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SEQÜELES TARDANES DE LA POLIOMIELITIS.
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La poliomielitis és avui una malaltia que està gairebé oblidada per la nostra comunitat i pels
professionals de la medicina. Els programes de vacunació que van començar al final dels anys
cinquanta han evitat noves infeccions en els països on han estat aplicats. La gran part dels
professionals que tenen molta experiència en aquesta malaltia s’han retirat.
Recentment s’ha dedicat molta atenció al desenvolupament de nous símptomes tardans, abans
ignorats, que poden patir pacients que havien aconseguit un nivell estable de recuperació
després d’una poliomielitis. Es necessita molt de temps perquè una nova informació es filtri fins
a la pràctica clínica, i moltes persones que havien patit la malaltia i ara tenen nous símptomes
manifesten que troben dificultats per a obtenir un diagnòstic correcte i un tractament. Tot i que
actualment la poliomielitis aguda sigui inexistent o molt estranya en els països desenvolupats,
encara queden al nostre entorn moltes persones que la patiren fa molts anys i viuen amb
incapacitats que sovint limiten les seves activitats. Cada dia són més nombrosos els antics
poliomielítics intranquils i amoïnats pels nous problemes que els puguin aparèixer tardanament i
que tenen a vegades una informació deficient. En alguns països que van tenir un gran nombre
de poliomielítics el tema és d’actualitat i ha estat descrit fins i tot en revistes no mèdiques,
d’àmbit general.
Desitjo que la meva comunicació d’avui pugui contribuir al coneixement dels efectes tardans de
la poliomielitis i el seu tractament.
L’estiu del 1953 vaig tornar a Barcelona després d’especialitzar me en ortopèdia a Oxford. Una
de les meves tasques consistia a visitar els pacients afectats de poliomielitis aguda que
ingressaven a l’hospital d’aïllament de la regió, fer una avaluació de cada cas i recomanar el
tractament immediat, basat en el mètode de Sister Kenny, que portaven a terme les
fisioterapeutes, amb la finalitat d’evitar o reduir les futures seqüeles provocades per les
paràlisis. Posteriorment els malalts es traslladaven al Wingfield Morris Hospital (ara Nuffield
Orthopaedic Centre), dirigit aleshores pel Dr. Josep Trueta, per seguir la seva rehabilitació.
Durant els anys 1940-1960 els casos de poliomielitis a Gran Bretanya eren molt nombrosos,
com també ho eren a molts països d’Europa i sobretot als EUA, i vaig poder observar més de
tres-cents casos personalment.

També a Espanya augmentava considerablement la poliomielitis. A Catalunya, l’any 1950 va
haver-hi 101 casos; el 1954, 237 casos i el 1960 n’hi van haver 528 (es van poder multiplicar
per cinc en deu anys) (fig. 1). El 1954, a la província de Barcelona es van declarar 152 casos
paralítics, 21 d’ells eren mortals.
L’Ajuntament de Barcelona em va confiar l’organització d’un servei de rehabilitació a l’Hospital
d’Infecciosos (Ntra. Sra. Del Mar). Molts d’aquests casos continuaven el procés rehabilitador
mèdic i quirúrgic quan era precís a uns pocs Hospitals de Barcelona, entre ells l’Hospital de Sant
Joan de Déu i l’Hospital de Sant Rafael, que en aquells temps tenien la gran majoria de llits
ocupats per poliomielítics. L’estat de la malaltia i les meves experiències es relaten al capítol
“Poliomielitis” del llibre Tratado de las Enfermedades Infecciosas en la Infancia del Dr. Sala
Ginabreda1.
La poliomielitis s’havia convertit en una de les malalties més temudes mundialment i
considerada un enemic públic. L’any 1952, als EUA es declarava una xifra rècord de 60.000
casos; a Anglaterra i el País de Gal·les, 7.000 casos; a Suècia, 15.000 casos i a Holanda, el
1956, 1.784 casos.
L’edat de contraure la malaltia havia variat: abans era quasi exclusivament infantil, mentre que
van aparèixer més casos en altres edats, adults joves sobretot, que eren les víctimes més
freqüents de les paràlisis bulbars. El virus va deixar de tenir una afinitat gairebé exclusiva per
les neurones motores de les extremitats inferiors i es van observar també nombrosos casos amb
afectació de músculs de la columna vertebral i de les extremitats superiors, i també paràlisis
respiratòries i bulbars.
El gran nombre de casos de les epidèmies dels anys trenta als anys cinquanta i la gravetat de les
seqüeles de la poliomielitis va fer que es mobilitzessin mitjans materials extraordinaris,
sòlidament finançats sobretot pels EUA, per a obtenir vacunes, la qual cosa es va aconseguir
l’any 19552. Va haver-hi un sospir mundial de descans i tranquil·litat. Per fi els pares podien
dormir tranquils i els seus fills no es despertarien un matí sense poder-se mantenir en peus a
causa de paràlisis musculars, a les quals haurien de seguir anys de tractaments mèdics i
quirúrgics, seqüeles paralítiques, futurs problemes escolars, socials, de treball, etc.
Com a conseqüència de l’efectivitat de les vacunes, els encarregats de la política d’investigació
mèdica van creure innecessari continuar amb la investigació científica bàsica sobre la
poliomielitis. Per aquest motiu encara hi ha buits importants en el coneixement dels mecanismes
pels quals els poliovirus produeixen paràlisis i de les seves conseqüències a curt i llarg termini.
L’aparició de seqüeles tardanes, en particular les constitutives de la recentment denominada
síndrome postpoliomielitis (SPP), ha fet renéixer l’interès per la investigació del virus
poliomielític3.
Els grups de pressió i el lobby dels propis poliomielítics han aconseguit en alguns països els
mitjans per a prosseguir les investigacions i perquè es reconegui la síndrome com una entitat
nosològica pel que fa als camps mèdic, administratiu i social4,5.

