
FALSOS \1 A CAT'S DE LA FA11INX 1 NAS

pel Dr . PERE BORRAS i TORRES

A l'esplendoros camp do la Psiquiatria hi pertany un grup

.de malats que tenen per caracteristica simptomhtica l'estar

junyits a una idea fixa que els envolta, traba i domina, de mo-

dalitat variada i do causa eficiont inconeguda.
Dintre d'aquest mare, hi trobarem els nosofObies oatacats do

malalties imaginhries enquadrant-hi els falsos malalts de la fa-

rinx i del nas quo, coin els del grup, estan dominats o obses-

sionats per la fubia Bur quo no es altra que I'erronia i persis-

tent creenca que a la seva gola o al seu nas hi recauen tota

mena de trastorns somhtics, funcionals o modalitats arquitectu-

rals, que els fa impossible la vida do relacio, empenyent-los a

consultar al practic o especialista.

Aquest, apurant els ressorts de la investigacio clinica, no

veslluma cap trastorn local que eficientment expliqui el

quadro sindroniic del malalt. Senten picors nasals o faringies,

arrapaments, cossos estranys, dolors locals a la farinx, disf-igia,

deficient ventilacio nasal, pesantor do cap; que son esquelet

nasal no correspon als ciinons consagrats per l'estetica i sen-

sacions cenostesiques, sols o aparellats simptomes o conceptes

que els obsessionen i pertorben d'una manera evident.

Es patrimoni do tota mena do persones i en qualsevulla

edat l'obsessio nosofobica i no manta entre els estudiants do

medicina al comen,'.amont dels estudis do patologia: fhcilment

cauen on la creenca d'observar-se en ells mateixos els simpto-

mes que troben on les descriptions do les malalties en els lli-

bres, quo de persistir, fa creure que l'obsessio haurh comensat
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aleshores per a no deixar-los mes. Un metge amic en fou victi-
ma, obsessionant-se amb la idea que el seu aparell circulatori
estava malalt, prenent bromurs i altres drogues i acabant per
Osser hipocondriac idelirant.

Aquest desgraciats nosofobics, son els rondairesdedispensa-
saris i consultoris privats dels metges que cercant-hi el guari-
ment fisic del seu mal, hi troben correntment la veu d'alerta, de
que son sofriment es fmaginatiu i que cal consultar a un psiquia-
tra. MOs d'on cop I'especialista creient en la virtut guaridora de
la sugestio, sacrifica endebades alguna part do t'orgue afectat.

No enquibirem dins el nostre trehall un sons fi de malalts
que es veuen constantment amb trastorns minsos de sensibilitat

faringia quan recauen en Bones, i no seria impossible for-los
tributaris d'alteracions del funcionalisme de les glandules en-
docrines , presos encara com a neurosis faringies.

En patologia, les questions del mes i del nlenys , radon en el

mode d ' Osser de I'individu o sigui del remanent psiquic a que

esta subjecte . La sensacio de bola que puja do t'estomac, I'es-

trangulament, i on fi les sensacions anormals variades , no tenell

mes valor que tin erro de sensibilitat , i constituint el grup do

malalts considerats coin histerics , neurastenics , alcoholics, neu-

ritics, etc., etc .; son solament falsos interpretadors . En alguns la

causa es troba i esta a la mii del practic per a for - la desaparei-

xer. En canvi on altres la fortuna no segueix a I ' esfors esmersat

en trobar la. Ia que el primitiu trastorn de sensibilitat Its fet

arrols fondes en el centre volitiu i el domini de ]'home ha finit,

i essent ell dominat per l'obsessio , per la idea fixa. Ylora, ge-

mega, suplica i fins exigeix el desgraciat malalt que rep I'es-

comesa d ' una pertorbacio psiquica d'aquesta plena.

Una malalta aixi pertorbada la vegerean fa anys, durant una

temporada en el Consultori public que regentem a ]'Hospital

de N. S . del Sagrat Cor do Barcelona . Sentia estrangulament

de la gorja, arrapaments encara do les urpes d ' una guineu a

la gorja d'enSt que aquest fell is mossegii. Suposem el fet real

o solament resultanses d'un somni o d'un deliri oniric. Ens

exigia quo li treguessim el mal i quo lifessim una operaciogua-

ridora dels sous trastorns. Un especialista caigue en is tempta-

cio, seccionant - li inutilment la uvula, injdria quo en floc de mi-

llorar l'estat de portorbacio psiquica, l'empitjora.

