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1. Asi>ec res GENERALS

1 s indubtable que l'homc no viu a 'illat de I'ambient fisic extern que

I'envolta, sing que percep continuament influxos div,ersos que acusa en

sentit beneficios o perjudicial. Si en la vida dels vegetals son innegables

les influencies de les condicions meteorologiques sobre la germinacio, el

desenvulupament i la formacio dc fruits de les plantes; si, en la v ida dels

microhis, les variacions atmosferiqucs influcixcn en llur desenvolupament,

patugenicitat i fins i tot en la difusio de diferents malaltics infeccioses

clurant certcs epoques de I'anv, no podcm deixar de banda l'existencia

d'una influencia analoga dels factors ambientals meteorologics sobre la
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vida de I'honic i de Ls animals superioIS, Cs a clir, CI ('Is CssL•rs vivcIts hies

evoluciornats i organitzats, capa4os dc captar millor els inlluxus cl'aquest

meth circurndant amb I'extraordinaria i fina sensibilitat dc hors orzans

i de Ilur sistcina ncrvios.

El concixemcnt de les fntimes rclacions que existeixen entre la Sall-It

o la malaltia i els factors atmosferics, agafa cada dia un interes creixent

en cities nacions que han arribat a crear departaments ministerials dedi-

cats it les investigacions climatologiques i a l'cstudi del funcionament de

nomhrosos centres que se scrvcixcn del clima corn a mitja primordial dc

guariment.

L'acciO dels factors ineteorologic:s s'cxerceix tant sobre individus sans

corn sobre individus malalts. Ja es molt antic el coneixement deis dolors

que es manifesten en alguns individus amb cls canvis del temps. El fct

de notar cl temps constitueix una estranva qualitat constitucional, o

alnlenvs una particularitat adquirida sobre la base d'una aptitud cons-

titucional. Aquesta qualitat de poder prey cure un canvi del temps, princi-

palment la proximitat tie la pluja, cl vent o una tempesta, ones quantes

liores abans, is captat per aquests individus amb sensacions patologiques

coin ara cefalalgies, astcnia, tendencia a la son, etc. Molts autors hall rcla-

cionat certes malalties o manifestacions patologiques amb els canvis atmos-

ferics. Amman, Burger i Bruner han trobat relaeio entre depressions baro-

mctriques i lesions apoplcctiques; Hurtado i Vazquez les relacionen amb

l'aparicio d'hernoptisis en les tuberculosis pulmonars, i Raudniz les rela-

ciona amb on empit jorainent de la tos ferina. Dc la matcixa manera, es

cosa coneguda que els canvis sensiblcs i bruscos de la temperatura deter-

minen refredaments, reumatismes i originen desequilibris perillosos dc

les forces defensives organiques, moment que aprofiten els microbis pato-

gcns per 1111ultiplicar-se i provocar un estat de malaltia.

Les inlluencies dels factors atmosferics, conjuntament, sobre la fisio-

logia i la patologia de I'organisme hump solen excrcir:

- Una acciu profilactica quan s'allunya a una persona dun china qLIC

li rs perjudicial i se'I col•loca en on altre que Cl beneticia, amb la

qual cosy es pot evitar l'aparicio de certes malalties.

- Una accic tonica beneficiosa, que fa que el canvi del clima habitual

per on altre de difcrent, d'acord amb les caracterfstiques de cada

organisme, es tradueixi en in estfmul general de les funcions orga-

niqucs, superant aixi cl proces morbos.

- Una accio patogena, denominada tambe meteoropatica, i que corres-
pon a tots aquells estats patologics que estan directament i unica-
ment provocats per les modificacions de situacions meteorologi-
ques ambientals de qualsevol mena.

El china en conjunt, i cacla on dels sous elements atmosferics, pot

produir, per tant, malaltia o lesio, o agreujar un estat de malaltia pre-

existent.
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La climatologia i Ia seva influcncia en letiopatogenia

de les malalties infeccioses

2.1. Li. ct.i.vta COM .% CIRCI. MMStyvyC:v ttt NtANa

L'estudi dirccte o indirecte sobre ]'home presenta una evolucio cons-

tant de la forma d'cnfocar-lo, fins quc s'arriba a vcure'l amb on critcri

d'unitat; cs a dir, basant-hi I'cssencia d'«un matrix», de la qual sorgcixen

una scrie d'aspectes secundaris que son observacions limitades, de pers-

pecti%a especitica, quc conllueixen i es fusionen quan CS troben en la ma-

laltia de la persona.

Aquesta consideracio de 1'homc com a un «tot unic» s'introdueix en

la medicina en cl moment que es deixen de considerar les malalties, i fins

i tot els malalts, per considerar I'<'home malalt», que tr ones caracteris-

tiques i una individualitat propies, quc Cl fan diferent dc qualsevol altre

individu, cncara que la sofrenga sigui molt similar.

Aixi, clones, ja no n'hi ha prou d'enfoear l'honte coin una unitat armo-

nica i congruent enfront de totes les observacions limitades i parcials

nmantingudes ahans. No n'hi ha prou perquc ]'home ocupa tota la nostra

visio, cncara quc en reatitat aixo no sigui aixi dins cl cosmos. L'homc no

ho as tot, encara quc sigui on tot.

Amb aqucsta evolucio en la forma d'estudiar ]'home es producix un
gran avant: la dcshumanitzaci6 quc suposa arribar a concixcr quc ]'home
no as la unitat quc es buscava i quc la veritable unitat Cs cl matrix rsser
puma immers al scu Iloc, en on ambient, i en Imes circumstancies.

Per observar i comprendre ]'home, cal veure'l immers en les sever

circumstancies. Molt del que Ii succecix tc una explicacio en aquest principi

do la rcaccionabilitat i l'adaptacio, pcro aixo passa cn rclacio amb alguna

cosa concreta, precisament amb aquestes circumstancies exteriors, am-

bientals, etc., que penetren i actuen sobre 1'individu i es manifesten a ]'ex-

terior retlectides en cls SCUS actes, reaccions, etc. En cola mancra, podriem

dir que les esmentades circumstancies no son puranunt humanes, pcro no

n'estan tampoc deslligades. Son una prolongacio del scu propi jo. Per

tant, per a concixer ]'home caldra introduir en Ics nostres observacions i

considcracions tots els elements quc, per llur reaccionabilitat i adaptacio,

formin part del scu esser, del seu ens, i no son roses afegides ni n'cstan al

marge. Aquestes circumstancies son exteriors al subjecte fisic, i poden ser

naturals i humanes.

