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La hipertrdfa do l'amigdala faringea o de Lusclika, conegu-
da correntment per vegetations adenoidees, es la causa ocasio-
nal d'un Sens nombre de trastorns que a la Ilarga alecten a les
regions proximes, en primer floc, i mds tard deixen sentir sos
efectes sobre tot I'organisme huma.

No es gees d'extranyar aquest efecte pernicios, tenint on
compte que les vegetations adenoidees son filles d'un seguit do
processos patologics de distints ordres que es desenrotilen en
I'amfgdala del c cuutn faringi des de les mes tondres edats do ]a
vida fins a les mes avancades.

Es tin erro que condueix a desagradfvoles consegi!^^neies el
creure quo de vegetations adenoidees nomes ne son portadors
els infants.

Ordinariament els adenoidians en entrar a la pubertat sofrei-
xen un canvi regressiu i les adenoidees van atrofiant-se paulati-
nament fins a desapareixer; deixant en els quo les han soportat

tin conjunt de reliquies fiicils do descobrir, que fan que a tothora
puguin esser reconeguts: aquestes reliquies inesborrables donen

una caracterfstica especial a la fesomia de l'adenoidia, coneguda

des d'Hipocrates amb el nom de fades adenoidiana. Pere mopes

vegades, la regressiu espontania no sobreve maigrat esser espe-

rada pel metge i la familia, que insistentment s'oposaren a I'abla-

ci6 quan aquesta podia donar el major rendiment de benefici6s
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efecte; i Ilavors l'adenoidia segueix esseut-ho o si n'era pot, se'n

torna mes i son organisme va rebent la influi^ncia malefica de

tart peruicios estadant. En ma prilctica personal tine regi&trats

adenoidians quo passaven de la ratlla de 57 anys i he tingut

ocasio d'operar-no de 19, de 26 i de 23 anys.

El seient quo ocupen en el trajecte de les vies respiratories

fa que aquesta funcio sigui In primera en veure's pertorbada,

tot just l'existencia do les vegetations comenCa a manifestar-se.

Encara mes; les vegetations no obren solament d'una manera

mecanica, obstruint el conducte respiratori, sing que, com nin-

gu den oblidar, les vegetations son an focus de processos sep-

ties que facilment irradien a les tosses nasals. a les trompes, a la

farinx, a l'es6fag, a In traquea, passant per la larinx, seguint

una marxa, ordinariament lenta, en sa expansio infectiva, pero

constant. Quan el proe s infectiu que sempro nia on les vegeta•

cions s'aguditza, i mes si to caracter virulent, llavors l'espandi-

ment a les regions veines es rapidissim.

Yoler oposar-se a In transmissio dels gi'rmens que pul•lulen

en les vegotacions, donada la situacio quo ocupen aquestes, es

cosa dificilissinla per no dir impossible.

D'una manera breu apuntarem les diferontes infections que

encomanen als altres orgues i aparells i els trastorns que esde-

venen per no podernos-Ili oposar sing es feast desapareixer la

causa primaria, origen ocasional dels demos desgavells i de les

dem©s dolences que se'n seguoixen.

APARELL RESPIRATORI

Apart de I'accio mecanica que exerceixen les vegetations

en el normal funcionalisme d'aquest aparell, dificultaut in capa-

citat respirateria indispensable per a que el metabolisme coln-

plet sia un fet evident, la propagacio microbiana de les vegeta.

cione a tota la superfieie interna do los fosses nassals i domes

dependencies quo hi estan relacionades, provoquen successives

infections que comencen congestiouant in mucosa i acabon hi-

pertrofiant-1a.

Les capes mucoses i submucoses dels cornets son les mes

directament interessades; i la seva hipertrdfia, adelnes do con-

tribuir a pertorbar la respiracio normal manta focus septics fa-

cilment transmissibles als sinus maxil•lars, frontals, esfenoidals
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i a les cel•lules etinoidals, que sun l'origen do les sinusitis i et-
moiditis de diferentes formes que moltissimes vegades donen

hoc a formations poliposes i a altres degenerations de natura-
lesa neoplasica.

Les primeres lesions, ben manifestes, que provoquen les

vegetations en tot l'aparell respiratori son els catarros de mar-
xa aguda unes veg•ades, cr6nica altres. Ili han ocasions que les
lesions produides no sou taut benignes, i llavors ens trobem:
amb infections de caritcter agudissim i molt tuxiques com la
difteria, o de tendencia a la supuracio coin les provocades pets
piogens en totes ses varietats.

Un dels microbis que mes fregiientment es troben en el
rino-farins son els neulnococs, quo aprofltant ocasions aventat-
joses per a la seva proliferacio i exaltacio son causa de tastes
broucopneumonies com s'emporten a molts de nostres infants
i adults.