Les nostres paraules aconhortadores res valgueren, gua

nyant-nos una mareadIssima hostilitat i no retornant a la vi-
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site. Molt probable que ben aviat entresaformar part dels estols
do desgraciats dements d ' algun manieomi.

Els lets clinics dels malalts psiquics del nas, responen a
pertorbacions del funcionalisme respirators , do la sensibilitat
general o especial i it intaginaries formes arquitectoniques
d'aquest orgue facial. Diuen quo els manta la respiraciii nasal,
que t'obstrucrio recau en les fosses nasals ; cerquen posicions
per a quo Faire no falti on sos pulmons i son corvell no vol
treballar per la pesantor del cap i el pensar constantment
amb sit fabia. Verantent es senten aprossexics. Descriuen modi-
iicacions anatomiquos nasals quo no trobareu i que fan tributa-
ris d'elles els seas variats sofriments.

Lt idea dominant ha passat en aquests casos dels ambits
nasals i ensonyorint-so dels centres volit.ius. El malalt psiqu:c
vol que li treguin In nosa del nas ; gesticula, plora, supliea i
exigeix una operaciti Iliuradora de los seves penes i sofriments
quo son els obstacles que s'oposen a la seva tranquilitat.

Un company do prof,, ssio es un exomple vivant d' aital de-
liri. Fa temps que roda per tot exigiut quo li seccionin el boci
do nas quo li queda encara desprds del sacrilici a que el sot-
mete un especialista amb la rinectomia parcial. Se I'apreta i
massega sense quo es ressenti do eapntoli^stia.

Agnest dosnasament quirdrgic el crew imperfect e i dema-
na amb insisteneia i plorant quo sigui complet i que s'arrihi
fins a In turbineetonlia . Les observacions amistoses i fins Glares
i die Glares per voler-Ii for entendre que us malaltia psiquica la
seva, no hi vales per for-lo desistir do son equivocat proposit
puix coin a home infadigable i obsessionat cerca especialistes i
cirurgians que atenguin els seas press.

Si esbrin ©ssim els details do sit Ilarga historia clinica, que

no transcrivitn, ]ti trobariem quo els sons companys d'estudI i

despres do professio, el tenien com a home d'accions alluny--

des de la normalitat . Aquesta modalitat psiquica darrerament

apareguda, tenia arrels fondes, iiavent - so ondiusat on el son ma-

lalt intel•lecte . Aqui ha plogut sobre mullat.

Un altre Gas consemblant es el d'un jove do 24 anys do cer-

ta il•lustraciu , ex-estudiant de jesuita i que ha passat it la cate-

goric do netejador de rails del tranvia. Una idea obsessionant se

el feu seu. No pensava mes quo una obstruccio nasal que li

privava de respirar, apoderant- se-li do tote. in seva atenci6. Cu

especialista andaltis Ii proposa una turliinectomia que no dugud
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a terme. En canvi el malalt s'ensinistra amb manera habit per a
destruir-se els cornets alnb aplicacions d'acid crdmic. Aconsegui
el caustic for desapareixer el cartilag quadrangular posaut en
comunicacio les dues fosses nasals . Del cornet inferior dret on
resta solamOnt la meitat; l'aitra desaparegue amb el caustic.

La respiracio nasal la fa amb tota alnplitud i el malalt sos-
te que no es aixi perque li continua el cap carregat quan vol
retornar a l.'estudi de textes i quo no es pot fixar amb les idees
estampades o sigui que es mante aprossexic. S'oposa a nostres
apreciacions, insistent que se Ii seccionin els cornets, malgrat
coneixer que els t© destructs per l'accio caustica do i'acid crutnic
quo taut destrament ell s'aplica. No es conforma amb les nostres
observations i tornara a injuriar-se el nas anlb el caustic per no
voler atendre la seva sdplica, puix crew en el guariment del
seu mal, font us d'aquest medi.

