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1)OS ('ASSOS DE lfh;OLIJIASI

pel Dr . A. BOSCH i UCELAY

Crec jo que tot lo que vingui a enriquir la redulda estadis-

tica de ]a calculosi nassal, per modest que l'asumpte sigui, ofe-

reix singular atencio, tant per tractar-se d'un procgs la pato-

genia del qual s'ha discutit molt, sense quo encara hagi sortit

del camp do la hipotesi, coin per esser una dolencia sumament

rara, i tal volta desconeguda per a molts.

Tant es aixi, que'l nombre d'observacions de rinolitiasi

que s registren on la prempsa modica espanyola, no passa, que

jo sapiga, de mitja dotzena, no sent moltes tampoc los que

consten en revistes extrangeres.

De les sis obsorvacions publicades on la Peninsula, quatre

pertanyen al Dr. Botey; una a] Dr. Rueda, do Madrit, i l'altra al

I)r. Presencia, d'Alcira, i fou publicada i comentada per mi en

els Arxius llatins d'Otorrinolaringologia.

Aquesta a leccio, benigna per sa naturalesa i de senzill trac-

tament quan se diagnostica amb oportunitat, pot revestir amb

el temps tant greus conseqdencies, quo en el cas publicat per

mi abans citat, i en l'ultim del Dr. Botey, a l'intervencio del

qual vaig tiudre la fortuna do contribuir, per esser jo allavors

metge ajudant de dit professor, les concretions ocupaven per

complet ambdues fosses nassals i'l cavum nassofaringi, i havien

destruit Pemba, els cornets dels dos costats i el laberinte et-

moidal; tot aixo despres de sofrir el patient una peregrinacio

calvarica per hospitals i cliniques pidolant alivi per sa doloro-

sa i repugnant dolencia, i essent de tot arreu despedit sen-

se grans preambuls, per creure'l afecte de cancer inoperable.

Els calculs en aquests dos cassos, que juntament poden califi-
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car-se de veritables monstres on I'especie, pesaven 95 i 110 grs.

respectivament.

Les dues observations que vaig ara a ressenyar, si be no
arriben a tan descomunals proportions, son dignes do men-
cio per qualquo particularitat que'ls acompanya, apart el
ser-ho ja, coral he dit at comencament, per la raresa del proces
en si.

En la pr•irnera es tracta d'un jove castellont s de 25 anys,
sense antecedents dignes do mencio, ni familiars niindividuals.
Aquest jove venia observant des de feia molts anys que se li
obstruia progressivament la fossa vassal esquerra. Al en-
semps les secretions es tornaven purulentes i henlatiques, so-
frint veritables epistaxis de tant on tart. Finalment, l'obstruc-
cio es feu completa i los sec reci6ns adquiriren una fetidesa in-
soportable, associant-se a n'aixo epifora del costat corresponent,
cefalea i fortes neuralgies.

Trobant-so accidentalment a Paris, va tindre ocasio do co-
neixer a un distingit rinoleg de Valencia, a qui consults respec-
to del seu sofriment. Aquest professor diagnostics, segons refe-
reix el pacient, una uecrosi sifilitica del maxilar amb segi estre
despres. La sorpresa i disgust del interessat, jove intelligent i
culte, i bon observador de si mateix, fou gran, puig no recor-
dava haver tingut on sa vida manifestacio luetica de cap mena.
Malgrat sa ferina i formal afirmacio, insisti'l doctor en son diag-
nostic, i convingueron en quo de regres a Valencia fora opera-
da la lesio vassal, i tractada degudament la causa.

Do pas per a dita ciutat, s'atura'l pacient uns dies a Barce-

lona, i vingud a eonsultar-me per indicacio del distingit of-
talmoleg Dr. Fontana, explicant-me tot to quo acabo do re-

ferir.
Tuinoscopitzat el malalt, s'observa ]a fossa esquerra comple-

ment obstruida per fungositats sanguinolentes at menor con-

tacts, en mig de les quals se tocava amb I'estilet una massa

dura i movible, de superticie petria i rugosa. En la dreta apa-

reixia l'emba desviat, obstruint fins a cert punt la seva Hum.
Malgrat l'idea proconcebuda do seqdestre sifilitic, que per

to manifestat pot malalt pesava on mon esprit, vaig adquirir la

certesa, despres dune detinguda expl oracio amb 1'estilet, pre-

via cocaino-adrenalitzacio de la fossa vassal, de que'm trobava

on presoncia d'un cas de rinolitiasi.

