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La importancia dels organs linfoides del nasso-farinx i de

la faringe oral en 1'etiologia de les tr.,es diverses infeccions en

el nostre organisme, principalment en 1'edat infantil, es avui

hen reconeguda.
La patologia de l'anell linfatic de Waldever format princi-

I)alment per les amigdales palatines, faringca i lingual i ti l l( `;

masses linfoides situades en la regio tubarica, junt amb la dels

ganglis tri,butartis corresponents, esta estretament velacionada

am.h la malaltia tuberculosa en els primers anys de la vida, que

es quan el teixit linfoide del rino-faringe i de In faringe oral

aseoleix el maxim del seu desenrotllament.

Les observacions portades a cap en el Servei d'Assistencia

Social dels Tuberculoses de Barcelona i 1'estudi critic dels prin-
cipals treballs que traten d'aqueta questio amb criteris a vega-

des hen di'spars, m'han permes oferir-vos la comunicacio present.
Veiem primerament quin es el paper que juga I'anell de

Waldcyer com a, porta d'entrada de la tuberculosi en ^el nostre
organisme.

e Poden considerar-se les amigdales palatines i les vegeta-
cions com a Hoc dinfeccio bacilar primitiva?

Alguns actors aixi ho creuen, i en els primers anys de Pao-
tual segle no era infreq'dent trobar aquest criteri exposat en la
literatura de la nostra especialitat. Dieulafoy en 1895 inocula
en el cobai teixit linfoide d'amigdales palatines i de vegetacions
adenoides recentment extirpades, a criatures que no presenta-
ven cap simptoma clinic de tuberculosi, algun d'ells amb ade-
nupaties cervicals. Els resultats foren positius en el 12 % de
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cobais inoculats amb fragments d'amigdales i en el 20 % de

conillets on els quals se'ls i,nocula particules de vegetations.

Dieulafoy dedui dels seus estudis experimentals que la hiper-

trofia dels organs de l'anell de Waldeyer es un simptoma del

primer periode de la tuberculosi. Lermoyez i Collet creuen
tambe ien la tuberculosi primitiva dels organs de 1'anell de

Waldeyer.
Tots aquests treballs es refereixen a una epoca, despres de

la qual 1'examen rontgeu corn a medi diagnostic, i els estudis

de I anatomia patologica de la tuberculosi pulnionar en els adul-

tes i els pens, han modificat i precisat niolts conceptes sobre

1'etiologia i la patogenia d'aqucta mal:ltia: pclr aquest motiu

Ilur valor actual per considerarse com a nul.

Ademes s'ha comprovat repetidament la presencia del bacil
de Koch en, Ics criptes de les amigdales sonse que l'estroma de
l'organ estigui infectat. (Danzinger) Aquest autor diu que la
tuberculosi primitiva de les amigdales palatines es sumament
rara, i que solament pot diagnosticar-se per la constatacio en
les mateixes de lesions especifiques tipiques. Segons Wright
(i), nomes to un valor absolut la comprovacib de 1'existencia
de folliculs tuberculosos amb cellules gegants i cellules epite-
lials, maxim si en les preparacions pot colorejar-se el bacil de
Koch.

Nobecourt i Tixier creuen tambe que la tuberculosi primi-
tiva dels organs de Waldeyer es excepcional. Denker i Lewin
evaluen la tuberculosi primitiva de les amigdales palatines en
la proporcio del 3 al 5 % i Lachmann 1'ha comprbvat en un
2'20 % en les vegetations adenoides.

Nosaltres en un cas de tuberculosi aparentment primitiva
de les amigdales palatines, comprovada histologicament en el
Servei, i que despres sucumbi en plena forma septicemica pul-
monar i intestinal, descobrirem com a porta d'entrada del bacil
tin lupus cutani-facial. (2)

La via linfatica, doncs, pot considerar-se corn a excepcional
en la patogenia de la bacilosis. Wood conceeix una gran im-
portancia a un gangli que ell ha descrit, situat en la unio de les
venes sub-clavia i yugular interna, tocant a la pleura per da.-
munt del vertix pulmonar. Aquest gangli reb els eferents del
territori faringi, i segons Wood ell es el que condueix el bacil