Concretant sobre les circumstancies naturals, quc son les que mes ens

afccten, podcm dir que son tots aquells factors quc no entren dintre alto

que as huma i quc formen cl denominat clima natural -Si per clima

entenem tots els elements naturals que actuen i es rclacionen amb ]'home-,

i sense cis quals aquest no ens seria comprensible. Per tant, la seva trans-

cendcncia per a determinar l'arquitectura total de ]a persona cs fonamcn-
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(a I. Posslhl c lncnl, si I'bomc to una hiolugia, Una prCClisposi<iu c<.tmtilurin-

nal, is per aquests factors. I no hi ha cap dubte que seria diferent Homes

amb cl canvi d'una d'aquestes circumstancies que formen el clima natural.

Les circumstancies d'aquest clima en sentit ampli no sun moltes si en

consideram ones de resumides en geogratic ues-geologiques i ones altres

d'agrupades en el que sol denominar-se china en sentit estricte.

Quint a les geografiques gcologiques, ens trobem amb la hidrografia,

Ia vegetaciu, la mineria, l'alimentaciu, ]a ramaderia, etc.

D'altra part, el clima en sentit estricte, que es la circumstancia en

que es reuneixen les intluencies meteorologiques, compren: la pluja, les

gclades, les nevades, la insolaciu, la temperatura, la pressio atmosferica,

la hutnitat, el potencial electric, les pertorbacions magnetiques, etc.

Desenvolupar el concepte de clima considerant-lo en on sentit anipli

to nu,lta importancia perque forma una unitat; nomes pollen obtenir-se

conclusions parcials quan es vol aconseguir un estudi sobre la comprensiu

humana, Si se separa de totes les circumstancies naturals el grup de les

puramernt climatiques.

La importancia d'aquestes circumstancies naturals es extraordinaria.

La constituciu fisica: talla, pigmentacio, estructura, psicologia, tempera-

ment, instints, etc., pot estar influida per les circumstancies climatiques

Csmentades.

La totalitat del chma natural s'altera per la modificaciu d'un clement

qualsevol, ja que tot ell resulta fntimament lligat.

2.2. EL CI.1yI.-t EN SENTIT ESTRTCTF.

La definiciu de clima no esta encara ben establerta, si be el concepte

de clima es d'us corrcnt; en linies generals es pot dir que clima es la

continu'itat del temps sobre una regio determinacla, en succcssio habitual,

considerant com a temps I'estat particular de I'ambient en on moment

donat.

Segons Piedrola, que s'ha dedicat intensament a l'estudi d'aqucst terra,

CS detincix el clima coin «ei conjunt de factors ambientals d'ordre tel•Iiiric,

atmosferic o meteorologic que caracteritza una regio i quc la fa mes o

menus apta per a ser habitada per I'home, al qual proporciona els elements

necessaris per a la seva existencia o per a la dels animals o plantes quc ell

utilitza. r.s, per tint, on conjunt de circumstancies fisiques, qufmiques i

biologiques que in[lueixen en la salut i el benestar huma».

Dc tots els fenomens meteorologics i tel•lurics quc constitueixen un

china, la temperatura es, sons dubte, el mes important, fins al punt quc

segons alguns autors, es la quc regula la distribucio dels homes sobre ]a

superficie del globus i la que to una major influencia sobre la salut. Gupez

Los assenvala tambe «que encara que la temperatura es on factor molt

important, el mes vistcnt i en el quc pensem quan diem la paraula clima,
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hero (I^ I^ r ^^>u>lar <^ur hi inllu(i^rn I.i ^unfi^ur;lrI> I';11(a^l.^ ^I(I I^ i rrn^ ,

aixi ('0111 Ia naturdrsa cl'aglICSt, fa huinitat 1Clativa, la proximitat dcl near,

la vclocitat i direccio dell vents, la ncbulositat, la pressio atmosfcrica, les

precipitacions de pluja i de neu, etc.>'.

Els climes podcn classilicarse tenint en compte qualsevol de Ilurs ele-

ments. El mcs usual es el quc pren corn a base la tcmpcratura mitjana

i la latitud. Es el criteri geografic. La classificacio mes util, des del punt

do vista terapeutic, es la quc agrupa els climes en ti-es grans grups: (lima

continental, clima do muntanva i (lima marftim.1

2.3. MALAL7ILS IyFECCIOSES I FACTORS :AMMBIFNIA S

La malaltia transmissible , perquc pugui set- considerada corn a tal,
ha d'estar integrada per trey factors essencials : font d'origen o d 'infeccio,

forma de transmissio i hoste receptor . El conjunt d'aquests elements

enllacats lull amb I'altre, encadenats , son cis que constitueixen la cadcna

epidemiologica. Corn tries nombrosos siguin cis esglaons d'aquesta cadcna,

mcs diffcil sera per al germen de sobreviure ; al cont rari, quan els nledis de

transmissio son multiples , majors son les possibilitats de supcrvivcncia.

El primer element de tota malaltia transmissible cs I'agent patogen

quc la producix : bacteris, virus , protozous , etc. El segon Os l'hoste hums

o animal rescrvatori (lei germcn ; i la malaltia sera la interaccio entre l'hoste

i el parasit, la resultant de la qua] estaria condicionada per I'agressixitat

patugena i la resistcncia oferida per l'hoste.

Aquests dos elements essencials dc la malaltia son esscrs vius que

es desenvolupen immersos en on ambient que cs la natura , les sexes forma-

cions geologiques i I'atmosfera , que constitueixen Cl meth en quc xiuen.

La malaltia infecciosa pot dir-se que es tin fet accidental , esdevingut

corn a consequcncia del xoc entre 1'esser hunut i els microorganismes infcc-

tants cn tin mcdi ambient determinat . Durant aqucst xoc es produeixen

modificacions qualitativcs en cis caracters do 1'agent microbic i en cis de

I'hoste , be per disminucio do la xirulencia dcls gcrmens patogens, be

perquc augmenta la resistcncia de l'hoste . Consegiicncia d'aixo son cis

canvis en la patologia de les malalties infeccioses (]'Lines cpoques a tines

alt res.

2.4. 1tirl.UGNCIA SOBRIi I.'GTlol'ATOGIiNI t

En el mecanisme del desenvolupament de l'estat patolOgic dels pro-

cessos infecciosos intervener infinitat de factors endogens i exogens quc

compliquen extraordinariament el problema biologic de les infectopaties.

A. Martinez Dominguez, <, El clima v su influencia en la salud y en la enfermedad>,
1974.
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F.I 1Llohus lerragiii c' habitat per till gran nomhre cl'rsscrs vius quc

constantmcnt CS mullip1iqucn i moron, comencant pets animals miss orga-

nitzats fins arrihar als microoreanismes; fins i tot Tosser huma is una

anella miss d'aqucsta cadcna. Pero tots aquests cssers no Viuen aillats ni

separats i I'existencia de tots elIs es troba intimament lligada, i encara

amb una intima relacio de dependencia. Els microorganismes troben en

Cl cos huma una mancra de Viurc i rcproduir-sc i han adaptat a aquest HILL

hiolocia. Una alteracio d'aqucst equilibri home-microbi provoca la malaltia

infccciona.

