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La nocio segons Ia qual Ia mala nutricio podria for l'homc miss propens

a malaltics infeccioses i tarnbe alterar el curs i les consegtiencies de la

malaltia, ha estat un concepte corrent on la HistOria de la Medicina i de

la Salut Publica. Les observacions ben controlades han estat poques, per la

qual cosa la prova evident per a assolir aquesta nocio s'ha anat font do

mica en mica. Ha estat miss facil dle dcmostrar que la infeccio es respon-

sable de la disminucio de l'estat do nutricio.

En algunes malalties infeccioses hi ha proves que la coexistcncia amb
amb la mala nutricio cleva la taxa de mortalitat. El xarampio, per exemple,
que es considerat com una malaltia benigna on els paisos desenvolupats,
es d'una gran virulcncia en cls paisos del Tcrccr Mon.

El fist que les malaltics infeccioses siguin distribu'ides on les mateixes
regions que la mala nutricio, ens fa veure que aquests dos fenomcns cstan
interrclacionats.

Ultimament, un Report de la O. M. S. dona totes Ics principals cries

en que s'ha investigat sobre nutricio i infeccio. Els efectes entre l'una i

I'altra son:
a) Efectes de la infeccio sobrc l'estat de nutricio.

b) Efectes de la mala nutricio sobre ]a resistencia a la infeccio.

c) Mecanismes que afecten a a) i h), incloent la possibilitat que la

mala nutricio pot procluir canvis on el proces infcccios.

Aquests suggerimcnts son imuortant, ja que la interaccio entre nutri-

cio i infeccio son factors basics on les parasitosis d'hoste a hoste i on les

relacions del parasit.

El fet sorprenent as quo es coneix molt poca cosa d'aquest problema,

a causa de Ies grans dificultats trobades on el seu plantejament. A part dels

problemes intrinsecs en I'obtencio d'estadistiques fiables, on aquestes inter-

relacions complexes dels processos biologics no es facil do fcr planteja-

ments o judicis controladament, o experimentar com si es tractes de fcr-ho

on una Clinica Medica o en una Academia d'Investigacio.

En resum, s'ha provat que es mes facil de definir cls efectes do la in-

feccio on la nutricio de l'hoste que el fenomen invers; tanmatcix, hi ha
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proves quc l'estat nutricional pot influir en cl progres dc ccrts agents inicc-

ciosos, progres que pot ser modificat cn qualsevol direccio. Per cxcmplc,

la incidencia do la malaria humana es alta cn la poblacio mal nodrida, pcru

csta poc demostrat quc aixo pugui aplicar-se a la gravctat de la malaltia

i a la seva mortalitat. No obstant aixo, si que pot demostrar-se en nens

mal nodrits, cn cis quals la malaltia es mes grcu i tries mortal (Ellington,

Gilles, Hcndrickse, 1967).

Una observacio molt interessant respecte a la malaria es que admi-
nistrant una dicta lactia (Bray i Garnham, 1953) hi ha una supressio dels
plasmodis, i quc es rara la malaltia per Plasmodium Falciparunr en nens
lactants, fins i tot en lcs zones altament endemiques. Aixu ha estat criticat,
d'altra panda, en les zones d'Africa on la llet materna contc PABA, ja que
aqucsta restaura facilment l'activitat dels parasits (Mac Gregor, Gilles i
fuller, 1956).

Mecanismes pels quals els nens amb deficit nutritional

presenten una menor resistencia davant la infeccio

En la resposta davant la infeccio, les immunoglobulines fence un

paper important. Ls cn aquests ultim.s den anys quan s'ha pogut fcr un

autentie progres en llur idcntificacid, i han estat trobades les 5 classes ja

conegudes en Cl serum dels cssers humans:

Ig.G Ig.M Ig.A Ig.D Ig.E

A tries, la Ig.C to 5 subtipus i la Ig.A to 2 subtipus.
La Ig.G cs la mes coneguda i la primera que va relacionar-se amb la

resposta immunitaria; es troba en cis animals mes evolucionats (amfibis

i mamifers) juntament amb la Ig_.M. La seva accio es intracellular i extra-

cel.lular, i es capac do travessar la placenta amb la subseg_iient protcccid

fetal. No sol apareixcr en cis cstadis inicials de la resposta immunologica.

La IgM es la primera que apareix en I'escala animal. L'escat, per exem-

plc, es un peix quc fahrica nomes aqucst tipus d'immunoglobulina. Te una

dimcnsiu considerable i cs troba prefcrentment en els tcixits i lcs secrc-

cions; molt line soviet cireulant. No es capaq de travessar la placenta i per

tant no scrvcix per a la protcccio dcl fetus. Apareix en cis cestadis inicials

dc la resposta immunitaria.

La IgA es filogeneticament posterior a Its dues anteriors. Es troba

tambe en el serum, pcru el scu principal interes resideix en el fet que

apareix en Ics secretions, la major part es produida a les mucoses i excre-

tada unida a una pega denominada <<peca d'excrecio» produida per les eel-

lules epitclials.