Aixi, doncs, les rinitis, les faringitis, les laringitis, traquei-
tis i bronquitis de forma catarral dels infants sing sempre, mol-
tfssimes vegades tenen per causa les vegetations adenoidees. I
cal no oblidar que les formes catarrals prepares of terreny i
obren cami per a que se'n desenrotllin d'altres categories mes
greus i de consegii.encies mes temibles.

APARELL DIGESTIG

Si les primeres porcions de l'aparell respiratori es troben
impossibilitades de cornplir son comes, les de l'aparell digestiu
han do substituir-les en tot, per a suplir-les, o en part, per a
completar-les.

L'haver de desempenyar una fancio per a la qual no ha es-
tat treat, a la curta o a la Ilarga, acaba per resentir-se'n corn
aixi ens ho ovidencien los malalties de la boca, les caries den-
tals, les glositis, los amigdalitis palatinals i les faringitis agudes
i croniques, tan frequents en els que tenen una respiracio de-
fectuosa. Ademes de les lesions provocades pel canvi de funcio
do les primeres vies digestives, a aquest aparell 1'afecta d'una
manera mes directa i de consegnencies mes greus.

Les secretions Inuco-purule ntes, o francament purulentes
procedents do la infeccio do les vegetations escorrent-se per les
parets de la farinx arriben a I'esofag, estbmac i intestins on
deixen sentir els efectes dell microbis quo transporten, provo-
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cant gastritis i enteritis, pel cami, do forma cronica, encara quo

alguna vegada n'ocasionen d'agudfssimes i rapidament mortals,

sobre tot en els petits infants en que les resistencies a les inva-

cions infectives son mfnimes per no estar inununitzats.

APARELL CIRCULATORI

L'entrada deficient d'aire on els pulmons per 1'extorsi6

mecanica que les vegetacions causer, no podent esser compen-
sada totalment per la respiracio complementaria o suplementil-

ria bucal, sobre tot quan es dorm, du aparellada una oxigenacio
incompleta do la sang, ressentint-se l'organisme do la mala lle-
matosi i traduint-se a l'exterior pel color subcianotic dels ade-
noidians.

Moltes palpitations no obeeixen a altra causa que a les ve-
getacions. Aquestes tambe provoquen certes pericarditis, endo-
carditis i endoarteritis per propagacio metast"lsica dels mi-

croorganismes patugens que viuen en les vegetacions.

SISTEMA NERVIOS

Les cefalees i cefalalgies; la peresa intelectual; la manta
d'atencio continuada, la impossibilitat de fixar les idees i tots

els demes transtorns que formen el quadro que Guye anomena
d'ctprosscxia i quo tarts greus eonsegiienei.es to pels infants, son

motivats per les vegetacions. Ademes aquestes son causa do

mauifestaciones nervioses de caracter reflexe, convulsions, atacs
histeriformes i epileptiformes; accessos do tos, asma infantil, dis-

nees, laringitis estridulosa per espasme glotic, espasmes esofa-
gics, que dificulten l'alimentaeio, perbocaments, terrors noc-
turns, incontinencia d'orina, etc., etc.

SISTEIIA OSTEO-DENTARI

La respiracio bucal a que es veu obligat a recorrer 1'adenoi-
dia facilita les fermentations on is boca causa de les caries quo
tant sovint presenta la dentadura. Aixi mateix la deficient am-
plitud respirataria que acompanya als adenoidians impideix el
desenrotllament do la caixa toracica, com de tot I'organisme
en general.

Shan descrit dos tipus de deformacio toracica ben caracte-
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ritzats: de Robert, o de depressio vertical amb l'esternum on
forma de cuirassa i de Lambron, o de depressio horitzontal, en

que el torax es cilindric amb i'esternum aplanat.

Pero on es troben mes manifestos els trastorns ossis es

en la mala conformacio del nas i de la volta palatina, per

1'anormal i defectnOs creixement dels maxil•lars superiors que

sostenen les dents encavallades per manca d'espai.
En la primera infitncia el nas esta corn empastat en la cara;

mes tard s'ofereix perfilat i amb corbes, aparentant una rino-
megalia ben tinny d'exi3tir ales per I'enfonsament de les fosses
canines, (exterioritzacio del migrat creixemet dels sinus maxil-
lars) que per exces de desenrotllament. L'arcada suau que for-
men la soldadura dels maxil•lars superiors esta substituida per
una angulositat prognatica, enlletgidora de la figura. Corn la sol-
dadura angulosa no ds pas solament davantera, sing que segueix
1'ap6fisi palatina dels maxil•lars i Is porcio horitzontal dels

ossos palatins, transforma la volta palatina, normalment apla-
nada, en una ogiva de distinta gradacio, segons el grau de de-
formitat. La deformacio de la volta palatina du aparellada la

do Pemba nasal que es luxa, s'encorba i es retorca en tots son-
tits, cercant adaptar-se a un espai que li resulta migrat.

