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LA FIBROSITIS . PROLES FONAMENTAL D'ALGUNES

SINDROMES REUMATIQUES

DR. RAMON CIRERA I VOLTA

Resum

Goncepte.
La fibrositis es una reaccio fisiopatologica especial del tei-

xit conjuntiu lax. La relacia entre la fibrositis i algunes sin-
dromes reurnatiques radica en la presencia constant i en la
difnsio d'aquest teixit en els organs de l'aparell locomotor.

El teixit conjuntiu lax constitueix l'armadura dels princi-
pals organs del dit aparell. Els vasos arterials, venosos i limfa-
tics i els filets nerviosos sensitius, motors i vasomotors es dis-
tribueixen en la intimitat d'aquells organs voltats d'una at-
mosfera conjuntiva.

El medi intern, Bones, es troba constantment sota ]a in-
fluencia dels elements morfologics del teixit conjuntiu lax i
les aotivitats vase ulo-hemato-limfatiques i nervioses depe-
nents d'influencies nombroses exercides des de tots els ambits
de l'organisme huma.

Sinonimia. -- Etimologicament, els francesos designen la
fibrositis amb el mot cel•lulitis o infiltrates cel•Iulalgics. Topo-
grificament, s'empra el nom de paniculitis com equivalent de
fibrositis del teixit cellular subcutani i la fibrositis dels
rniiscnls s'estudia amb el nom d'emiocellulitis.

Definicid. -- La fibrositis locomotriu es un proces complex
del teixit conjuntiu de l'aparell locomotor, amb causes pre-
disposants i determinants molt variades i caracteritzat clinica-
ment per produir dolors locals i a distancia del nodul infil-
trat o duresa apreciable per la palpacio.
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Etiopatogenia de la fibrositis

I nvasaments intersticials per exsudacio o transsudacio del

plasma amb implantaeio de germens o fixacio de fbxics in situ.

Les infections mes frequents son la sifilis, In hlennorragia i

tots els processos septic,; focals. Els toxics hahituals son els

endogens.

Sindromes de fibrositis

I,es principals son : les miiilgies, les nenralgies mal ano-

inenades essentials i les periartritis.

Conclusions

1.a Moltes sindromes reumatiques no son res mes que les

manifestations de. la fibrositis de 1'aparell locomotor.

2.a El coneixement anatomo-fisiopatologic del teixit con-

jnntiu lax facilita la cornprensio de la fibrositis 1. m.

3.a La fibrositis de l'aparell locomotor es prodneix sofa
conditions efirapatogenignes molt variables.

4.a Les principals sindromes renmAtiques per fibrositis

son les mialgies, neurOlgies i periartritis.

5.1, El tractament de la fibrositis en general ha d'adap-

tar-se a cada cas tenint en compte tots els factors quo hom

consideri fonamentals i coadjuvants.
6.11 El massatge es el procediment terapeutic mes eficag

sempre quo s'administra d'una manera competent i sostin-

gnda.