POLIOMIELITIS
La poliomielitis és una malaltia infecciosa que produeix paràlisis musculars residuals a una part
dels qui la pateixen i és causant de la mort en una petita proporció dels mateixos, que ha afectat
la raça humana durant molts segles i es troba actualment en curs d’extinció. La gran majoria
dels pacients infectats són asimptomàtics o manifesten símptomes lleus.
D’un 1 % a un 2 % dels pacients infectats presenten un grau variable de paràlisis, més
comunament asimètriques i amb preferència als membres inferiors. Entre un 10 % i un 15 %
dels pacients amb formes paralítiques presenten paràlisis bulbars. La mortalitat és variable,
entre un 5 % i un 10 %.
Fase aguda
Un cop han accedit al sistema nerviós central, els virus poliomielítics entren a las cèl·lules
nervioses i es multipliquen dins d’elles. Les neurones motores de grans dimensions de les
banyes anteriors de la medul·la espinal són les més exposades a la infecció i la seva lesió és la

principal responsable de la clínica de la malaltia. De totes maneres, les lesions no es limiten a
aquestes neurones i poden arribar a les cèl·lules de les banyes intermèdies laterals i posteriors.
S’estenen també a àrees extenses del sistema nerviós, incloent-hi el cervell i el tronc cerebral6.
Els canvis citopatològics de les neurones motores són d’intensitat molt variable. La fase
destructiva cel·lular cessa en pocs dies, quan comença a descendir la concentració del virus. Les
cèl·lules que han sobreviscut entren en període de recuperació.
Paràlisis residuals
Després d’un període variable d’1 o 2 anys, finalitza la recuperació clínica i queden les paràlisis
flàccides, permanents, més o menys extenses i intenses. No obstant això, els músculs poden
recuperar totalment o parcialment la seva funció7 gràcies a:
1. Neurones recuperades que tornen a transmetre impulsos a les seves fibres musculars
originals.
2. Fibres musculars orfes reinnervadas per brots axonals col·laterals de neurones motores veïnes
no afectades.
3. Hipertròfia compensadora de les fibres musculars no denervades.

Curs clínic ulterior
La poliomielitis s’ha anat considerant una malaltia estable perquè després de la fase aguda les
paràlisis no progressen i molts pacients poden recuperar totalment o parcialment les seves
funcions motores, a vegades amb l’ajut d’operacions ortopèdiques. La majoria dels pacients es
recuperen prou per portar una vida normal o limitada, i moltes vegades arriben a suprimir les
ortesis i les ajudes (crosses, bastons, etc.) que havien utilitzat durant la infància i l’adolescència.
Per això poques vegades requereixen ajuda mèdica i un cop passada l’adolescència intenten
oblidar-se de la seva malaltia.