La influencia del clinia sobre aquestes malalties es molt evident, i

pot aetuar taut sobrc l'homc corn sobrc l'agent patogen. La quantitat do

microorganismcs en l'atmosfera cs molt miss gran corn miss a ]a Vora

s'esta do Ics regions habitanes, i tant miss com miss impureses existcixen

en i'atmostcra. Aquestes imptn-escs originen la condensacio dc la humitat

formanl boires, disminuint la transparencia atmosferica i augmcntant la

nociVilat.

EIS eanvis bruscos de la temperatura, acompanvats d'alteracions do la

humitat, podcn pertorbar Ics defenses de I'indiiidu obrint ]a porta d'en-

trada isle diversos agents patbgens. El fred humit sol predisposar als pro-

cesses gripals. La valor cstiucnca, cspccialmcnt quan l'oscil•lacio cntrc la

niaxinna i la minima rs eseassa, afavoreix el desenvolupamcnt dels agents

palugens, and) predomini do lcs infeccions gastrointcstinals i malalties

iraiisnicscs per artrbpodes.

I:Is canvis del potencial electric de faire, cspccialmcnt amb carregues

positives, tambr Iii influcixen, disminuint la capacitat d'adaptacio i afavorint

possiblemcnt cls accessos d'asma bronquial i altres infcccions.

El paper del refrcdament en la genesi d'una serie de processos infec-

ciosos, des del simple catarro fins a les mes greus pncumonies, cs molt

important, encara quc no esta del tot aclarit el mecanisme d'accio. En el
refrcdament la cusa essencial no Os I'estricta refrigeracio per la baixa

teniperalura, ja quc Ics autentiques malalties per refrcdament son precisa-

ment poc frequents entre cis habitants de les zones fredes. El quc cs

important CS cl eanvi brew de is tempcratura externa, quc ordinariament

s'acumpanva dc modificacions do la humitat de Faire i del corrent del

Vent. Heni (Ic suposar quc en aquestes circumstancies sobrevenen modi-

fications en cl camp eapil•lar dels organs interns, quc es poser de manifest

per una Iiipcrimia, una anemia, una extravasacio de liquids o tambc per

una hipersecrecic'6 1-1landular, i aixi es crea el terrenv adequat per a I'actua-

ciu do I'agcnt patogen. Es segur, d'altra banda, quc en I'apariciu d'aques-

tes malalties a /riiorc tench tambc tin papcl important els factors endu-

gens, ja quc sun una proporcio minima dcls individus cxposats al matrix

refrcdament CIS quc CS poser malalts.

Tcncn una gran importancia les migracions dc masses d'airc Fred o ta-

lent i s'obscrven divcrsos trastorns atornsferics en el moment del pas dels
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IIuIIl.. ()Ill ara Ipiccil)il.ici^ni^, ,Ic^:iriun^ i c,ii:,uL!L' dc Li Icnfpci,ilui.i i dc

la pressio atnoslcrica , i cam is on la ionitzacio de faire. Els individus pre-

disposats a Ics esmentades pertorbacions atmosfcriques son capa4os do

notar amb forca anticipacio aqucstes modificacions , corn per exemple cis

afectats de reumatisme articular abut . Coincidint amb el canvi del temps

es comprova l'aparicio sobtada de certes malaltics com el crup laringi,

processos gripals , espasmofflia , etc. De totes aqucstes alteracions meteoro-

logiqucs es dedueix que allu mes important son lcs modificacions de 1'estat

electric de faire , es a dir , Ics modificacions del medi eteri ionitzat. El cos

sa es prow elastic corn per a percebre totes les modificacions de l'ambient

amb major o menor intcnsitat , compensant - les al matcix temps . En l'indi-

vidu malalt les modificacions esmentades sobrepassen la capacitat d'adap-

tacio.

La intlucncia dels factors meteorologics sobre 1'asma bronquial ha

cstat objecte d'estudi per Turner i Bourma ( Holanda ) i Waclaw Dubinski

(Cracovia, Polonia ). Les ohscrvacions fetes per W . Dubinski form efectua-

des sobre 151 pacients amb edats compreses entire 17 i 65 anus i sotniesos a

tractament per asma bronquial al Departament Al'lcrgologic do CracOvia.

Les observacions apunten qur la pujada de la pressio atmosfcrica , cl des-

cons de la humitat relativa do l'aire , els bruscos canvis ionosferics amb pre-

domini de carregues positives, cis vents de Pest ( quo, per Ia seva situacio

geografica , solen esser vents continentals que ocasionen un augment de la

ionitzacio positiva de faire ) i les explosions do radioactivitat possecixen

una intlucncia nociva sobre els malalts asmatics, i aixo Os manifesta amb

un major pcrccntatge d'atacs d'asma amb simultania rcduccio do cocficicnt

circulatori - respiratori.

3. Patologia climatica i estacional

C^msidrrant alkunes limitations, cl proees cvolutiu de IC', clilerents

malaltics infeccioses presenta variations individuals i a vegades tamhe do

rata. El quadre do les malaltics epidenniques dif'crcix sovint dunes epidc-

mies a ones altres. En aixo intervenen la diferent virulcncia i prescncia

quantitativa de 1'agent o les variations de les circumstancies ambientals

externes, cspecialment de Ics possibilitats de transmissio i la resistcncia

o predisposicid diverses de l'home.

En 1'actualitat son nuls els coneixements sobre les variations esponta-

nies relatives a la gravetat i al curs d'algunes malaltics infeccioses. Proces-

sos corn ara la grip, que fins fa pocs anvs era considcrada innocua, ham

estat capacos d'envair, a vegades sobtadament, moltes regions on forma

de plaga maligna; cl matrix fct s'obscrva en la meningitis, on la paralisi

infantil epidemica, etc. La vclocitat amb que es propaguen augmenta amb

la rapidesa leis vehicles. Per causes ignoradcs, la mortalitat per diftcria ha

disminu'it molt des de ]'am, 1880.
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I n al1'uncs malaltics coin CI yaranIpiO, ^'uhscIvcn variaciun^ pcriixli-

ques de Ia niorbilitat. Cotes malaltics inteccioses son estacionals, corn la

discntcria, cl colcra, la tifoidc, etc., sense que es coneguin gains factors

Ics facilitcn en aquestes cpoqucs de I'anv, i especialment corn es Con5Crven

els hactcris durant la resta del temps. En algunes malaltics infeccioses,

codcmicament unifies a localitats detcrminacies, n'hi ha prou amb el canvi

(Ic Hoc del ,nrup de poblacio atacat per a extingir la malaltia rapidamcnt.