Exposat mon criteri i acceptada pet patient l'extraccio del



Segon Congres de Metges de Llengua Catalana 389

cidcul, procedi immediatantent a la mateixa , mitjansant les pin

ces de Grunwald.
L'intervencio es verificit en dues sessiOins, puig despres do

l'extracciO del primer fragment el ma lalt tingue un lleuger des-

vaneixement.

Una volta extreta la pedra, que ho fou en dos trocos, apa-

regue la fossa corresponent molt mes anipla que'n estat nor-

mal. degut a la destruccio en part del cornet inferior i a la pro-

pulsio do l'embit envers la^ fossa oposada,

Prescrita una pomada a l'aristol i gomenol, la cicatritza-

cio de les lesions es verifica sense cap complicacio i en poc

temps.

Els fragments pesaven on conjunt 11 grams, i esgrunats amb

cuidado no aparegue en son interior cap cos extrany que ha-

guos actuat de nucli de concrecio excentrica.

Dospres de quatre anys he tingut ocasio de veure a l'inte-

resat, qui mai mes ha tingut el tnenor transtorn vassal.

Sejdn ms.-Non de 11 anys. Als cinq caigue de nas, luxant-

se cap a la dreta el caire antero-inferior de Pemba cartilaginos,

Epixtaxis frequents des do llavors. Dees de fa molt temps, la

mare observa que'l nen respira anib dificultat i ronca de nit,

enibrutant els coixfns d'un pus san;^uinolent, fins que per ul-

tim l'obstruccio es fa completa en la fossa esquerra, i comenga-

va a tapar-se la dreta, essent la supuracio abundant i fetida.

L'examen rinoscopic mostra la fossa esquerra d'un aspecte

semblant at del cas anterior: fungositats sanguinolentes i pus,

quo rodeijen una concrecio petrosa apenes perceptible a la

vista, dura i rugosa, i d'un color groguenc brut.

A 1'explorar la regio amb I'estilet i remoure'l cos extrany,

el nen sofreix un accident epileptiform, que si be no fou molt

aparatos, dura una mitja hora. I'estreta relacio entre'l contacte

de l'estilet i ]a pedra, i 1'aparici6 soptada do l'atac, em cridafor-

tament 1'atencio, i tot seguit la mare , que no havia manifestat

cap sorpresa devant de semblant transtorn, m'explica que d'ac-

cidents com aquell el nen on tenia sovint, fins a 1'extrem de

que'l mestre l'havfa ja apercebuda per a que'l tregues de l'es-

cola. Segons vaig poguer averiguar, en la familia no hi havia

antecedents neuropatics, ni per altra part el nen presentava cap

estigma de degeneracio.

Al dfa segiient procedi a 1'extracci6 del cos extrany baix
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anestesia general cloroformica, ja que d'altre modo no hauria

sigut possible tractant-se dun nen de 11 anys.

La pedra fou extreta on dos trogos, produint-se la con-

segiiont hemorragia, quo's cohibi sense necessitat de tapo-

nament.
Desembocada la fossa nassal, aparesque tambl molt dilata-

da per la pronunciada propulsio de Pemba cap al costal opo-

sat, i per la reabsorcio del cornet inferior, el cos del qual esta-

va reduit a una tireta.

La pedra tenia tres centimetres de Iiarg per dos d'ample i

un do gruix. La cara corresponent a l'embit era convexa, i en

l'oposada es marcaven perfectament els meatus inferior i mig,

amb 1'impresi6 del cornet entre ells. Malgrat el seu regular
volum, era per la seva esponjositat d'escas pes especific, puig

sots pesava 5 grams. Fraccionada la pedra, aparesque un pi-
nyol d'oliva que'l nen no recordava haver-se introduit mai,

lo qual fa creure que'l portava dintre del seu nas des de molt

petit.
Han transcorregut sis mesos i el non no ha sofert cap mes

accident epileptic.