Darreralnent hem vist un nou cas que recau en una senyo-
reta de 20 anys, que to totes les gravies per a ag;radar i quo li
adorna la cara un nas d'un perfil gairebe grec. Ella es creu Ilet-
ja i aquesta qualificacio es deu a que el seu nas es anorntal,
excessivament Ilarg. Demana plorant que se Ii escursi i so li
posi en coudicions de visualitat per agradar i agradar-se. No
admet nostres raollaments d'ordre estetic on contra, mantenint-
se forma en sa equivocada apreciacio. (1)

En altre ordre de malalties passa el mateix. Aci un cirurgia
molt entes, trepana nn hipocondriac perque deia que tenia uu
tumor cerebral. Fete l'operacio Ia idea obsessionant snbsisti.

I)e la descripcio do tots aquests casos clinics se'n deducix
que aquests malalts donen ester enquibits en les classificacious
neuropatiques, coin a afectes d'obsessions orgitniques, do tan-
ta trascendencia en el sou psiquisme que l'acaben per trastor-
nar d'una manera global, convertint-los en veritables psiei pa-
tes, en els quo no Iii pot res ni la persuassio, ni tots els mitjans
quirurgics i medics posats en pncetica per al millorament o
curacio del seu mal, que to prou fondes arrels, qual tendencia
es mes aviat la do persistir quo la de tornar pels carrils del re-
troces o sigui als de la normalitat.

(1) Te bistoriat el Dr. Cardenal i Fernandez un cas d'un expertfssim enginyer que

tant bon punt entrava en quisqun sale anant de visita familiar , en sala d ' espectacles, cafe,

esglesia , etc., on faire era viciat , s'observaba la sensacio do que el seu nas creixia d'una

manera esfereidora adquirint formes de trompa d'elefant. S'amagaba i fugia escapat per a

no esser ovirada pels circumstants sa grotesca cara adornada de consemblant manera.

Realment aixi ho creia. Es un cas que ' s pot classificar de rino-megalia psiquica.



532 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

Una psicoterapia ben entesa aplicada als seus comencos,

faria potser mes be als pertorbats psiquicament, que tota altra

terapeutica iujuriant.

Discussio: Dr. 31'assot i Palmers (Josep).

Posseeixo casos clinics de molta semblansa i d'una manera

preferent of d'un Jove do 17 anys, amb lesions a primer cop

dull en els centres nerviosos , per la seva paritlisi glosso- labio-

laringia i quo despres resulta que era un historic.

Discussio: Dr. Ricard Boley,

La quantitat do falsos malalts es important: se'n troben que

fins diuen que no respiren, arribant molts at suicidi. El cas cli-

nic del company metge que ha historiat cl Dr. Borras, fou abans

tractat per mi fent-Ii varies injuries sense quo valguessin de res

per a remeiar-li la seva fobia. Itealnlent era home perdut en el

concepte psiquic i no era oportu fer-li res mes. Tots ells son

desconfiats i cerquen qui atengui les sever supliques per les mo-

desties quo senten, malgrat no trobar-los-hi lesions de cap plena.

Rectificcicio: Dr. Pere Borros i Tones.

Confirmen els meus volguts companys Drs. Massot i Botey,

la importancia dels falsos nlalalts del uas i do la gola, i eadased

recorda a grans trets el seu contingent ben atendible, que els hi

agraeixo, taut per la valua de l'aportat, com per l'atencio quo

amb mi han tingut, prenent part on la discussio.

Em els eixamples del I)r. I3otey referents al cas cli-

nic del company Dr. S. que coinciding. Afcgire el fet de que su-

planta la personalitat Ilur amb firma d'altre i cartes amb paper

timbrat del veritable S. A la fulla clinica tamb© consta el nom

delfirmant de los cartes que vaig rebre excitants ipregant-mo el

Iliures dels sofrirnents i fins descriviut-me el quo deuria for en

I'acte quirnrgic que creia proxim, per no haver-lo eneara doses-

perangat. Vaig for mes; donar coneixement at Dr. S , el mateix

malalt, quo un fobic nasal, li prenia el paper timbrat i que mal-

fies de la seva amistat si realment era amic, perque el podria

comprometre. Mes tard vaig doscobrir la simulaeio i lo molt que

havia exeitat at Dr. Lleo Cardenal, amic i condeixeble seu per

a quo tamb© l'operes.