La diversa resistcncia clef cos a lcs malaltics infeccioses es rclaciona

amb els conceptes de predisposicio i immunitat. L'afebliment general del

cos hurna disminueix Ia resistcncia individual i augmenta la receptivitat

(prcdisposicio adquirida). La predisposicio pot ser tambe congcnita o here-

tada. D'altra Banda, la immunitat natural a una malaltia infccciosa deter-

miraada influcix d'una manera considerable, tant cn cis individus corn, a

vegades, en poblcs senccrs.

El xarampio, per excmple, evoluciona corn un proccs lieu quan cs ende-

mic cn pa'isos corn els nostres; contrariament a aixo, no mostra aqucsta

evolucio quan cnvaeix paisos que n'cren Mures fins alcshores.

Certes malaltics infeccioses mostrcn una contaeiositat de molt diver-

sos graus, i n'hi ha prow esmentant cl xarampio, el tifus exantematic i la

verola, proccssos clue atecten qualsevol individu, sense gaircbr disparitats,

clue es posy cn contacte amb I'agent causal.

En molts casos, haver patit una malaltia infecciosa protegeix l'individu

contra UItcriors atacs del matcix proccs. En canvi, Lines altres malaltics in-

feccioses, corn l'erisipela, cl reumatisme articular, la pneumonia, deixen una

receptivitat major, ja que cis individus que les han patides una vegada

torncn sovint a patir-Ics novament.

Els estudis i les investigations paleoepidemiologics posen de manifest

que els elements ambientals -vegetacio, fauna i cl.ima- han anat modi-

ficant les caracteristiques tic Ics malaltics infeccioses. Els primers essers

humans dci icn tenir les malaltics dels primats no humans. ja clue partici-

paven clef malcix ambient, i devien scr per Cant molt similars a les que

avui patcixen els simis. Convivien amb cis animals i per consegiient aquests

cis podicn transmetre lcs infections que avui denominem zoonosis. insectes

i artropodes dels quals s'alimcntaven podicn ser-ne transportadors. Adqui-

rien parasits mcnjant crucs diverses classes d'insectes, peixos, ocells i ma-

inliers infectats.

Per Ilur vida nomada devien passar de I'Africa a d'altres parts d'Euro-

pa i Asia, a mcsura que la dcsaparicio del gel les anes font habitables. En

11111- migracid devien abandonar certes malaltics corn la malaria i la febre

eroga, els vectors de Ics quals necessiten una tcmperatura alta per al de-

senvolupament. Nomcs dcvicn conserver aquelles malaltics infeccioses

transmissibles de persona a persona i, en trobar altres cspccics animals,

devien adquirir noun virus, helrnints, etc. Aixf devien ser les malaltics

transmissibles durant l'inuncns periode Paleolitic, deduides dels factors
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aiflI) r n t , ( k ( J i m a , Iauua i II n al ryi^trnl^ rii ,RpkIlr^ r1 (Iii ^, j,n clue nm, Iii

ha quasi cap dada al respectc.

En iniciar-se el Neolftic ]'home va passar de la simple caccra i ]a

recollida dels aliments salvatges que trobava , al conrcu del camp per a

produir i emmagatzemar productes comestibles, i aixi comenca ] a influcncia

(IC l'agricultura , ] a urbanitzaciu , ]' augment de poblacio i la industrialitzacio.

3.1. PATOWGIA CLTMMATtc.%

Si unim en 1'esfera terrestre cls punts del globus clue tenon la mateixa
temperature mitjana anual, tracem unes isotermes que ens permeten d'esta-
blir, des de] Pol fins a ]'Ecuador, les segiients zones:

1. Clima polar: La faixa de terreny compresa entre les isotermes -5
a - 15.

2. Clima fred: Des dc la isoterma - 5 a Ia isotcrma + 5.
3. China temperat: Des de la isoterma + 5 a ]a + 15.

4. Clima calid: Des do la isoterma + 15 a la + 25.

5. China torrid equatorial o ardent: Al voltant de la isoterma + 25.
(En els clinics calids s'incloucn cl clima subtropical [dc + 20 a

+ 22] i cl clima tropical (de + 22 a + 25).
En cls clines polars, entre la isoterma - 5 a ]a - 15, que es troben

en els casquets polars, amb news perpctues i una vegetacid rcpresentada
nomcs per molses i Iiquens, Cl Bred es gcneralment ben suportat anlb la
condicio que una alinientacio rica en grasses i vitamincs, del tipus de Ies
que contenen el Ietge i el prix cru, sigui abundant. Una temperatura tan
baixa no afavoreix la proliferacio dcls gcrmens patogens. Lcs malaltics mes
frequents son les a frigore, i si els proccssos infecciosos son rars cs per la
manca d'ocasions dc contagi; no obstant aixo, aquests son mes abundosos

durant 1'estiu i, actualment, amb cls rapids medis de comunicacio, solen
presentar-se grips, catarros, angines, etc.

El clinics freds, situats entre les isotermes - 5 i + 5. tenon hiverns

llargs i rigorosos i, en canvi, la primavera i la tardor sun cartes, i 1'estiu

suau. Ni preduminen la grip, la pneumonia, Cl rcumatisme, I'escarlatina, la

poliomiclitis i cl quilt hidatfdic.

Els clinics temperats es troben situats entre les isoternics + 5 i + 15,
amb cstacions hivernals crues, estius curls i plujosos, i ]]argues cstacions
do primavcra i tardor. Les malalties mes frequents son la tuberculosi, la
difteria, la poliomiclitis, la disenteria bacillar, la grip, la brucel•losi, etc.
Aquests clinics son els mes favorables per a la vida htnnana gracies al poc
csforc que necessita for per a adaptar-s'hi.

Els clinics calids estan compresos entre Ics isotermes + 15 i + 2-5. Les

dues cstacions mes ben marcades son 1'hivern i l'estiu; la primavera i la

tardor son brews i poc marcades, i les pluges son menys frequents quc en

els clinics temperats. Dintre aquesta faixa de terreny cal distinguir tines

zones calides i sequel en les quals, per la prescncia d'anticiclons, plow molt
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poc, i quc corresponen a zones desertiqucs. En aqucstes zones I'cnormc

difcrcncia de tcmperatura entre cl dia i la nit, 1'escassesa d'aigua, i el
poder depurador del sol en una atmos[era limpida, dificulten Ia prolife-

racio de germens, i les malaltics son mcs rates i esporadiques. En aquelles

zones calides pero no desertiques, cocxisteixen malaltics de tipus parasitari

amb d'altres quc son propies dels clinics tempcrats, i hi abunden Ics sal-

monel.losis, la tuberculosi, e1 paludisme estacional, etc.