(1) Citat per Collet.
(2) Comunlcacio al V Congas de Metges de Llengua Catalano.
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de Koch a 1'6rgan pulmonar. Aquest criteri esta mancat de com-

provacio experimental i clinica, mentre que cada vegada s'a-

ferma mes ]a gran importancia de la via aerea corn a porta

d'entrada de la infeccio bacilar en 1'organisme huma, per as-

piracio de les gotetes expellides en l'acte de tosir o per ]a inha-

lacio del pots bacilar (go % deis cas"s).
El paper que e,s pot atribuir als organs de I'anell de Waldeyer

en, 1'etiologia de In tubercul'osi pulmonar, es corn a factor pre-

disposant de la mateixa, en els casos d'hipertrofia de les amig-

dales palatines i faringea. No insistirem en aquesta giiestio ben

estudiada en la patologia moderna. Tota deficiencia en la respi-

racio nassal disminueix els mitjans de defensa naturals contra
Ia infeccib bacilar, pets catarros descendents de vies altes que
deterniina; per les deformacions toraciques a que pot donar
lloc, reduint aixi el camp respiratori : per la hematosi sempre
imperfecta en aquests malalts i en general per la deficient venti-
laciio de certes zones de I'area pulmonar corn ho demostren les
estadistigties publicades fins a l'actualitat.

Moller senyala tin 84 % de tuberculosQs portadors de le-
sions nassals.

Von Rivers troha la respiracio bucal dues vegades mes fre,
giients en els tuberculosos que en els no tuberculosos,

Nosaltres en el Servei hem trobat en els tuberculoso's till

34'52 % de lesions de vies altes que determinen insuficiencia
nassal respiratoria.

D'una ma.nera mes concreta, ens ha interessat saber les re-
lacions entre la hipertrofia de les amigdales palatines i faringea,
en 1'edat infantil, amb el linfatisme, 1'escr6fula i los diferentes
formes de la malatia tubercul'osa.

Els resultats de les nostres investigacions son el segiients :
Neils de 3 a 13 ant's, aparentment sans, exarninats en el Ser-

vei d'Assiistencia Social dels Ttiberculosos, tots ells amb hiper-
trofia d'aiuigdales, vegetacions, o ambdues lesions a la veada.
Relacio ('aquestes lesions am') ?a patologia eonstitucionagl, la
infecciu nranifesta i les localitzacions pulmonars i ganglionars
de la nialaltia tuherculosa.

PATOLOGIA CONSTITUCIONAL I INFECCIO MANIFESTA

Linfatisme . ... ... ... ... 42'57 %
E, scrofula ... 4'95 % f 89'05 %Linfatisme i adenopatila... ... 32'62
Adenopatia traqueo^ bronquial.. 8'91 %
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LOCALITZACIONS PULMONARS 0 GANGLIONARS

DE LA MALALTIA ACTIVA

`Tuberculosi pulmonar.
'Tuberculosi ganglio-pulmonar. 3'96 %
'Tuberculosi septicemica.

EXAMEN NEGATIU 6'93 %

Aquests nens perteneixen al cens de les Escoles Nacionals
de Barcelona.

En la taula que segue!ix , exposen el resultat del mateix estudi
fet en els nuns que venen al Dispensari acusant ja alguna mani-
festacio par;lbgica o 1'examen dels quals es sollicitat pel Scrvei
per conviure amb algun , individu afecte de la malaltia tuber-
culosa.

Nens de 2 a 13 anys assistents al Dispensari i examinats en
el servei de laringologia , tots ells amb hipertrofia de les amig-
dales palatines, vegetacions adenoides o abdues lesions a la vega-
da. Relacib d'aquestes lesions amb la patologia constitucional, la
infeccio manifesta i les localitzacions pulllvonars o ganglionars
de la malaltia tuberculosa,

PATOLOGIA CONSTITUCIONAL I INFECCIO MANIFESTA

Linfatisme . ... ... ... ... 39'32 %
Fscrofula ... ... ... ... ... 6'31
Adenopatia traquea-bronquial.. 2912 % 9320 %

Linfatisme i adenopatia... ... 14.'07 %
Adenopatia activa ... ... ... .4'37

LOCALITZACIONS PULMONARS 0 GANGLIONARS

DE LA MALALTIA ACTIVA

Tuberculosi ganglio-pulmonar.
Tuberculosi pulmonar. 5'33 %
Tuberculosi septicemica.