Efectes tardans. Nous problemes d’una vella malaltia
En nombrosos països les majors epidèmies van produir-se entre els anys trenta i els seixanta.
Per tant, la majoria dels pacients que aleshores van patir una poliomielitis ara tenen entre 40 i
60 anys d’edat i, en fer-se més grans, alguns poden presentar nous problemes mèdics. Els
símptomes tardans més freqüents poden ser de dos tipus:
1. Problemes musculoesquelètics que podríem denominar ortopèdics, dels quals l’origen és la
sobrecàrrega mecànica crònica a la qual han estat sotmesos tota la vida els músculs, els
lligaments i els ossos. Això fa augmentar encara més la debilitat muscular i pot ocasionar dolor i
una disminució de la funció. Els lligaments també es deterioren perquè estan sotmesos a
demandes excessives. L’augment de la laxitud lligamentosa produeix dolor i posicions articulars
inestables, com ara un increment d’una escoliosi, una hiperextensió del genoll (genu
recurvatum) o un peu equí. Poden aparèixer també artrosis secundàries8,9.
2. A més d’aquests símptomes d’un clar origen mecànic, una part dels antics poliomielítics, molts
anys després de la fase aguda, presenten nous problemes que els poden produir dolors, fatiga, i
pèrdues funcionals. Un nombre creixent de pacients amb una història d’infecció poliomielítica,
amb seqüeles prèviament estables, visiten ara els metges perquè presenten nous
símptomes10,11. El temps transcorregut entre la infecció inicial i aquesta fase varia, però
comunament és de trenta, quaranta o cinquanta anys. L’inici habitualment és insidiós i gradual i
no s’ha trobat una relació amb cap factor desencadenant conegut. Ocasionalment pot
desenvolupar-se de manera més brusca i progressar amb una velocitat irregular.
Els símptomes s’inicien a vegades després d’un període d’esforç físic o emocional o després d’un
període d’immobilitat causada per una malaltia o una intervenció quirúrgica. Aquest quadre clínic
s’ha denominat síndrome postpoliomielitis (SPP).

LA SÍNDROME POSTPOLIOMIELITIS
Les últimes epidèmies van deixar desenes de milers de víctimes de la poliomielitis que encara
viuen; la gran majoria d’aquests supervivents tenen una funció neuromuscular residual que es
manté estable, però en d’altres apareix un agreujament amb nous símptomes neuromusculars
tardans.
En publicacions mèdiques de les dues últimes dècades, de moltes parts del món, des d’Europa i
els EUA fins a Austràlia, es reconeix aquest quadre clínic d’una nova debilitat muscular tardana
acompanyada de fatiga, dolor musculoesquelètic i fredor de les extremitats, amb una disminució
de la capacitat per a desenvolupar algunes activitats de la vida diària. Si no es troba una altra
causa per a aquests símptomes, al pacient se’l classifica afectat d’una síndrome postpoliomielitis
(SPP), un terme ampli, encara que no unànimement acceptat, que podríem qualificar com una
nova patologia emergent7,12,13.
Institucions i centres mèdics de gran prestigi mundial reconeixen i utilitzen correntment, des de
fa pocs anys, aquest terme nosològic.
Cal dir, però, que en la literatura a vegades hi ha hagut confusions terminològiques. Convé
distingir clarament entre efectes tardans de la poliomielitis i la síndrome postpoliomielitis.
Efectes tardans és un terme més global que inclou tots els problemes dels antics poliomielítics,
mentre que la SPP seria una subcategoria dels efectes tardans i es relaciona amb l’afectació de
la funció neuromuscular. Els mecanismes responsables de la SPP no estan ben establerts i falten
criteris objectius que comprovin el diagnòstic. Només una part dels individus que han patit una
poliomielitis presenten els símptomes de la SPP. Crida l’atenció la gran diferència entre les
xifres dels pacients diagnosticats de SPP en les diferents publicacions, que varien entre un 15 %
i un 80 % de tots els casos de poliomielitis, la qual cosa es pot atribuir en part a criteris
diagnòstics diferents o a la composició diversa de les cohorts de pacients i de controls. La suma
total estimada dels poliomielítics supervivents als EUA era fa cinc anys de 600.000.
La SPP és considerada per alguns la malaltia de neurona motora progressiva més prevalent en
l’actualitat en els països desenvolupats. Aquest procés debilitant s’ha interpretat de manera
variable i recentment ha anat augmentant l’interès i els estudis que s’hi refereixen. Tot i les
abundants aportacions recents a la bibliografia d’aquest últims anys, continua havent- hi
controvèrsies sobre la mateixa existència de la síndrome postpoliomielitis i la seva naturalesa.

