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LA BIOPSIA GANGLIONAR EN EL DIAGNOSTIC DE
LA TUBERCULOSI OSTEO-ARTICULAR

pels

Drs. Josep M.' Vilardell i Carles Sauret

Les dificultats que sovint presenta el diagnostic de les localit-

zacions tuberculoses en 1'esquelet expo-,en per i gual a considerar

d'origen bacillar una lesio que no ho es, com a desconeixer una

lesio tuberculosa existent.

Si be es, veritat que gran nombre de malalties que fins ara s'ha-

vien confos amb ]a tuberculosi han estat ja eliminades per coneixer

millor llurs clinica i la radiografia, tambe es ver'tat que es procura

cada dia, amb nous metodes, cercar la manera de diagnosticar

precocment aquelles localitzacions del bacil de Koch.

Fins ara es poden jutjar com a bons els principis en els quals

Sergent fia el diagnostic de la lesio ; presencia del bac"l de Koch

en el teixit sospitos acompanyat de reaccions inflamatories veines;

en canvi, no s'ha de fiar massa de les reaccions generals, ni de la

presencia del bacil en la sang circulant.

Els antecedents , 1'examen clinic del malalt i la radogratia son

elements de la major importancia per a fer un diagnostic, sense

esser, pero , garantia d'una absoluta seguretat . Menor importancia

tenen les proves per les reaccions biologiques , com les tuberculo-
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ses, 1'eritrosedimentacid, la fixacio del complement i 1'hemocultura

de Loewenstein. La recerca del bac 1 en els productes de secrecio,

els cultius i la innoculacio al cobai, conserven tot el seu valor.

LA BIOPSIA GANGLIONAR

Els Drs. Valls i Ottolenghi. de Buenos Aires, fundant-se en

i'adenopatia secunclaria que acompanya sovint la lesio bacillar i

en ]a predileccio especial que el hac'l de Koch presenta pel teixit

limfatic, proposaren en el darrer Congres de la Societat Internatio-

nal de Cirurgia Ortopi'dica la practica de la biopsia ganglionar,

com a mitja segur de diagnostic etiolog'c en les localitzacions os-

teo-articulars de la tuberculosi. Es veritat que 1'adenopatia veina

segueix sovint les variations evolutives focals, osc_l-lant el gran

d'infart amb 1'estat (le la lesio. No es un signe precoc, pero es un

signe que apareix aviat. En les lesions de Tanta s'infarten els

ganglis illiacs i els inguinals ; en el genoll, els ingu'nals superfi

cials o profunds ; en les lesions del pen, els poplitis o els inguino-

crurals ; en les de la ma, munyeca i colze, el gangli supra-troclear

o els axil1ars ; en les de 1'espatlla, els axillars o els supra-clavicu-

lars.

La biopsia de 32 ganglis en malalts que presentaven clinicament
i radiograficament lesions tuberculoses osteo-articulars, permet als
Drs. Valls i Ottolenghi fer les segiients conclusions:

,.a La biopsia ganglionar es un metode d'examen de gran va-
lor per a fer el diagnostic de les lesions tuberculoses osteo-articu-
lars.

2.a Per ]a seva innocuitat i alt perceptatge de resultats posi-
tius, ha d'esser preferida a la biopsia directa de les lesions.

3.a Permet afirmar el diagnostic en lesions sense vessament.
4." En bon nombre de casos, es runic resultat positiu que hom

pot obtenir.
5.11 Es un procediment que mereix esser tingut en compte i

que ulteriors investigacions pernietran establir el seu veritable
valor.

Nosaltres seguim llurs recerques i a sol•1'citud dels Bits autors,
hem iniciat les nostres prinleres investigacions. Ens hem servit de
6 malalts, tots ells diagnosticats de localitzacions bacillar-osteo-ar-
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ticulars: 2 Mal de Pott dorso-lumbar (gangli - inguinal ). i Mal de

Pott cervical (gangli cervical ). i coxalgia (gangli inguinal). 2 tu-

mors blancs de genoll (ganglio-inguinal.

En tots els ganglis examinats s'han trobat signes inflamatoris

recents o antics , pero en cap dells 1'hist6leg no ha trobat cellules
caracteristiques que li permetess ' n d'assegurar ] a naturalesa tu-
berculosa del gangli biopsiat . Nosaltres , que trobem bolt logica
i encertada la idea del professor Valls, continuarem amb mes cura
les nostres investigacions , les quals les comunicarem en ulterior
ocasio.


