
DESINSERC16 I)E LA LARINX PER C'01' DE, NAVAJA

D'AFEITAR.-SUTURA.--CURACIU

pet Dr. PROSPER MOSSE , de Perpinya

En pendre la paraula davant d'aquesta il•lustre assemblea
us pregard de considerar la cornunicacio del cas clinic que vaig
a presentar-vos, corn un treball dels mds humils, arreglat de
corre-cuita i sans altre desig quo de portar vos el testinioni do
la gratitud del qui vos parla, que ja prou recorda, despres d'ha-
ver fet a Barcelona, en mig de vosaitres, de 1900 a 1904, els pri-
mers passos de la carrera, amb quina franca germanor el vareu
rebre i dels bons amiss quo hi ha deixat.

Al passat mes d'Agost, coin arribara al men servei d'oto-
rino-laririgologia do ('Hospital de Sant Joan do Perpinya, ]a
monja ni'anuncia que un -non patient. era alli, quo m'esperava.

Aixafat sus d'un seti, un inal embenament entorn del coil,

('home seuyalava la seva presi,ncia anib un brugit ressonant de

-corsage-.

Em varen explicar que al vespre, el desgraciat havia fet
proves d'acabar amb la seva vida, eseapi,ant-se el coil. D'un cop
de navaja, de I'esternurn a In barba havia posat at descobert In
larinax i is tri'iquea, i d'un segos tall transversal, 1'esternocleido-
mastoideu, el cap out extensio foreada, havia destacat In seva
larinx quo es deseneautava cap eudavant, do seguit que no es
trobava mantingut. Ulieinorragia seriosa, que s'havia produida,
havia pros 11.

Pensava, tot printer, que el men patient, patint d'uu tumor

o d'uua estenosi laringea, havia procorat donar-se sire per
aqueix initjit heroic. Aguantava, doves, I'extremitat de la larinx



288 Quart Con,;res de Vol, cs do L,cnmtua Cafalana

amb l'fndex i vaig poder exarninar directanrent, yen-e cap ,Many,

un orgue que no mes quo amb certes difieultats, per re-

flexio, o per projeccio sobre d'un espill.

No presentava cap lesio aquesta larinx, totalnrent Iliure;

I'home, com me'n vaig adonar despres, era on alcohi>lic cocapa-

rrat, de oral humor entristida i havia intentat suicidar-se tot

naturalment.

D'aquesta larinx, destacat gairebe de tot Iligam, i halance-

jant per davant, n'eixia, volgueu renrarcar-ho, una ven clara-

ment articulada , do timbre haix, recordant les veus de pit, perm

semblant una mica llunyana, per agaoix fet anormal quo no era
prodtIda, com de costum, per la boca.

El rnestre catedrittic de von a In Sorbona do Paris, Mr. IIEx-

Rt Fxoss,kxv, a qui vaig donar a coneixer aital cas, em va escriu-

re que era una confirmacio inesperada de In seva teoria, tal com

la presenta, os dir, que les cavitats .supra-larfngees> entren per

ben poca cosa en els fenomens d'emissio de la veu.

Aixi doucs, el men patient: havia practicat en si nna

laringotornia supra tiroidea atfpica. La meva primera idea va

esser de fer una restauracio dels teixits extirpats, i, descartant

]a canula de traqueotomia que em portava I'ajudant, vaig reunir

and) una nritja dotzeua de punts anrb catgut. el foes de la Ilen-

gua amb els muscles esternotiroideus sense proocupar-me, corn

feina inutil. do suturar la membrana tirohioidea, de In qual

havia trohat Homes quo algun esqueix. Obtingut el tancanrent

de I'obertura, vaig cornpletar-lo relligaut amb erirn do Floren-

cia els pellingots que no formaven les finestres en forma de T

majdscul:r.

El nreu fireball ja era enllestit. Confesso quo in seva resis-

tencia nr'inspirava oscassa conffanea. Vaig encomanar, dunes, a

la nronja, d'observar pel pacient, la dieta total i, en ens d'agita-

cio, d'usar morfina.

Foren tan favorables els resultats que. arribat el segos dia,

comencava I'all nentaeio on In forma rectal, pet-6 aix6 no era

del gust del pacient, qui cridava de fam, protestant amb vehe-

mencia contra aquostes rnaneres, quo aix6 no era alimentacio i

quo no aprofitava gota. La nronja, nre3 contiada que jo amb in

resistencia dels punts do sutura, es decidi el terser dia a Calmar

la ira dol malalt, oferint-li d'amagatotis unes xarrupades de cal-

do i de llet. Sis dies despres de I'operacio, el regim del ferit era

el segilent: dos litres de caldo, sis ous, dos litres de Ilot, una
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preparacio de to i altra de quina. Als 15 dies la cura era defiui-

,tiva i nomes quedava qua una lleugera cicatriu.

Aqueixa historia hauria acabat el millor del mon si el meu

desgraciat patient, despres d'haver mirat de destruir-se ]a vida,

no hagues intentat poe temps despres d'assassinar la seva espo-

sa, i, presenciats els signes roes carts de pertorbacio cerebral,

no hagues motivat el seu internament en una casa de bojos.