Les particularitats que fan interessant les dues observa-
tions somerament ressenyades, a mes do sa raresa nosologica,
son: En la primera, el greu erro de diagnostic, quo d'accep-
tar-se com a cart, exposava at interessat a una desgraciada mu-
tilacio quirGrgiea i a un tractament medic intempestiu i Ilarg.
i tai volta pernicios, contra una malaltia que no havia patit

mai. En el segos cas, son dignes de tenir-se en compto els ac-
cidents epileptics quo sofria el patient abans de l'extraccio,
els quals sans dubte eren d'ordre reflexe per la presencia i es-
timul provocat pel cos extrany en una cavitat fertilissima, coil]
tots sabeu, on transtorns d'aquella naturalesa. Naturalment
quo's podria objectar a n'aixo, que'ls epileptics es poden pas-
sar molt temps sense cap accident; mes en el men cas es molt
significatiu qua's provoques ]'accident al tocar el cOs extrany;
i que no s'hagi repetit despres. Finalment, a mes de to dit, es re-
marcable on ambdos cassos la reabsorcio que comen4aba a ve-
rificar-se en l'esquelet nassal , reabsorcio quo segurament hau-
ria seguit progressant amb el fatal creixement do la concrecio,
this arribar tal vegada a les proportions dels cassos abans ci-
tats dais Drs. Botey i Presencia.
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Ja veieu doncs, com un proces benigne pot arribar, per

descuit del patient o per desconeixement de sa naturalesa per

part del metge, a determinar les consequencies mes funestes.

Ara be, corn s'explica el desenrotile d'aitals concrecions,

quo per sa forga excentrica puguin arribar a mutilacious ossies

sense limit? Quin es son origen ? Aquest es el problema que's

planteja sempre que de calculs nassals es tracta, sense quo fins

avui s'hagi pogut donar una solucio acceptada per tots. Les prin-

cipals teories emeses per a explicar el fenomen son les segiients:

Per uns , la formacio d'aquestes concrecions es deguda a is pre-

sencia d'un cos estrany en les foses nassals , quo obra coin a nu-

cli a l'entorn del qua[ es van depositant les sals precipitables

del mot i tal volta de les Ildgrimes . Altres expliquen sa patoge-

nia dient que existeixen certs ferments biologics quo tenen la

propietat d'atraure i depositar dites sals en determinades cir-

cunstancies . I finalment , altres fan dependre la rinolitiasi d'un

ostat diatesic especial de 1'individu, en virtut del qual trobant-se

carregades les secretions de sals en forma pot estable, aquestes

es depositen amb molta facilitat.
La majoria dels autors s'adhereixen a ]a primers hipotesi

entre oils Berlioz i Moure, quips asseguren que'ls rinolits ano-

menats espontanis no existeixen , i que si qualquna vegada sem-

bla que s'hagin desenrotllat primitivament sense cos extrany

que serveixi de nucli, es perque no s'ha practicat l'analisi mi-

croscopic que hagues demostrat sa existencia , puig no es neces-

sari, diuen aquests autors, que aquest cos extrany sigui volulni-

nos i vingui do 1'exterior; n'hi ha prou amb una simple mucosi-

tat desocada , una crosta , un co^gul que permaneixin mes o

menys temps en les foses nasals, per a fer-se focu d'incrusta-

cions calcaries , que amb el temps formaran un veritable rinolit.

Encara que no pretenem refutar aquesta teoria, no veiem

coin un cos extrany insignificant , sense quo altres circunstan-

cies vinguiu a corroborar sa obra, pugui , a expenses del mot ;

de les llagrimes normals, es a dir , sense modiflcacio on sos ele-
ments, originar concrecions formades en sa quasi totalitat de
fosfats i carbonats de cats, essen aixis que'n dites secretions

apenes existeixen aquestes sals.

Ademes, si com diuen Berlioz i Moure, son suficients una

simple mucositat dessecada , una costra o un coagul per a deter-

minar incrustations quo mes tard acabaran amb veritables pe-

dres, com s ' explica que siguent aquestes crostes i coaguls tant
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regiients on dites vies, sobre tot en l'infancia i en els malalts

afectes de rinitis atrofica fetida, es presenten tant contats cassos

de calculosi nasal?

Tal vegada pel desenrotile d'aquest proces siguin indispen-

sables que concorrin a l'ensemps les distintes circunstancies que

fonamenten les anteriors hipotesis; d'aquesta manera, donat el

primer focu d'atraccio per un cos qualsevol, i recaient aWo ea

un subjecte diatesic, els teixits inflamats afavoreix.en el des-

enrotl,e d'aquelles bacteries que tenen la propietat d'atreure

les sals calcaries, determinant sa acumulacio sobre'l cos estrany.

Creiem que amb aixo s'explicaria perfectament l'extrema raresa

del proces que'ns ocupa.