El clirna tropical i el torrid o equatorial corresponen a una sola faixa

central i es troben limitats entre les isotermes + 22 a + 25. Aquests clines

son clcsfavorables per a ]a salut, pcrquc exigeixen dc ]'home un esforc mcs

gros per a mantenir la seva temperatura a un nivell fisiolOgic i perque, a

noes, la calor facilita el desenvolupament dels microbis, artropodes i hcl-

mints.

El clirna cs compost de molts factors variables en els quals s'inclouen

fa puresa de la'tmosfcra, l'absencia de pols i de fum, el moviment de faire,

les pluges, Cl grau d'humitat relativa i la pressio barometrica produida per

I'alcada, i tarnbe ICS lluctuacions normals do la pressio, la radiaci6 solar,

la nebulositat i Ics boires, lcs variacions de les temperatures, els canvis de

la v clocitat dels vents i altres fcncmcns.

L'home pot subsistir i fer la seva vida sota amplics variacions clima-

tiques. El fred i ]a calor, els tropics i Ics zones artiques, han dcixat de

tenir la gran inlluencia que sobre la salut abans se suposava. Carla clirna

to els scus avantatgcs i els sous inconvenients. L'home tc una capacitat

d'adaptaci6 per a aquestes diverses situacions climatologiques, encara que

cal tenir en compte que aquesta capacitat ds molt personal, i que a vegades

I'adaptacio es fa amb forca dificultat.

3.2. PATOLOGIA ESTACIONAL

Divcrses observacions que s'han dut a terme demostren quc, segons

les estacions i els mesos de ]'any, hi ha tin predomini de malaltics, gene-

raiment Ics infeccioses, que apareixen cada any amb regularitat o, almenys,

quc presenten en elles mateixes una recrudescencia. Les influencies clima-

tiqucs poden actuar directament sobre ]'home o sobre els germens patogens,

o be sobre els transmissors dc la malaltia exclusivament.

El fet quc certes malaltics presentin una accio durant 1'estiu, una altra

a l'hivern i unes altres a ]a primavera, es dcu a una accio directa del clima.

A Ics alter temperatures estivals son atribuibles malalties corn la insolacio,

ci cop de calor. L'aparicio d'una acme en el pas de l'hivern a la primavera

tc una gran importancia pel fet que el nostrc organisms passa d'un estat

de repos hivernal a un periode de major activitat metabolica en comencar

la primavera.

Inlluxos indirectes del clima afecten, per exemple, la transmissi6 de
Ics malaltics infeccioses (xarampio, tos ferina, verola), que es fa mcs facil.
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Aixit "m Cccix perdue ck dick I I C ( I (IC II1ivrru rii. uCii a Ire vid i rn

cspacis In es rcduits. Annb cls canvis estacionals, altres malalties (Iucden

influIdes tambc per ]as caracteristiques meteorologiques: elk catarros i les

asmes al•lergiques al pollen.

Aquestes malalties estacionals van ser classificades per Stallvbrass en

els seguents grups:

A) El d'cstiu, que agafa les infeccions gastrointestinals i les malalties

transmissibles per artropodes.

B) El d'hivern, que comprcn el tifus exantematic, Ia verola i les

afeccions respiratorics.

C) El do tardor, que compren la difteria, 1'escarlatina, la poliomielitis

i les amigdalitis estreptococciques.

D) El do primavera, amb un prcdomini cle la tos Ierina, cl xarampib,

la rubeola, la meningitis cerebrospinal i la tuberculosi.

Obscrvacions realitzades sobre la revisio de 2.039 primcres visitcs,

durant ]'any 1974, al departament dc Medicina Interna de ]'Hospital del

Sagrat Cor de Barcelona (J. Blanque i U. Medina), ens demostren un prc-

domini de les afeccions respiratorics durant elk meson cl'hivern.

Tambe Windorfer, en estudis realitzats sobre 343 casos de grup, arriba

a la conclusio de la prefcrencia pels mesos d'hivern i de primavera, per

part de les afeccions gripals que apareixen sovint en aquesta epoca.

Dc les experiencies portades per M. Habedanka i A. Bazzazi, basades en

una alta morbilitat de IaringotraqueItis estenosant en la regio d'Aquisgra,

en resulta una Clara rclacio amb 1'estaci6 d'hivcrn i una significativa depen-

dencia amb la irrupcio de masses d'aire humit i fred, lades aqucstes que

coincideixen amb les obtingudes per Rudder sobre 1.069 casos.

4. La influincia dell factors meteorologics sobre 1'expressio

clinica de les malalties infeccioses

En un gran nombre de processor, ]a influencia dels factors meteoro-

logics sobre el quadre evolutiu ha variat com a consegiiencia d'un factor

terapeutic, producte del desenvolupament tecnologic, que constitueix el

que s'ha denominat ]'era de ]'antibiotic, i clue ha arribat a modificar la

patologia infecciosa. Tambe hem d'assenvalar un altre factor: la higicne

sanitaria. La tebre tifoide, que tenia un periode de curs de 3 a 4 setmanes

amb una mortalitat rclativament alta, desaparcix avui amb uns 5 clics i amb

una mortalitat minima. Passa el matcix amb la bruccllosi, la tuberculosi i

altres infectopatics que presentaven greus complicacions, i que han perdut

gairebe totalment llur pcrillositat. Aixo no obstant, l'cradicacio no ha cstat

aconseguida i la resistencia dcls germens a aqucstes drogues Cs cada cop

mcs frequent.

La influencia del clima coin a factor de dependencia o coin a factor
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coadjuvant en Cl', proccssos infcrriosos eS un pruhlcina transcendent quc

es objectc calla vcgada rues de I'atencio dels cicntitics. La inftucncia es

molt niarcada en cl cas del reumatisme. Els individus afectats son capacos

de percebre els canvis atmosferics amb moltcs hores d'avancada pets dolors

quc cis afecten.

Es ben sabot que cis clinics freds tempestuosos afavoreixen acs infec-

tions agudes respiratorics i que aquestes son inhibides pets clines ca lids

i per I'estiu. L'estiu afavorcix cis proccssos gastrointest inals i acs infeccions

cutanies coin hidrosadenitis, impetigen i deshidrosi. Els descensos sobtats

de la temperatura tenon una certa intluencia sobre 1'asma bronquial, mo-

nent en Cl qual la mortalitat es ncs gran. Tambe se sap quc tcs compli-

cacions Jets proccssos gripals son mes frequents a 1'inici de la primavera

vera quc at pie de l'hivern.