EXAMEN NEGATIU 1'47 %

Crida l'atencio l'esca.ssa diferencia que s'observa entre els
resultats globals dels dos estudis que venen a constituir un index
de la gravetat que revesteix la patologia constitucional en la nos-
tra infantesa, posant al mateix temps de relleu la proporcio dels
casos de malaltia tuberculosa activa en els nens aparentment
sans. (3'69 %)•
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Grunwald ha demostrat que les amigdales palatines i les ve-

getacions adenoides careixen de vasos linfatics eferents, i per

tant no poden considerar-se com a ganglis linfatics regionals

pero Ilur- situacio en el Iloc de penetracio de les infeccions en les

vies aerea i digestiva, fa que per l'hiperfuncionalisme que els

es demanant cn aquests casos, llur teixit linloide soifreixi la hiper-

plasia tant frequent en l'edat infanti! En 1'adolescencia s'estar-

bleix ja I'alergia amb relacio a les bacteries que penetren co,

munment per Bites regions i comenca la involucio dels organs

de l'anell de Waldeyer, que en general es termina en 1'edat

adulta.

Foreins cliniques de In tuberculosi de les ainngdales palatines

i fairingea.-Per a major facilitat en Ia descripcio dels quadres

clinics corresponents , distingirem en la baccilosis de les amig-

dales palatina dos tipus clinics principals , les formes agudes

i la tuberculosi cronica.
La tuberculosi miliar aquda de la faringe descrita principal-

ment per Ysambert es deguda a la infeccio directa de la faringe

pel baccil de Koch contingut en els esputs . Es caracteritza per

ttna intensa odinofagia. El sofriment (let malalt en el moment do

la deglucio es tal, que la alimentacio es In in,It dificil. Els dolors

repercuteixen en I'orella (let costat corresponent i son coin en in tu-

berculosi laringea mes intens o s en la in,^estio dc;ls liquids que en

la dels solids . En els casos avencats en Bur evolucio, la impo-

tencia funcional del vel del paladar determinada per ]a infil-

tracio del mateix, dona Hoc en el moment de la deglucio a la

sortida dels liquids pet nas. La veu tE un timbre especial com-

parable at de la paralisi vel-palatina que tots coneixeu.

Aquesta forma de la tuberculosi amigdalar 1'he observada

sempre en els casos de tuberculosi laringo-pulmonar greu amb
formes cascoscs agudes o fibro-casecses amb infiltro-tilceracion,

laringees difuses en els adultes o en els adolescents, corn a estadi
final de la mateixa.

Baix el punt de vista lesional hi han casos en els quals pre-
domina ]a forma ulcerativa d'evolucio rapida We 2 a 8 setma-
nes). En altres de curs mes lent les lesions son preferentment
vegetants.

En examinar an malalt amb tuberculosi faringea ulcerosa
aguda , el primer que crida l'atencio es la coloracio palida de la
mucosa . Aqueesta en ] a regio de les amfgdales palatines , lingual,
pilar anterior i posterior i moltes vegades en el vel del paladar,
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esta infiltrada i sembrada per dir-ho aixi, de petites granula-

cions miliars groguenques que rapidament s'ulcoren donant Iloc

a unes erosions fondes voltades d'un teixitedematos . Aquestes

ulceracions poden reunir-se prenent l'aspecte d'unes perdues de

suhstancia de ^uperficie irregular, d-, tons grisenc. fungus, da-

munt d'una base d'infiltracio, confonent-se gradualment amb el

teixit sa que les rodeja.

La iornta vegetaut es flies rara d'eV-olucib mes lent-1, a ve-

gades de tipu cronic (un any i encara mes), i menys marcada en

llur trastorns funcionals. Li donen caracter les fongositats tovcs

que en alguns malalts han simulat per llurs dimensions un polip

de 1'amigdala (Brindel i Raoult), ocupant els fons i les vores de

la ulceracio de forma irregular semblant a 1'anteriorment des-

crita.

