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Tots sabeu la fregiiencia amb que s'observen ]a presencia

de cossos estranys on el conducte auditiu extern, principalment

en los eriatures. No ignoreu tampoc clue aquests poden esser

vius i inanilnats.

No es el men proposit aqui fer-vos una descripci6 dels cos-

sos estranys de l'orella que he tiugut ocasi6 d'observar, sing tan

sols d'una particularitat referent als insectes que a vegades se

fiquen en el conducte auditiu.

IN on fet vulgar que, quan nn insecte s'introdueix on el

conducte auditiu extern, a part el dolor que ocasiona, general-

ment aquest fuig d'alli per trobar la cora de l'orella, que es molt

amarga, i els pies que es troben a l'entrada del conducte en els

adultes. Pero do vegades la mateixa precipitaci6 de l'individu a

qui li lla entrat ('insecte a l'orella, fa quo al posar-s'hi ]a ma per

voler-lo treure, el flqui mds endintre o, en tot cas, li tapi la

porta de sortida, tenint ja I'hoste dintre del conducte. El primer

que s'acostuma a for, es tirar dintre del conducte unes gotes

d'oli o do glicerina, amb lo qual, l'insecte, privat d'aire, es mor,

amb lo qual desapareixen les molesties quo ocasionava. Basta

despres una sonzilla injecci6 d'aigua tebia per for sortir el cos

estrany.
Pero de vegades no succeeix aixi. Recordo tin cas en que

el malalt feia molter hores que sofria a consequencia de la in-

troducei6 en el bose, d'un insecte en 1'orella. A pesar d'haver-li
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tirat uses gotes d'oli i no sentir ja els moviments do I'animal
dintre del conducte. of patient continuava sofrint. Va attar a
trobar un metge, qui, amb molt bon acert, Ii feu una injecci6
d'aigua tebta, assegurant que, d'aquella rnanera, sortiria ]'animal
i quedaria Iliure de les molesties. Pero no va esser aixi. El do-
lor va contiuuar, i encar que no molt fort, no el deixava tran-
quil. Va venir a consultar-me, explicant-me tot t'ocorregut, i jo,
pensant quo potser no li havien practicat Is injeccio en doguda
forma, vaig preparar-me per a fer-ni un altre.

A I'otoscopiar I'orella doloriia, va cridar-me I'atenci6 la

vermellor del timpan i Is presencia d'un punt negr6s per sota

del del nrartell. Vureig for !a injeccio i, amb gran sor-

presa meva, no va sortir flies quo aigua clara.

Compreneut aleslrores que el cos estrany devia estar arra-

pat at timpan, vaig agafar un petit ganxu, insinuant-lo entre

of timpan i el cos estrany, i procurant despendre'l, vaig arren-

car-to, perque vrlreig notar perfectament la sensaciO d'un

arrencament do ]'insecte. Va enure at foes del conducte, i ales-

hores si que, amb una senzilla injeccio d'aigua tebia, va sortir a

]'exterior.

Examinat despres acuradament, es va veure que era, eonl

pensava, un insecte, qual nom cientiflc no put preeisar•vos,

pero que, at dir del malalt i dots que I'acompanyaven, era un

insecte molt frequent al bose i que els pagesos coneixen amb el

nom do llagustcr.

Fa poques setmanes vitreig tenir ocasi6 d'observar tin cas

igual, conflrmant-me of patient quo to que I'hi havia tret de la

seva orella era to que els pagesos en deuen llagasta.

Ara be, com s'explica que aquests insectes s'arrapin

d'aquesta manera on el timpan? En primer Hoe, of factor temps

es el que tree rues hi contribueix. Efectivament, tots dos pa-

tients eren pagesos quo feien lleuya at bose, que feieu migdiada

quan els va entrar el cos estrany dintre do ]'orella, i que abans

no varen ser a casa seva o al poble per posar-los cores gotes

a dintre dei conducte, va transe6rrer un cert temps. Pero a mes

he d'admetre quo aquests insectes deuen tenir o be unes ven-

toses a los extrornitats de les potes, o be, to qual es mes pro-

bable, unes punxes quo elaven en el Hoe on s'arrapen. De mo-

do que. encar quo siguin l'efecte traumatitzant de les

potes persisteix, i d'aqui els dolors que senten els malalts.
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Les dues vegades m'ba sigut necesari arrencar l'anirnal per po-

der-lo treure.

Inutil dir que, una vegada fret I insecte i mitjangant uses

gotes d'un liquid Ileugeranient antiseptic, desapareix per coin-

plot el dolor.
1)e niodo quo, quau un- malalt es preseuti dient-vos quo se

li ha Heat diutre I'orella an insecte, si a la poea estona do tirar-li
unes gotes d'oli o glicerina, no desapareix el dolor, lo que dou
for el iuetge general, no es entretenir el malalt amb promesa
do que el dolor Ii desapareixerh per si sol, sing que, lo que deu
for, es enviar-lo a un especialista, que es l'indicat per veure i
compendre la causa de la persistencia del dolor.

En casos coin aquests descrits, les injections d'aigua, per
ben practicades que siguin, es compreu que no puguin resoldre
el problema. Lo que es necessity es extreure I'anirnal, arren-
cant-lo del timpan.