El que destaca en tot aixo son cis canvis sobtats de la temperatura

exterior que sovint apareixen conjuntament amb alteracions do la humitat

de faire i dcls vents. En aquestes condicions es produeixen modificacions

en cis m Bans interns que es posen de manifest en el camp capil•lar, en el

netabolisme, etc., cosa quc crea tin terrcnv molt propici per a 1'actuaci6

d'una altra causa morbosa, coin per exemple els bacteris.

L'organisme utilitza diferents mecanismes per a regular les pcrdues

de calor en cis moments o periodes en que es indicat d'afavorir la seva

eliminacio. Mitjan4ant el control vasomotor del rcgatge sanguini de la pelt,

la quantitat de calor quc arriba a la superficie corporal per a dissipar-se es

pot alterar d'una forma rapida. La perdua normal des Jets tcixits profunds

nitjan4ant la conduccio directa es lenta i es veu dificultada per Ics capes

de grassa; pero la sang, amb una capacitat calorica espccificament alta i

una circulacio rapida, condueix facilmcnt grans quantitats de calor interna

cap a la superficie. El flux de sang a traves Jets eapillars dermics pot aug-

mentar fins 30 vegades en pocs ninuts si conve. Si aquest augment de la

circulacici no resulta suficient per a una rapida eliminacio de la calor que

prove de les combustions cel•lulars dels aliments, s'activaran llavors les

glandules sudoripares i en faran possible una eliminacio mes gran mitjan-

cant l'evaporaciu.

ment per tat de controlar els canvis sobtats en la procluccio de calor, com

succecix en I'activitat corporal, o per tat de facilitar-nc ]'eliminacio, en ci

cas dun augment rapid de la temperatura externa. Quail tes temperatures

baixes o altes es nantcncn constants, l'organisruc s'adapta per nitja d'un

augment o disminucio del sou propi nivell de combustions. Aixi, quan la

temperatura externa elevada dura nomes uns quants dies, es poser en

marxa cis mecanismes vasomotors quc regulen el flux dernic i la sudoracio;

pero quan aquestes temperatures altos es prolonguen mes de 15 dies apa-

reix un descens considerable de la velocitat de combustions dels tcixits.

Aqucsta es una de les raons que fan quc les onades de calor que es presen-
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ten dun n] ancra subtada a I'cstiu ca[sin tr,isturns dUrant cis prinlcr.s

dies, o sigui a] comen4ament.

Els arnbients calids humus fan dificultosa l'evaporacio de la gran quan-

titat de suor que , com que no es volatilitza sinb que tan sols s'aboca a Ia

pelt, deixa d'evaporar - se. Aixf queda anullat 1 'cfecte retrigerador que repre-

senta la seva evaporacio sobrc la pell, cosy facil en ambients secs.

Els efectes do ]a calor sobrc 1'aigua i cis electrblits es posen de mani-

fest, des del punt de vista clinic, per l'acalorament , Ia sudocacio, la sindrome

d'esgotament , etc. Ellis assenyala que quan persones sanes viuen ]largues

temporades en un clima calid , n'hi ha algunes que pateixen fatiga provo-

cada pel clima i caractcritzada per letargia , astenia mental, etc. Aquestes

sofrences van fregii.entment unides a una suor excessiva , afeccions cutanics,

perdua de pes i anorexia , i trastorns digcstius ambigus i cu ticils do definir.

Aquest quadre es descnvolupa quan l'individu viu i treballa rota un fort

nivell de calor, el qual origina una presencia de suor no evaporat a la peil,

als vestits , al mateix Ilit.

Les malaltics cutanics tcnen un gran intcres en les regions calides o

marcadament caloroses pel gran paper que juguen en l'eliminacio de la

calor. Qualsevol problema d'eliminacio de suor, sigui una sudoracio anor-

mal o be una absencia de sudoracio , origina trastorns de l'aigua i els clcc-

trolits, mes o menys forts , que repercuteixen en diversos processor mctabo-

lies de I 'esser viu.

Entre les malaltics de la poll produ 'ides 0 influ'ides per ]a calor tenim

certes malaltics infeccioses produides per Tongs , alguns impetigens asse-

nyalats per Sanderson , acne vulgar , furoncols i crupcions degudes a la suor

o a la calor.

Tambc hem de fer esment do les malaltics gastrointcstinals infeccioses

en les regions calides que , encara que no es posen de manifest en relacib

directa amb el clima , es indubtablc que pollen estar-hi d'una forma indi-

recta.
L'organisme es defcnsa del fred de les maneres segiicnts:

- Per vasoconstriccib dermica i per reduccions del flux sanguini i de

les pcrdues de calor per irradiacio i conduccio.

- Disminuint la freghencia del poll, la tensib arterial i la vclocitat

circulaturia amb hemoconcentraeio per plasmosi.

- Adoptant postures d ' arrauliment i amb moviments musculars vo-

luntaris o, a vcgades , involuntaris.

El fred amb una temperatura humida condiciona un major impacte

patologic ; en canvi, amb una temperatura seca l'organisme huma resisteix

molt mes be . Es evident que a les variacions del medi humitat - temperatura

de la biosfera correspon un influx essencial sobrc l'aparicio de processos

infecciosos respiratoris.

En observacions rcalitzades per Boer i Gerschman sobre determinades

especics animals, se'ls han comprovat oscillacions dels fcnomens metabo-

lies en relacio amb les estacions . Els minerals del plasma estudiats mos-
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traren variations estacionals. La calcemia a lest in dobla Ia que CS presenta
it I'liivern. A I'hivern els valors son mes uniformcs, en general. A la Ii vie
Ia primavera i a I'estiu es troba una concentraciu miss clevada de soli,
calci i foslor, and) clesccns del clor i del potassi. Aquestes mateixes varia-
tions s'acusen igualment en cl pes corporal en general.

Tambe cs prou demostrat que les neccssitats nutritives sun variables
scgons les epoques do Fred 0 Cie valor. Quan fa frcd es neccssita mes quan-
titat de carbohidrats; amb temperatures calides es nccessaria una aportacio
incs gran Cie proteines, aigua i sal.

A tot aixu cal afegir que els I'cnomens mctcorologics freds originen
anorexia, anabolisine, cspasmc vascular, augment moderat del pH, de la
colesterina, del potassi, de I'adrenalina i vie la glue mia, descens dell ions
cloy, Iosfor i calci, i disminucio de la tensio de l'anhfdrid carbonic.