En el comenSament del cicle evolutiu de la tuberculosi vege-
tant de les amigdales palatines, els teixits apareixen con reco-
hertis d'una erosio superficial que va enfondint poc a poc fins a
di,ma.ra la faringe I'aspecte que acabo de descriure.

La forma de tuberculosi cronica d'aquests organs tees inte-

ressant, es sens dupte la que s'ha de'ionw-t tul^ nculosi l;u--

vada o latent, de caracteristica clinia hen escassa. El sett aspecte

es el de la hipertrofia simple del teixit linfoide amigdalar ; la

seva evolucio quasi la ma.teixa. Aixi eons la forma ulcerative

es mes propia de l'edat adulta i coincideix sempre amb localit-

zacions greus laringo-pulmonars nel qual motiu en general la

seva diferenciacio diagnostica es facil, la forma larvada cs pre-

senta correntment en els primers anys de la vida en els que la

nianca d'espectoracio priva a 1'amigdala del contacte directe amb

els esputs baccilifers.

La seva fregiiencia en la clinica es dificilment desmostrahle
a causa de l'escassetat du llurs signes fisics i funcionals.

En el cas que nosaltres hem observat pensarem en la possi-
bilitat de la tuberculosi en primer Iloc, per la prlcexistecia d'un
lupus cutani facial per laspecte con a lardaci dels teixits amig-
dalars, i per 1a pallidesa de la mucosa faringea.

I)iversos actors, han investigat la proporcio de tuberculosi
latent de les amigdales palatina i farigea.

Hubert i Arnauld han buscat en 200 oriatures operades d'a-
migdalutomia i raspat del cavum lesions tuberculosis en l'organ
extirpat, resultant les investigacions negatives en tots els casos.

Una dada de valor es la oresencia d'adenopaties cervicals.
Bourgeois senyala la coexiste'ncia de grosses adenitis acompa-
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nyades de ganglis petits que son els que nosaltres hem vist de

prefencia en els casos de tuberculosi faringea. Pero com fa notar

molt justament De Reynier, aquesta adenopatia molt frequent

en les criatuaes tambe pot esser deguda a una infeccio banal de

les criptes, amigdalars.
Aage Plum reconeix com tots els autors, que cap signe clinic

permet despistar la tuberculosi larvada de les amigdales. Entre

31 individus amigdalectomitzats, en els que no hi havia adenitis

cervical concomitant, ha trobat lesions baccilars en dos, o sigui

en la pt'oporcio clef 6'S %,. En aquest grup ha fet 14 raspats del

cavum sense trobar cap lesio tuberculosa. En 47 casos d'adenitis

cervicals ha trobat un 21 % de tuberculosi amigdalar i tin 19 %
d'adenoiditis bacilar. Com que els resultats no foren simultania-

ment positius, en les amigdales, i en les vegetacions, les conclu-
sion de dit autor spn que en les adenitis cervicals, la quanta part
d'individus presentee lesions baccilars en alguns dels pincipals
organs e l'anell linfatic de Waldeyer.

Ritcher Paterson ha examinat les amigdales de 161 individus
en els quals ]a hipertrofia dels ganglis del coil semblava de natu-
ralesa tuberculosa, havent-hi entre ells casos de certitut La
proporcio positiva fou de 33'15 %,. Dit autor fa observar que els
individus amb ganglis manifestament tuberculosos no tenen tots
ells lesions bacilars en ]hors amigdales, el que demostra que el
germen pot arribar als ganglis yugo digastrics, passant per les
amigdales, sense determinar-hi lesions especifiques.

Aubry i Klotz hail puhlicat dos casos de vegetacions adenoi-
des tuberculoses di,agnosticades histologicani,^nt en adults. ac( iii
panyuts els dos d'adenitis latero cervical voluminosa, el que con-
firna la significacio diagnostica de la mateixa. L'examen dels
esputs fou negatiu, pero la radiografia demostra l'existencia
d'una tuberculosi pulmonar de tipus fibros.