Etiopatogènia de la SPP
La majoria dels autors creuen que les neurones prèviament lesionades en el període agut de la
poliomielitis són més vulnerables al procés d’envelliment i, per tant, estan exposades a una
debilitació progressiva més accelerada14. En les dues últimes dècades el nombre de pacients que
consulten per aquests símptomes ha anat en augment, coincidint cronològicament amb les
conseqüències tardanes de les epidèmies històriques més recents15-17.
Els pacients acostumen a consultar sobre la seva situació tres o quatre anys després de l’inici
dels símptomes.
Encara que els símptomes es refereixen sobretot a la dimensió biofísica, aquesta enllaça amb les
dimensions psicosocials i constitueix una forma global de l’experiència de viure amb la
poliomielitis i la postpoliomielitis18-20.
Amb el pas dels anys, els pacients poden notar un progrés dels seus símptomes. Un petit
nombre han de modificar o deixar el seu treball, uns altres tenen dificultats per dur a terme
activitats que abans no eren problemàtiques, com caminar pel carrer, pujar escales, sortir de la
banyera, córrer per agafar l’autobús o agafar objectes de prestatges alts21. Tanmateix aquest
progrés no és general, acostuma a ser molt lent i queda limitat en temps i intensitat. Tot i això,
algunes publicacions mèdiques, amb titulars com “An emerging threat to polio survivors” i altres
articles apareguts en revistes generals i de divulgació, han creat alarma en aquest col·lectiu5.

La causa de la SPP més acceptada ha estat la fallida dels brots axonals que es van formar durant
el procés de curació22. La teoria es basa en els resultats dels EMG, encara que no hi ha
unanimitat en la seva interpretació23.
Es proposa la hipòtesi segons la qual la debilitació tardana reflectiria una incapacitat del grup ja
reduït de neurones motores supervivents per mantenir les seves extenses terminacions
perifèriques sobre les fibres musculars24,16. Això explicaria l’augment de la densitat de les fibres,
el jitter que es troba en l’electromiografia de fibra única i les alteracions morfològiques que es
troben en les biòpsies de pacients amb poliomielitis antiga. Pot contribuir-hi, com a factor
addicional, la disminució del nombre de neurones i de la potència muscular causada per
l’envelliment fisiològic de la persona25.
La fallida estaria provocada per un sobreús crònic, i ha estat denominada “debilitat per sobreús”
. Seria un desequilibri entre la capacitat d’esforç del múscul poliomielític i les demandes
funcionals a les quals està sotmès per un estil de vida dinàmic. L’esforç físic habitual en els
pacients amb seqüeles paralítiques significa l’acceptació, per part del pacient, d’un grau baix de
dolor i d’exacerbacions agudes periòdiques com el preu d’haver tingut poliomielitis27. La societat,
inclosos familiars i metges, ha donat suport a una actitud maximalista, ha animat els antics
poliomielítics a esforçar-se per arribar a les més altes cotes possibles d’una vida activa. A
vegades amb demandes físiques superiors a les que permeten les seqüeles paralítiques.
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Per una altra banda, s’ha posat de manifest que el virus poliomielític pot afectar inicialment no
només nuclis espinals motors, sinó també, com s’ha dit abans, el còrtex motor, els nuclis
extrapiramidals (inclosa la substància nigra), nuclis cerebel·losos profunds i interneurones
espinals, lesions que poden haver provocat trastorns en les vies reflexes i descendents
motores6. S’ha postulat l’existència d’un dèficit central (afectació de l’activació voluntària) que
podria contribuir a la debilitat muscular i la fatiga. No obstant això, encara no s’ha determinat la
importància relativa dels factors perifèrics medul·lars i centrals en la producció de la síndrome.