Segons Petersen, en Its sevcs obscrvacions sobre les migracions Cie
masses d'airc (fronts), en cl moment del pas dcls fronts frcds es producix
Lill descens de Ia temperatura, augment de la pressio atmosfcrica i recru-
desccncia de descarregues magnetiques, la qual coca es tradueix en I'orga-
nismc per Lill augment de Ia tensio arterial, alcalosi relativa, hipoglucemia,
etcetera, quc aquest actor caracteritza amb ]a denominacio de Ease A R S
(anabolisnic, rccfuceio, cspasmc). En canvi, el pas dels fronts calids es
acompanvat per fenumens meteorolugics inversos i producix sobre l'orga-
nisnie una Lase C 0 D (catabolisme, oxicfacio, dilatacio).

Aixi, clones, hens Cie considerar quc aquests factors meteorologics poden
inlliiir sabre diverses situations patologiques, de curs fetal a vegades.

Normal»ent, I'activitat clectrica atmosfcrica no to cap influcncia, pcro
Si quc en to quan s'altera, sigui pets vents boreals o sigui per les tcmpestes,
aquesta aclivitat. Els vents del nord tenen una relacio important amb les
afcccions cardiorespiratories, la quc aquestes sembla quc es produeixen
coin a consequencia d'alteracions tie la ionitzacio atmosfcrica per Lill canvi
de polencial electric. L'acciO patologica de les tcrpestes es molt aeusada
i alceta fonamentahnent persones sensibles als canvis atmoslerics i sobre-
tot els malalts reumatics i asmatics, en els quals provoca aguditzacions. En
estudis realitzat a 1'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona (L1. Medina i
.1. M. Blanquc) es va constatar que, coincidint amb el pas d'una tcmpcsta
dc for4a aparat electric, 68 patients d'un conjunt de 75 de controlats (cl
90 °o) van presentar Lill ascens Cie ]a tensio arterial.

Els ions de I'aire poclcn canviar Ilur polencial positiu o negatiu, i
cI'aqucsta mantra iniluir sabre determinals factors de I'organisme. Desauer
va descobrir quc els malalts exposats a I'accio dels ions positius sentien
fatiga, vertigen, dolors difusos i cefalalgies. Aquests ions climinats, desapa-
rcixia el cansament i cl dolor, substituits per l'alegria. En arribar una tcm-
pcsta, la pressio atmosfcrica baixa, alhora quc curt a 1'exterior faire ocult
(lei terra, quc esta ionitzat posit ivament. Potser cs aquesta la causa de les
alterations quc pateixen els reumatics una mica abans do les tempestes.
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is rcIativa in^h^^iIall^is din• till hahii;il ouIH

tart. EI cos huma compensa les licugcres oscil•Iacions Cie la pressio atmos-

fcrica mitjan4ant regulations organiques . Aquesta pressio atmosfcrica dc-

creix amb l altitud, perquc a mesura que pugem hi ha menus aire damunt

una regio . Aixi, a tins 1 . 000 metres d'alcada la pressio es do 674 mni. Si

aquesta pressio baixa molt , ocasiona una scrie de trastorns coneguts am[)

cl nom dc mal de muntanva.

A nivell del terra tambe es produeixen variacions de pressio atmosfcrica

que ocasionen trastorns als malalts i a individus sans pero predisposats.

Les variacions sobtades i notables de la pressio atmosfcrica , que general-

ment s 'acompanyen de variacions de temperatura i de la humitat de faire,

origina en persones particularment predisposades malestar general, adina-

mia i anorexia.
Tatnbe s'ha observat una certa influencia de les variacions baromctri-

ques i canvis ionosfcrics de I'aire sobre la tubertulosi pulmonar , i es veu

una relacio entre aquestes variacions i el coeticient circulatori-respiratori. En

els dies amb asccns de la pressio atmosfcrica i trastorns ionosfcrics posi-

tins va comprovar- se on descens del C R C i, a la inversa , una disminucio

de ]a pressio amb canvis ionosfcrics amb predomini negatiu va donar on

augment del valor mitja.

Respecte al clima d'alcada hem de destacar dos factors essencials:

l'cscassa pressio atmosfcrica , que es concordant amb l'cnrariment de faire,

i el descens de la temperatura . Aquest clima posseeix aire sec, poca humitat i

molt de sol. Salient que la pressio atmosfcrica baixa amb l'altitud , els efec-

tes seran divcrsos respecte de les distintes al4ades corresponents. En les

grans al4ades es necessita un temps suficient perquc l'organisme efcctui

cis canvis corresponents per a adaptar- se a aquesta nova situacio.

l.a influencia de 1'alcada es notable . El nombre d 'eritrocits es mes gran

corn major sigui 1'alcada . Aquest increment compensa el deficit que ]a

hipotensio d ' oxigen suposa per a l'oxigenacio sanguinia.

L'oxigenacio sanguinia en flocs d'alcada es mes dificil perquc , encara

que el percentatge d'oxigen es important, li falta pressio parcial, que es

alto que facilita cis canvis respiratoris . L'anoxcmia va acompanyada d'un a

insuliciencia en 1'excitaci6 dels centres respiratoris per I'anhfdric carbonic,

i ocasiona taquipnea , fatiga muscular , acceleracio cardiaca , vertigen, etc.

Tot aixo que s'ha exposat repercuteix desfavorablement en processor

infecciosos en evolucio i to una influencia mcs gran en individus senils.

IR.esu m

E.I conjunt de factors meteorolu,-,ics inilucix (Puna forma evident sobre

Its malalties infeccioses. L'acciO que exerceix sobre l'organisme pot consi-

dcrar-se conjuntament, o be d'una manera diferenciada per a cada tin dels

elements.
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La tcnipcratura, Ia humitat, la pressici atmosfcrica, cl grau clcctric
atnioslcric, la qualitat i direccio del vent, etc., son factors meteorolugics
dc notoria incidcncia sobre !'home i la seva malaltia. Per aixu es matcria
d'cstudi de la mctcorologia mcdica, la qual intcnta dc trobar Hexes do dc-
pendcncia causal cntre la variacio d'aqucsts factors i I'aparicio d'altcracions
biologiqucs i estats patologics del nostre organisme.

Aquesta vincutacio o ncxe es comprova per les denominades meteoro-
patics, es a dir, tots aquclls estats patologics quc son dircctament i unica-
ntcnt descncadcnats per Ics variacions de les situacions aimosfcriques am-
hicntals do qualscvol naturalcsa.

Les difercncies entrc Ics malalties pet quc fa a llur influcncia s'obscr-
vcn en rclacio a una tatitud, i constitucixen objectc d'cstudi d'una patologia
cliniatica quc en pot determinar la causa per factors ambientals geografics.
D'aquesta manera hem seguit una ctassificacio de les malalties infeccioses
sceons les zones del globus terraqui.

