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INTRODUCCIÓ  

En aquest article es presenta el cas d’una 
infecció cutània per larva migrans, que 
pot ser causada per la infestació de 
diversos tipus de nemàtodes. És més típic 
de zones tropicals, però no és 
extraordinari veure’n casos a la nostra 
consulta, degut als fluxos migratoris i als 
viatges a països tropicals. 

 
DESCRIPCIÓ DEL CAS 
 
El cas  tracta d’un noi de 22 anys, natural 
de Catalunya, sense al·lèrgies medi-
camentoses conegudes ni antecedents 
mèdics d’importància. Com a únic fet 
rellevant, assenyala que va estar de 
viatge a Senegal durant 3 setmanes i que 
només fa 10 dies de la seva tornada. 
Comenta que acostumava a caminar 
diàriament més d’una hora pels seus 
desplaçaments. Feia el recorregut 
descalç, travessant arrossars, dunes i 
platges. 

Consulta per presentar pruïja a nivell 
d’ambdós peus, de pocs dies d’evolució, 
juntament amb lesions eritematoses. 
A l’exploració, el pacient presenta lesions 
lineals, estretes i serpiginoses, 
localitzades a cara dorsolateral dels dos 
peus de coloració vermell-violaci (Figura 
1). 

 

 
 
Es va realitzar derivació urgent a 
dermatologia, amb sospita diagnòstica de 
parasitosi cutània, on va ser diagnosticat 
de larva migrans cutània.  

Es va iniciar tractament amb tiobendazol 
gel al 10% durant 10 dies, aconseguint 
resolució completa de les lesions (Figura 
2).   
 

 

DISCUSSIÓ 
 
Es denomina larva migrans, a la lesió 
parasitària cutània causada per la 
infestació de larves de nematodes, com 
Ancylostoma braziliense, ancylostoma 
caninum o uncinaria stenocephala (1-5). Es 
troben de forma endèmica en diversos 
països tropicals i subtropicals en vies de 
desenvolupament (des dels EUA al Carib, 
Mèxic, Brasil, Veneçuela, Colòmbia, 
Jamaica, Barbados, Àfrica Subsahariana i 
països asiàtics destacant Tailàndia) (2-4), 
on les taxes d’infecció arriben al 1-3% de 
la població (4). Afecta sobretot a nens i pel 
que fa al gènere, predomina més en 
homes(1-2).   

Esporàdicament també s’han trobat casos 
en zones de clima temperat com Europa o 
els Estats Units(1), encara que són 
escassos. La majoria de casos en aquestes 
regions són adquirits per viatges a països 
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endèmics. Els turistes estan en risc 
d’adquirir la malaltia al prendre el sol a 
les platges i caminar descalços (50% dels 
contagis). 

El reservori del paràsit es troba als 
intestins dels animals, com gossos i gats. 
Els humans s’infecten a l’entrar en 
contacte amb sòls contaminats per femta 
d’animals infectats (1-4). La larva penetra 
per l’epidermis, encara que no existeixi 
cap solució de continuïtat i atès que no 
pot travessar l’estrat basal, queda 
acantonat a l’estrat corni (1-3). 

La migració de la larva a través de la pell, 
deixa una lesió lineal i serpiginosa (2-3) que 
causa pruïja intensa, sobretot nocturna, 
que dificulta la son (1-4 ). Les localitzacions 
més freqüents són peus, natges, zona 
inguinal i genital (1) . Una altra presentació 
menys comú és la fol·liculitis pustulosa a 
les natges (3). 

La pruïja que produeixen fa que sovint les 
lesions de rascat es puguin sobreinfectar 
amb bacteris que es troben a la pell. Una 
altra de les complicacions freqüents són 
l’aparició de reaccions al·lèrgiques en 
forma d’edema o d’exantema vesiculós. 
Aquests dos fets fan canviar l’aparença de 
les lesions, dificultant-ne així el 
diagnòstic, que és bàsicament clínic i per 
anamnesi, incidint amb antecedents 
epidemiològics que puguin ser 
compatibles(1,3).  

Davant la presència de lesions com les 
descrites i la simptomatologia que 
produeixen, caldria fer un diagnòstic 
diferencial amb altres entitats com 
l’escabiosi, dermatofitosi, dermatitis de 
contacte, urticària dermogràfica o els 
nòduls subcutanis i granulomes causats 
per les miasis, un tipus de larva de mosca.   

La larva migrans mor espontàniament al 
cap de setmanes o mesos(3-5). Hi ha 

diverses formes de tractament que s’han 
mostrat eficaces. L’aplicació tòpica de 
tiobendazol al 10 o 15%, aconsegueix 
taxes de curació molt elevades en 10 dies 
de tractament. Una alternativa eficaz és 
la ivermectina 12mg via oral en dosi 
única. Totes dues opcions són ben 
tolerades (3). També s’han fet assajos amb 
albendazol 400mg via oral en dosi única o 
tiobendazol 50mg/kg/dia en 2-4 dosis, 
aconseguint pitjors resultats i més efectes 
secundaris(3). La utilització de clorur 
d’etilè, nitrogen líquid o diòxid de carboni 
sòlid no és eficaç i pel dolor que poden 
causar, s’haurien d’evitar(3). 

Cal destacar la dificultat per trobar 
aquestes medicacions en les 
presentacions adequades a Espanya, per 
la qual cosa, és necessari indicar la 
fórmula magistral i la forma de 
presentació del tractament a pautar(5). 

La principal forma de prevenir la infecció 
és la utilització de calçat i matalassos de 
platja a les àrees susceptibles de ser 
infectades pel paràsit, com zones 
costaneres amb presència habitual de 
gossos(3). 

 

CONCLUSIONS 
 
Davant de lesions compatibles amb larva 
migrans cutània, cal dirigir l’anamnesi a 
viatges a àrees endèmiques i activitats 
que hagin pogut comportar un risc de 
contagi. Alhora de prescriure el 
tractament, és important indicar la 
fórmula magistral i la forma de 
presentació. 
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