Diagnòstic
Els criteris per al diagnòstic de la síndrome postpoliomielitis són:
1. Haver patit una poliomielitis amb paràlisis residuals.
2. Un període de recuperació clínica amb millora de la funció neuromuscular.
3. Un període d’estabilitat, amb una durada de trenta anys o més.
4. L’aparició tardana de símptomes de deterioració, que inclouen comunament un augment de la
debilitat muscular, una major fatiga i dolors musculars o articulars.
5. Un altre criteri important, fonamental per al diagnòstic d’aquesta síndrome, és que el pacient
no pateixi trastorns mèdics o una alteració biomecànica que pugui ser la causa del
deteriorament tardà.
S’han de diferenciar els límits entre la SPP i la simple deterioració musculoesquelètica secundària
pels efectes mecànics d’una poliomielitis paralítica. Per exemple, una espondilitis artròsica, una
escoliosi paralítica, una sobrecàrrega articular, amb lesions degeneratives articulars, etc.
Aquestes situacions es presenten sobretot en articulacions de càrrega, són molt freqüents al
genoll per un recurvatum progressiu, i a l’espatlla per l’ús de bastons o crosses28,29.
No s’han trobat alteracions específiques i incontrovertibles en els estudis electrofisiològics,
bioquímics, immunològics o endocrins ni en els diversos procediments de diagnòstic per la
imatge que puguin confirmar el diagnòstic de la SPP. L’electromiografia és útil per a confirmar
una denervació crònica persistent i excloure altres neuropaties. Però no pot distingir entre els
pacients amb una poliomielitis antiga estable i els pacients que presenten noves debilitats
produïdes per una suposada SPP22,30,31.
El mateix es pot dir de la biòpsia muscular17. La síndrome postpoliomielitis s’ha de considerar
com un diagnòstic clínic.

Els principals símptomes que poden portar al diagnòstic de la SPP són en bona part subjectius i
no específics, per això es presenten al clínic en forma de dilemes diagnòstics. Unes altres
patologies poden causar símptomes similars i per això s’han d’excloure totes les altres malalties
mèdiques, neurològiques, ortopèdiques i psiquiàtriques que podrien ser la causa dels símptomes.

Símptomes
Els nous símptomes més comuns que experimenten els pacients amb una història de
poliomielitis paralítica i SPP són:
1. Disminució general de la potència i la resistència musculars, amb una manca de força durant
les activitats, amb una incapacitat no acostumada per a realitzar les activitats diàries i fatiga de
llarga duració després de l’exercici físic5,32.
2. Símptomes musculoesquelètics, com ara dolor en els músculs i articulacions, debilitat de les
articulacions que s’havien mantingut estables.
3. També poden presentar-se símptomes d’altres tipus, trastorns circulatoris i hipersensibilitat al
fred, disfàgia 32,34 i alteracions del son35.
Hem pogut seguir durant molts anys el curs de pacients amb poliomielitis, des de la seva
infància fins que ja tenen quaranta, cinquanta o més anys. Durant molts anys, han presentat
relativament pocs problemes en relació amb la poliomielitis.
Amb algunes limitacions, segons la importància de les paràlisis, es van anar acomodant a una
vida el més activa possible.
A partir de l’adolescència la situació s’havia estabilitzat. De fet, els especialistes mèdics no han
continuat visitant moltes d’aquestes persones durant aquests anys perquè elles mateixes no ho
creien necessari i consideraven que la seva situació sempre seria estable. Si algun cop han
visitat el metge, ha esta generalment per algun problema musculoesquelètic, per exemple, dolor
a l’espatlla per l’ús de bastons, la producció d’un recurvatum del genoll o l’agreujament d’una
escoliosi.
Molts cops han consultat exclusivament per problemes locals relacionats amb l’ús d’ortesi.
Només una minoria presenten els símptomes exigibles per a poder fer el diagnòstic de SPP.