Podem citar com a formes mes rares d'evolucio cronica de la
nialaltia, la infiltro-edematosa. el lupus i el tuberculoma de I'a-
migdala, del qual n'hem pogut recollir tin sol cas en ]a litera-
tura e l'especialitat (Guthrie). Quant a la tuberculosi de les ve-
gctacions adenoides, el diagnostic clinic presenta les mateixes
dificultats que en la forma larvada de ]a bacilosis de les amig-
dales palatines. Generahnent s'observa una hiperplasia del teixit
linfoide de 1'amigdala faringea. Essent com hem dit rays els ca-
sos d'infeccio primitiva. ]'existencia de lesions bacilars conco,
mitants en els pulmons, pleura o ganglis traqueo bronquials, ens
donara tin valuosa orientacio diagnostica. La prefencia del bacil
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de Koch en el contingut gastric, el resultat positiu de la reaccio

intradermica de Mantoux o de la cutanea de Von-Pirquet afer-

maran el nostre judici. Tot el que hem exposat referent a la

significaci6 de 1'adenitis cervical en la tuberculosi de les amig-
dales palatines, pot aplicar-se al diagnostic de la baccilosi de l'a-
nligdala faringea.

El sindronla toxic (anorexia, febricula, pallidesa de muco-

ses, astenia general, etc.), to una importancia clinica primordial,

pero, a 1'igttal gtle la tuberculosi larvada de les anligdales

palatines, tan sols l'examen histologic ens permetra establir un

diagnostic de certitut.

Tractaincnt.-En les formes agudes ulceratives el tractament de
Ia tuberculosi de les amigdales to que esser foreosament simp-
t:nnatic. En la forma miliar 1'odinofagia 64 tan intensa, que els
anestcsics locals (ortoformo, cocaina, tutoca na, estovaina, etc.)
que en les demes formes disminueixen el dolor a la degluci6
facilitant aixi 1'alimentaci6 del pacient, fracassen en ]a major
part leis casos

En els nlalalts amb lesions faringeas hacilars d'evolucio sub-
a°.u111a o C'.rollica. la galvano-cauetlca a ] igttal que ell ]a tubcrculnsl

laringea c5 per nosaltres el tractanlent d'elecci6. (i).

El problenla del tractanlent de la hiperplasia dell organs de
l'anell de 1Valdever revesteix una transcendencia extraordinaria
cn cis cos en que silspitenl pel quadre sindromic general la
possihilitat de I'existcncia d'una tuberculosi larvada.

1,'eti,ologia del sindroma toxic atribuible a una infecci6 de
vies altes, deu esser establerta amb el major rigorisme cientific.
valcnt-nos de tots els medis diagnostics de que avui disposers
ahans de procedir a la intervenci6 quirtirgica per mes inoqua
que aquesta sembli.

Es inc(inlprensable c()m en 1'actualitat es procedeix encara
al raspat clef cavunl o a 1'amigdala.tomia sense preocupar-se en
el mes minim de 1'estat general del nen, exposant-se a un grcu
error diagnostic en els casos de toxemia d'orign bacilar per ir,-
fecci6 tulrerculosa manifesta, o a causa de Ibcalitzacio,ns pulmo-
n i s o ganglionars de ]a malaltia activa en 11ttr iniciaci6. En els

(i) La tecnica de Id galvaoo-cauterisacib faringea is Id mateixa que hem ex-
posat en el nostre treball , Formes initials de la tuberculosi laringea» , Sess16 inau-
gural de la A . i L. de C. M. 1927.

A I'igual que en els malalis de laringitis tuberculosa creiem de primordial im-
portancia la col•laboraci6 amb l internista, el qui ha de diriair el traclament general
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(luadres antcriormcnt exposats hem vist clue un 3'95 % de cria-

tures aparentnient sanes examinades en el nostre Servei, totes

elles amb hipertrofia d'amigdales l,alatines i vegetacions ade-

noides, sofrien formes de tubercUk)si pulmonar. ,ang1ion;11- o

mixta que fins aleshores havien passat completament desaperce-

budes.

Ps possible que en tals casos el teixit linfoide de Panel] de

\,Valdever contingui lesions tuberculoses latents determinant la

ntlliheracio (lei bacil per la intervencio quirurgica i el seu trans-

port per via sanguinea o linfatica, altres localitzacions de la

nialaltia o be formes septiceriiigttes de r,avetat extrcnia.

