
UN NOU ANTISEPTIC EN 0'1'0-RINO-LAPINGOLOGIA

pet Dr . R. ABELLO

Variadissimes son les malalties infectives localitzades en els

orgues objecte de la nostra especialitat quo es poden beneficiar
i que es beneilcien d'aquest antiseptic de que vaig a parlar-vos.

Mes com per tractar moltes d'elles ja es disposen de bons

mitjans, solsvos parlare avui dels efectes quasi increibles que en
l'otitis mitja supurada crbnica he obtingut, convenqut que fins

ara amb cap tractament de tants com son preconitzats, podia
arribar (i amb facilitat) a curar una tan gran proporcionalitat de
malalts com s'arriben a curar amb la lysine.

Suposo quo abans que of que vos parla, la lysine ja ha si-

gut empleada per altres especialistes, encara que llurs treballs i

resultats son per a mi desconeguts. Per tart vaig a referir-me
solament a malalts de la meva clientela i als que acudiren al ser-
vei d'Oto-rino-laringologia do 1'Hospital do la Santa Creu.

En el temps de 3 mesos, 46 malalts amb otitis mitja supura-
da crbnica sense esser escollits, han sigut tractats amb rentats
de lysine num. 4 al 5 o 10'/0. D'ells nou estan en tractament des
de menys de quatre setmanes, dots 37 restarts, tres malalts m'han

desaparegut, un no s'ha curat despres do 3 mesos de lysine i
ha quedat perfectament esgotada la supuracio en els 33 restants
en un periode de temps oscil•lant entre 5 i 40 dies.

D'entre els casos curats n'hi ha tres tan remareables quo no

puc resistir la temptacio d'explicar-vos llur histdria clinica.

Candida N. 15 anys. De Sarreal. Li foren extirpades les ve-

getacions adenoides quail era petita; repetides supuracions bti-

ques; se presenta amb otitis mitja crbnica dreta que diu datar

de tres mesos, amb un polip cam una vega inserit a la part alta
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i posterior de la caixa. Proposada 1'extirpaci6 del polip fou re-

butjada i amb la mes gran sorpresa per part meva la lysine va

curar la malalta en 11 dies.

Josep A . 13 anys, D'Igualada . Supuracio doble que data des

dels 5 anys d'edat , o sigui portant 8 anys de duracio; perforacio

enorme dels dos timpans especialment l'esquerre del qual sols

resten residus voltant el miinec del martell . Fungositats. El

tracto amb tots els mitjans ordinaris durant un any aproxima-

dament; durant aquest periode li extrec 3 polips do l'oida dreta

i 11 de l'esquerra , polips quo es reprodueixen amb facilitat; quan

el comenco a tractar amb lysine hi ha a l'oida esquerra 3 polips

petits corn caps d'agulla i 1 com un pesolet a is dreta. Als 22

dies queda curada l'oida dreta i als 40 l'altra oida, amb la parti-

cularitat remarcable i que no m'explico que a rbdos timpans

han quedat cicatritzats ; es dir , queden sense perforacio.

Montserrat C. 29 anys. De Barcelona . Otitis mitja supurada

del costat esquerre amb aticitis . La supuracio data de 5 anys i

haviasigut tractada durant alguns mesos per altres companys.

Aquesta malalta no es cura amb 83 rentats de l'htic a dies al-

terns amb alcohol boric I amb lysine queda curada en 18 dies.

En resum: do 34 malalts and) distintes varietats d'otitis

mitja supurada eronica, so n'han curat 33 amb lysine i en menys

de 40 dies , o sigui una proporcionalitat quasi exactament de

97 °/o. Ili ha cap tractament amb el qual es pugui presentar sin-

cerament una estadistica semblant? Jo almenys confesso que

no l'havia pogut obtenir.