Orientació terapèutica
1. En primer lloc han de tractar-se les patologies concurrents, mèdiques o ortopèdiques. En
particular, s’ha de valorar la deterioració biomecànica que ha sofert el pacient amb les seqüeles
paralítiques durant tots aquells anys36,15. Alguns pacients amb seqüeles tardanes (no del tipus
de la SPP) podran beneficiar-se de tècniques de fisioteràpia37 i teràpia ocupacional o de
tractaments ortopèdics (per exemple, prescripció d’una ortesi)38 o fins i tot, en algun cas,
d’intervencions quirúrgiques ortopèdiques, per exemple, pròtesis en les articulacions artròsiques,
alliberació nerviosa en la síndrome del canal carpià, etc.
2. En els pacients que pateixen seqüeles tardanes del tipus de la SPP, s’han de tractar els seus
símptomes principals, debilitat muscular, fatiga i dolor, i aplicar les mesures de rehabilitació
acostumades per a cadascun d’aquests problemes39. En planificar el programa, es valora de
manera global la situació de cada pacient, atenent no només al seu estat físic sinó també a
altres circumstàncies personals (el que es podria denominar biografia mèdica) 27. Durant anys,
molts pacients han portat al límit les seves capacitats físiques fins a arribar al major rendiment
possible. L’ús excessiu és més comú que el desús i, de fet, pot haver contribuït a aconseguir la
“realització” del pacient, és a dir, que es trobi satisfet per haver arribat a una situació tan
propera a la normalitat com sigui possible40.
No obstant això, amb el temps, la capacitat funcional física màxima pot arribar a deteriorar-se,
augmenten les limitacions i el grau de dependència física i s’han d’instaurar mesures de
tractament. Les tècniques de teràpia ocupacional per a la conservació de l’energia poden
prevenir i combatre la debilitat i la fatiga produïdes pel sobreesforç físic41. Si s’estalvia energia

en algunes activitats de la vida diària, es pot utilitzar en les activitats més essencials Aquesta
situació requereix també reajustaments psicològics i emocionals en els antics poliomielítics, a
més d’un major suport familiar i social42.
En alguns països s’han organitzat serveis mèdics d’atenció pluridimensional i grups de suport per
als poliomielítics. En general són països que en el passat van patir un gran nombre d’afectats de
la poliomielitis (EUA, Gran Bretanya, Holanda, països escandinaus, Austràlia, etc.) en els quals
ara es presenten els problemes postpoliomielítics amb molta més freqüència.
COMENTARI I CONCLUSIONS
Dels estudis realitzats durant els últims anys sobre la SPP, podríem concloure:
La poliomielitis pot provocar alteracions a llarg termini amb el desenvolupament de nous
símptomes tardans d’origen neuromuscular que constitueixen la SPP. L’aparició i l’avançament
de les alteracions neuromusculars tardanes constitutives d’una SPP són molt variables. Alguns
pacients noten un deteriorament funcional tres o quatre dècades després de la fase aguda,
mentre que altres amb seqüeles similars no ho han notat en més de cinc dècades.
Cal distingir aquests pacients dels que van quedar amb paràlisi i deformitats greus, exposats a
presentar seqüeles tardanes d’una altra naturalesa mecànica, amb símptomes secundaris del
desgast i l’envelliment musculoesquelètic (particularment als membres inferiors, que estan
sotmesos a una sobrecàrrega major). Moltes vegades, és evident l’origen mecànic secundari dels
seus problemes, que en tot cas han de ser investigats i tractats.
Alguns símptomes de la SPP, poden ser causats per unes altres malalties i per això l’estudi dels
pacients ha d’incloure una investigació de les comorbiditats que podrien contribuir al quadre
clínic.
No es coneix cap medicació específica que curi els símptomes majors de la SPP, però hi ha
procediments terapèutics que són d’utilitat. Inclouen l’ús d’ajudes per a la marxa, ortesi
lleugera, terapèutica física, exercicis que no fatiguen la musculatura, exercicis a l’aigua, teràpia
ocupacional, amb mesures per a l’estalvi d’energia i modificacions en les activitats de la vida
diària, a casa i a la feina. I, encara més important, es pot assegurar al pacient que si hi hagués
un declivi en la seva capacitat funcional, seria força lent i autolimitant.

Conclusió
Encara que la poliomielitis ha disminuït dràsticament en el món i està en via d’eradicació, els
seus efectes tardans, en particular en forma de la SPP, constitueixen un problema creixent en
els sistemes sanitaris, amb incidència especial en alguns països desenvolupats, que són també
els que van patir les pitjors epidèmies de poliomielitis, la qual cosa justifica la dedicació
d’especialistes i, fins i tot, en alguns casos, la creació de serveis mèdics multidisciplinaris
d’atenció al poliomielític.
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