Entre les molter observacions que valoren el nostre criteri,

citarem les de Lermovez i Collet que fan rcferencia a gravis-

simes complicacions d'ordre hacilar despres d'un raspat del

cavum,
A. Bloch ha publicat tin cas de granulia faringea en un nen

Bens suspecte de tuberculos -lespr6.,, d'una adenectomia.

Nikitine refereix el cas Tuna malalta tuberculosa pulmonar

anih insuficiencia respiratoria per vegetacions adenoides en la

qual la intervencio quirtirgica corresponent dona floc a una

granulia rapidament mortal.
Cemach relata una observacio de meningitis tuberculosa tres

setmanes despres d'un raspat del cavum en tin nen en el que

nil. tisiolec feu el diagnostic d'adenopatia traqueo bronquial ba-
cilar. L'examkn de les vegetacions desmostra la tuberculitzacio

de les mateixes.
Kowler ha vist produir-se una tuherculosi laringo-pulmonar

per generalitzacio de lesions hacilars late_nts en les amigdales
despres de l'excresis total d'aquests organs.

En el mes de febrer do 192T ve,gercm amb el Dr. Batalla unit

rem seta de TO anus dttc sofria tin sindroxne toxic amb iIcu es

hips: rtermia i insuficiencia respiratoria de vies altes poc accen-

tuad,i. i_a Hinoscupia po<terior denuncia I'existencia d'ttna p,tita

hipcrtrofia do l'aiiugdala farinca sense signs d'infeccio local

clue ^agoes esscr causa de la toxemia Fosses na^sals,
farineoral

i laringe normals. "heniiit en compte aquest resultat, cl Dr

B;it;lla i joo indicarem a la familia el peril] que podia fer corner

;i 1a malalta 1111 raspat el cavum, atesn la probable coexistencia

d'niia infLcci^i hacilar nianifesta o del principi d'una formic evo

lutiva inu'monar aleshores no apreciable. Els nostres corisells

ff,:.-, n desatesos, i '11oiant-sc (,it ,it criteri absnjiitanierit contrari

ewes per altres dos compares (tut tisiolec 1 tin laringolec), decidi
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la fantilia que ]a inalalta fos sotmesa a 1'ablaci6 de les vcgeta-
cions. .A les tres setmanes de l'operaci,i sense cedir el siudronic

toxic, la pacicnt presenta signes evidents d'una forma bacilar

activa pulmonar. que mes tard evoluciona en una forma caseosa

bilateral do la qual sucumbi la malalta en nienys d'un any.
Cas del Dr. Martinez Garcia. Nena de 7 anys amb hiper-

trofia d'amigdales i lleugera in=ttficiencia respiratoria consectt-
tiva. :Al Dr. Martinez Garcia li crida 1'atenci6 i'aspecte especial
de !a hi>>c-trnfi-i amigdales, la palii(lesa de la rnntcosa faringea
i l'estat general de la nena que feia pensar en una toxemia pos-
sihlt mcnt hacilar. Un lar-ingolec despres d'examinar a la nena
indica la necessitat de 1'amigdalatomia a I'objecte de restablir la
pernteahilitat aerca dc, les vies superiors. Abans de prestar la
seva aquiescencia al criteri intervencionista, ordena el Dr. Mar
tincz Garcia una radiografia del torax, la qual revela I'existencia
d'una tuLer-cul-si de tipu,s bronco-pneumonic que contraindi
cat,a I'exeresis gttirurgica.

Bernstein. Ramadier, Soulas. Chavanne i altres autors de
ntenys autoritat cientifica coincideixen en donar, quart a
trcm que ens ocupa. els mes prudents consells.

En els ncns en els goals, a causa de les circumstancies que
hem senvalat, 1'amigdalatomia o el raspat de vegetacions poden
"casionar trastorns greus de attalsevoi ordre, podem acudir avtti
a les tecniques de la terapentica fisica que ens permetran tamhe
coniplir la indicacio de restablir el pas normal de faire per les
vies superiors sense el mes petit perill.