Tambc les observacions de gran nombre d'investigadors troben rela-
cions causals do les malalties infeccioses amb una determinada estacio de
l'anv, amb una destacada acme en ci scntit de Ilur aparicio o do llur
possible recrudcsccncia. Coincidint amb el quc hem exposit, ]a nostra apor-
tacio, basada en una revisio de 2.093 histories cliniques en I'anv 1974, corro-
bora cl predomini de virasis respiratorics a I'hivern, d'afeccions gastrointes-
tinals i dermopatics a l'estiu i d'infeccions bacteriancs a la primavera i a
la tardor. D'altra banda, cal assenvalar quc sobre els estudis Buts a terme
a ITIospitat del Sagrat Cor, respccte a I'index de mortalitat tot at tlarg

de l'anv 1974, varem comprovar que, de 146 deluncions, 89 van correspon-

dre a 1'inici de la primavera i de la tardor (cl 60 9o).

RELACIO DE MALALTS ASSISTITS PER INFECCIONS BACTERIANES
L'ANY 1974

Total de

primeres visites
Infeccions

bacteriancs Percentatge

Gcncr 169 8 5 9o

Febrer 181 7 4 96

Marc 180 14 8 %
Abril 208 14 7 4b

Maig 211 16 8 0b

Juny' 152 10 7 %

Julio! 158 7 5 %
Agost 138 9 7 %
Setembre 198 15 8 96

Octubre 175 14 8 %
Novembrc 182 10 5 0/b

Desembre 141 6 4%
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IMFECCIONS BAC EiRIAN[S DURANT L'ANY 1974

Oscil-laciorrs clef Hombre de caso segons el percentarge del valor rnitjir

err cada Hies de 1'am•

rv

e_

7

0

6

5L

4

3

2

I

E F v^ A nl 3 3 A S 0 N D fil a SOS

RELACIO DE MALALTS ASSISTITS PER VIRASIS RESPIRATORIES

EL 1974

Total de

primeres visites Viriasis Perccntal,,c

Gcncr 169 51 30 °o

Fcbrer 181 55 30 0o

Marc 180 41 23 °o

Abril 208 27 13 °6

Maig 211 28 13 °o

June 152 20 13 °6

Juliol 158 17 11 06

Agost 138 12 9 qb

Setenubrc 198 26 13 °b

Octubre 175 24 14 °o

Novcurbrc 182 26 14 °o

Desembre 141 25 18 °b
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VIRASIS RESPIRATORIES DURANT L'ANY 1974

Oscilacions dcl Hombre de casos Sel;orrs el porcertlalge s'gon cl

valor ntil jci en cada rues de 1'cnty
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4: Infections bacterianes ( aparell respiratort)
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2: Neurosis
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digestives ( gastrointestinals)
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me sos

S. cardiovascular

5: S. Dolorosos articulars

6: Cefal9gies

7: Hepatopaties

9: Dermopaties

9: Neoplasies

II: n^alalties enoocrines
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5. Ai31.NDIN. ESTUDI DE LA INFLOS:NC11A DFi.S FACTORS
METEOROLOOICS SOBRE LES MALALTIES INFECCIOSES

Efcctuat per Li.i is E. Mnu!NA i JovN MANt ri. BLANoUli

a l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona (Scrvei de

Medicina Interna). Director: J. M.;' Ptinnot.LnRS.

Aquest treball sobre la influcncia dels factors meteorologics en els pro-

cessos infecciosos forma part dun estudi general realitzat en cl Scrvei

de Medicina Interna do I'esmenat Hospital del Sagrat Cor, el qual compre-

nia II sfndromes etiopatogencticament difcrents. Les observacions efec-

tuades van scr fetes sobre la rcvisio de 2.093 histories cliniqucs do l'anv

1974. Lcs dales meterologiques van scr aportades pcl Scrvei Meteorologic

de Barcelona (Drassanes).

Des del punt de vista bioestadistic vain ser assessorats pel senvvor Jordi

Ocana, professor de bioestadistica de la Facultat de Biologiques de la Uni-

versitat de Barcelona.

Resultat de l'analisi factorial de corresponderrcies

S'ha realitzat, per a aquest estudi general , una analisi factorial de

correspondencies dc les 2.093 visites, en que es detecten difercncies signi-

ficatives. Les coordenadcs dcls punts represciitant els meson ( triangles en

les grafiques ) i els diagnostics ( creus en les grafiqucs ) es donen en una

llista adjunta.

Interpretacio de la grafica:

Els mesos semblen disposar -sc en dos cixos quasi perpendiculars, en

cls extrems dcls quals hi ha cis mesos d'estiu i de tardor. La perpendicula-

ritat cntrc els csmentats cixos indica independcncia entre cis punts situats

sobre un dells respecte als situats sobre l'altrc i viceversa; per tant, cls

mesos (I'estiu i d' hivern son practicament independents quart a diagnostics;

els mesos d'estiu son practicament deterininats pels diagnostics 3, 7, 8

i les itnfeccions gastro-intestinals ( la rcsta dels nuincros ,,'expliqucn al mar-

ge do la grafica ), i cis d'hivern pcl diagnostic de virasis respiratories i, en

una mcnor mesura , pets 5 i 9.

Corn que , cliinatologicament , hivern i estiu es distingcixen principal-

ment per:

- l'hivcrn : pressions altes, velocitat del vent gran , temperatura i humi-

tat baixes;
- l'cstiu: pressions baixes , velocitat del vent mcnor , temperatura i

humitat altos;

Podem afirmar que cis diagnostics ( 9 i 5 en una mcnor mesura ) s'associcn

a caracteristiques hivernals i els diagnostics 3, 7 i 8 i tes iufeccions gastro-

intestinals, a caracteristiques estivals. Coin que en la difcrcnciacio d'ambdos
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grips de mesos interve principalment la temperatuua , pot eonsiderar-se

aquest factor com a essencial per a aquestcs sindromes.

En la caracteritzacio climatica dels mesos de primavera i tardor inter-

venen molts factors climatologics . Primavera i tardor participen de !cs

caracter i stiques d'hivcrn i estiu ( encara que i leument ) quant als diagnos-

tics, i estan associats principalment als diagnostics 2, in/cccions baclerianes,

6 i, en part , 11. Les caracteristiques climatiques son : pressions de valors

mitjans, variacio pel que fa a la huntitat ( a Ia primavera proxima a Festi-

val i a la tardor proxima a la hivernal ), temperatures mitjanes i cl vent

predominantment del nord-oest ( NO) i tambe del nord -est (NE ). Potser

d'aixo pugui deduir- se que la sindrome neurotica esta associada al vent.
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