ORGUE DE LA VISi(i

Les infections nasals sostingudes per les vegetations es
transmeten a la vista per mediacio do les vies llagrimals que
desemboquen en el meat inferior, precisament el mes infectat
dels meats del nas.

Certes blefaritis, conjuntivitis, queratitis (patticularment
les flictenulars) i moltes dacriocistitis no reconeixen altra causa.
Tambe s'ha trobat concomitancia entre les vegetations, certes
congestions intra-oculars i algunes formes d'estrabisme.

ORGUES DEL GUST I DEL OLFACTE

La saburra que cobreix la Ilengua i el catarro nassal cr6lic
dels adenoidians afebleix la sensibilitat gustativa i la del olfac-
to, i, on algunes ocasions, arribeu a fer-la desapareixer total i
definitivamont.
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ORO CE DE L'Oi DA

Es el mes exposat i mes fregiientment afectat per les vege-

tacions adenoidees. Es compren. Ocupant les vegetacions ade-

noidees una proximitat taut intima amb el pavel16 do les trorn-

pes d'Eustaqui, l'oida es un dels orgues quo primerament rep

la influencia de la hipertrofia de I'amigdala de Luschka.

En primer Iloc obren per accio mecanica obstruint el pas

de faire a la caixa. L'aire clos i sense renovacio enrarint-se, per

l'absorcio dels teixits, esdeve menys dens i ocasiona un desequi-

libri entre la pressio externa i la interna quo es tradueix per

corta dificultat de transmissio de les vibrations, del qual en so-

brevo afebliment do 1'agudesa auditiva i sorolls subjectius, en

segon hoc taponen la Iliure sortida de los segregations i exuda-

tions propios de la mucosa do la caixa i adjacents, congestiona-

da per los alterations circulataries pols eanvis de pressio i a

consegiiencia de les otitis mitges catarrals peribdiques, i, en

dltint i roes grew terme, les vegetacions contafninon l'oida mitja

dels gi^rmens patogens que sustenten, provocant aquelles otu-

rrees que s'eternitzen per a dosesperacio del metge, del malalt i

de la familia de 1'adenoidia.

Una vegada establerta ]'otitis mitja purulenta cronica, to-

nim el cami obert per a que es presentin aquella recula do com-
plicacions quo detalladament tine descrita en altro treball pu-
blicat ja i que ara sots rn'entretiudre en enumerar: destructions.
timpaniques, caries do la cadona dels ossets, vegetacions i p6-

lips do la caixa, colesteatonres, flemons sub periostics, mastoi-

ditis, necrosis laberintiques, laberintitis si^ptiques, abscessos

intra i extra-durals, meningitis purulentes i encefalitis siepti-
ques d'efectes rapidissims i que gairebe sempre acabon amb la.
vida del malalt.

CONCLUSIONS

1.1 Les vegetacions adenoidees son filler d'un seguit do
processos septics que es desenrotllen en 1'amigdala faringia o
de Luschka, situada en el faringi, en individus predis-
posats a la Ilipertrofia dels teixits limfoides.

2.1 Totjust constituides les vegetacions obren rnecanica-
rneut obstruint les vies respiratories i difieulta,rt el normal fun-
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cionalisine dels pulmons, i taponant l'obertura interna de l'oida

mitja, representada pel pavello do les trompes d'Eustaqui, alte-
rant 1'equilibri timpanic que es manifesta per afebliment de
l'agudesa auditiva i sorolls subjectius deguts a la compressio la-
berintica.

3.a Les vegetations adenoidees tenon una marcada influi,n-
cia sobre el desenrotllament general do i'organisme que les
comporta.

-l.a Els processos septics que tenen seient en les vegeta-
cions, siguin do caracter agut o cr6nic, atenuats o virulents, es
comuniquen a totes les regions veines, deixant sentir en elles la
perniciosa infiuencia do la infeccio que propaguen.

5." Les lesions quo provoquen les vegetations adenoidees
han d'esser temudes per les consegiiencies greus a que con-
dueixen infal•liblement.

L'unic recurs de que disposem per a evitar les lesions
que ocasionen les vegetations o per a tractar-les racionalnnent
quan son constitufdes, es for desaparcixor la causa, extirpant
les adenoides d'un mode radical i perfecto.