El teixit linfoide de les amigdales palatines pot csser des-
trt,it en varies sessions mitjantcant la diatermo coagulacio nas-
cnda (leis trchalls de (I'Arsouval sobre les corrents d'alta fre-
oi;encia 1'aplicaci6 de la qual a ]a clinica devem a Nagelschmidt
i i)oven,

f i radintcrapia, emprada printcranunt cn aquests casos per
Murphy i Stewart. pot prestar nos tambe molts bons s^rveis en
els nen,s en els quals estigui contraindicada la intervencio quirtir-
gica. Els raigs Roentgen tenen una accio especifica sohre el teixit
linfoide. per() les expcricncios hacteriologi(I ties dentostren, en
canvi, gtte la seva accio es nil-la sobre certs germens pat.tgens
(Iue poden trohar se en l'estroma de les amigdales faringea i
palatines (estrrptoe,)c hemolitic beta). De totes maneres el dre-
matge del mateix, a consegiiencia de la seva dis,minucio de vo•-
lum despres de la radioterapia, determina una apreciahle millora
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en la infeccio local del tcixit linfoidc del naso farinx i de la

f arinx oral.

Shan objectat a 1'empleu de la radioterapia en agoests casos

llur c'u uociM en les : 1andules salivals i (ii la hipofisis. No

saltres. en els malalts que heni fet irradiar a causa d'existir una

contraindicacio operatoria per alteracio grew de la crasis sangui

nea o p r sofrir lesions tuberculoses, no hem observat can efecte

sccundari per judicia sobre cls organs esntentats, :Aquest tambe

es el criteri quc ens ban exposat el Professor Holfelder en el

star magnific R(ntgen-Institut de Frankfurt A. M.

I)c(lek i lilonek de Praga acttdeixen a la radioterapia en el

trac.tament de les vegetations ad(noides en els casos en els que

is intertcuci(i quiriirgr<t Out atnstituir tttt ^eri(is perill i Cl rnr.ttcis

(lttc els anturs rnleicaus f n Constar lo( inogiiitat de la matcixa

it con<egiierncia (IC lcs febles (1005 gtte s'empren.

l)c tot l'anteri°ormcut exhosat podeu7 deduir ne les segiients

CONCLUSIONS

t.a Lis organs de l'anell linfatic do \Valdeyer poden consi-

dcrar-se, tan sols excepcionalment, com a porta (1'entrada del

bacil de loch en el nrstre organisme.

3.° Llur accio en la patogenia de la tuberculosi pulmonar

es (- nu a factor predisposant en cls casos d'hipertrofia de Ics

amigdalrs palatines i faringea.

i." La forma mes frequent de la bacilosi d'aquests or an;
es la tuberculosi miliar aguda d'Isambert.

La tuberculosi larvada es Tara i (l'escassa caracteris
tica c'inica, Tan sots 1'analisi hist'dogic ens permktra sentar tin
judi-i (liagnostic f(rm.

;." La int:r^-enci^. guirurgica en els casos de tuberculosi
htcut do s amigdidcs palatine o faringca pot donar floc a gra-
issimes coulnlicacions a ecga(lcs mortals.
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Discusio : Dr. Cusi Vidal.

Grec perillos practicar la amigdelectomia i el raspat de vege-

taci-ors en criatures tuberculoses. Recordo ara, i probablement,

repassant la casuistica, en podria trobar molts altres, an cas en

el qual aqua to practica fou de fatals consequencies.

Dr, Argullos :

En els casos de liocalitzacions tuberculoses, amb respostes

de l'anell limlatic de Waldeycr, el mes recomenable son les

c, ,rrents d'alta iregiiencia. Es una tecnica que utilitzo de molt

turps erica amb resultats satisfactoris.
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Dr. Borras:

Aque,.tes questions no son encara conegudes per trere con

elusions definitives de les observacions. Dieulafoy, creia qua
1'anell limfatic de Waldever, no to gaire importancia funcional

1.s clar que de Dieulafgoy a nosaltres ban passat tin,; anvs, peru

no per aiNo es pot negar el clar criteri del clinic frances en la
niajoria de questions que toes.


