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Amb seguretat que, la majoria de vosaltres, haureu tingut
ocasi6 de veure malalts anlb periamigdalitis flemonoses, pro-
ces acompanyat quasi sempre dels simptomes classics, generals
uns, locals els altres. '1'ambe es molt probable que I'evoluci6
hagi sigut la que sembla natural, donat el procds, i que es la
descrita en la majoria de tractats, es a dir, la forlnaci6 do la
col•lecci6 purulenta i el seu buidament, ja espontani, ja amb la
intervenci6 del cirurgia.

Aixi, almenys, havia tingut ocasio de veure'n molts i, per
cert. que pue afirmar des d'aqui quo la intervencio precoq, ja
amb ineisi6 on el punt classic (incisi6 de LEMAITRE), ja la disci-
si6, per mitja de pinces, en el pol superior, m'ha donat sempre
excel•lents resultats.

Pero les roses no sempre es passen aixi, i on ocasions suc-
ceeix que la col•leeei6 purulenta no s'arriba a formar o pot ser
es reabsorbeix.

Dos casos he tingut ocassio do veure en poe temps quo

confirmen lo que acab.) d'indicar, corroborant lo afirmat per

ESCAT.

Fa cosa d'un any, vaig esser cridat per el Dr. ZARIQUIEY per
veure un nen, client seu, at qua! ja havia jo vist anteriorment
per una otitis mitja catarral i que tornava a queixar-se de dolor
a l'orella.

Reconegut el malalt, vareig poder comprovar que l'otalgia
no era mes que una propagaci6 o irradiaci6 del dolor que sen-
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tia a la gola. La regio amigdalar dreta estava fortament inflada,

vermella, Iluenta, indicant 1'existencia d'un proces flogistic que

es corria en direccio al vol del paladar i pilar anterior. Tot aixo

aconrpanyat do trismus, estat saburral de Ilengua, anorexia,

febre de 385° i pols anrb cousegiiencia. La regio lateral del coil

estava Ileugerament inflada i era molt dolorosa.

Vaig diagnosticar una perianrigdalitis flemonosa, varietat

anterior, pronosticant que, probablement, es col•leccionaria el

pus i seria necessari donar-li sortida si dintre d'alguns dies no

ho feia espontanianreut.

Coin a tractament, el non pronia una pocio anrb salicilat

prescrita anteriorment pcl I)r. /,:AItIQUEV, recomanant, a mes,

gargarismes emolients Ileugerameut antiseptics i aplicacio in

situ do calor en forma de compresa eleetrica.

Varen transeorrer uus quants dies i el proces local va se-
guir la seva evolucio natural; pero, en canvi, la febre va anar
dismiuuint gradualrneut fins a posar-so a poques decimes per
sobre de la normal.

Arribat al sate dia do la malaltia, vareig creure prudent

aconsellar a Ia faniiiia la intervencio per a donar sortida al pus,-
pet-6 donat el terror que al nen produia la vista de qualsevulla

instrument, vareig creure convenient no emplear el bisturi en

una regio tan perillosa,sino la pin4a. Instil einpeuyo; tots teurp-

tativa va esser indtil, donada la rosistencia del noi. Vaig demo-

rar la intervencio per al dia segiient, i aixi varen continuer

dos dies rues, fins quo jo mateix vareig compendre que no hi

havia necessitat, quo el proces s'havia rosolt per si mateix...

i efectivament, el malait es va curar per complet, sense que de

dia ni de nit es poques observar la mes petite sortida de sang

ni de pus per la boea.

foes rnesos despres, vareig dsser cridat per un estimat

company per una angina quo primer havia tingut on el costat

drat, i que, quan estava quasi resolta, es va presentar en el cos-

tat esquerr. Molestat per la persistencia del dolor, la dificultat

d'empassar Ia saliva, va pregar-me que el veies, trobant un fort

abultament de la regio amigdalar esquerra aconrpanyat d'edema

del vel del paladar i pilar anterior.

A l'igual que on el cas anterior, el quadre va anar dismi-
nuint poe a poe en forma de lisi, al reves del que succeeix
quant el pus es col'lecciona i buida a l'exterior.

Aquests dos casos serien d'un valor insignificant sing vin-
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guessin a confirinar lo que ESOAT diu haver observat mantes ve-

gades, per to qual, crec, com ell, quo deveni admetre I'existencia

d'una periamigdalitis fleinonosa de forma avortiva, proces en

el qual lo que deu haver de guiar-nos, sobre tot, es la corba ter-

mica que, en Hoc d'anar augmentant, o tot to mes, mantenir-se

elevada, en tart no surt el pus, espontituiament o quirurgica,

va poe a poe disminuint fins arribar a desapareixer completa-

ment, a l'ensems que el proces local va modificant-se paulati-

nament.

Aixo ha de donar-nos Ia pauta per a no pronosticar des del

primer moment que fem el diagnostic de periamigdalitis, que

es eol•leccionara el pus i que hi haurit necessitat d'intervenir,

puix com veiem en alguns casos, es verifica la reahsoreio, per lo
qual, go que mes ens deu haver do guiar, es la corba termica.