La IgD to una activitat biologica poc coneguda.

La IgF, es troba cn el serum cn quantitats molt petites.
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Inununitat en els nens amb mala nutricio

El deficit protcix i caloric exerceix clcctes importants en el creixcment

cellular, i afecta tot el sistema cellular dc l'organisme. Els organs amb till

index do crcixement alt son cis mds afectats, perque es compromet la

divisio cellular. Per aixo CI teixit limloidc ds un dell mds perjudicats, ja que

Os un teixit en que la divisio cellular es important.

Si aquesta restricciu calorica actua en les prinicres setmanes 0 meson

de villa, poden resultar afectats organs o teixits de I'organisme d'una forma

permanent. Es el cas del desenvolupament cerebral, per exemple.

En edats superiors als 6 mesos i tractant-se de Hens sense infeccions,

en la writ estudiada per Chandra (1972), es troben nivells d'I,gG reduits

amb valors signilIcativament estadistics.

En d'altres trcballs s'han trobat valors normals per a aquestes immu-
noglobulines i no ha qucdat establerta l'absencia d'intcccio coexistent; eren,
peso, ones series rands cartes.

En cis treballs en que han estat estudiats nens amb infeccio coexistent

amb maia nutricio, comparant els hens en estudi amb els nens control

igualrnent infcctats, no hi ha difcrencics entre ambdos grups. Tanmateix,

en un estudi de 90 casos fet per Chandra (1972) va trobar-se un augment

important Lie les IgG, pero cal valorar amb precaucio aquests resultats ja

que van fcr-se amb nens ben nodrits i sense infeccio concomitant.

En el quc sf que hi ha unanimitat es en cl fet que, desprds de la infec-

cio, cl nivell de Ies IgG en el plasma arriba a nivells similars en cis nens

mal nodrits i en la poblacio sana, i fins i tot rnds alts en els primers, encara

quc previament a la infeccio el nivell poguds ser una mica mds baix quc

en la poblacio normal.

Respecte a la immunoglobulina IgA cal dir que els diferents investi-

gadors coincideixen mds. S'ha trobat clue en cis nens en els quals coexistien

la mala nutricio i la infeccio, els nivells do les IgA eren mds alts que cn cis

nens en cis quals hi havia infeccio amb bon estat nutritional. Aquest aug-

ment podria explicar-se recordant que s'originen en el tub digestiu, a causa

dc is gran fregiiencia d'infcccions gastro-intestinals que cs donee en aquclls,

coincidint gcneralment amb tin ambient socio-economic deficitari. Es cosa

coneguda quc la repeticio d'aquests trastorns producix un increment d'im-

munoglobulines.

Els nivells d'IgM no presenten variations significatives entre nens ben

nodrits i mal nodrits, i horn observa quc n'hi ha un increment progressiu

durant la convalescencia. Tanmateix, Watson i Freeseman (1969) van tro-

bar una elevacio Llc les IgM respecte a la poblacio sana.

Sembla clones que la resposta a la infeccio, traduida per la produccio
d'immunoglobulines, no s'altcra en la mala nutricio, ja que es producix un

increment important de la seva sfntesi durant l'evolucio de la infeccio;

en alguns casos el sea nivell es triplica.
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Component C3 del complement

F'] component C3 del complement se sintelitza en els limfocits i en

Ics cellules hepatiqucs . Trobem valors mss baixos en els nens amb mala nu-

tricio, disminucio quc podem atribuir a les xifres baixcs de leucocits i a la

possible alteracio hepatica, o podem atribuir -ho a la utilitzacio que se n'ha

let en In dcfcnsa contra les frequents infeccions que sol haver-hi.

Hem pogut constatar en aquesta revisio clue existcixen alteracions en

In resposta immunitaria dels nens mal nodrits. No es tan facil determinar

a gain nivcll s'altera aquesta resposta . Hem vist que no hi ha unanimitat

en les variacions do les innnunoglobulines , tot i que sembla clue a aquest

nivcll la resposta immunitaria es bona , ja que hi ha una elevacio en cls

casos d'infeccio.

En estudiar aquests grups de nens mal nodrits no s'ha d ' oblidar l'alte-
racio do Ics constants generals ( hipoproteinemia constant, hipoalbumine-
mia, anemia, deficit general de principis immediats), aixf corn l'ambient en
que es desenvolupen , i tot aixo actua com a Factor afavoridor de ics fre-

quents infeccions que pateixen aquests nens.

Causes infeccioses dels trastorns nutritius del lactant

La infcccio s'associa moltcs vcgades a l'altcracio nutritiva; en algunes
ocasions, el trastorn nutritiu es la causa primera, mentre que en d'altres
ho cs la infcccio.

La infcccio pot tenir una localitzacio enteral o parenteral. Que la infec-

cio parenteral pugui ser causes d'alteracio nutritiva, no vol dir que Ics infec-

cions intestinals hagin dc ser incloses dins les sfndromes nutritives, siino

que han de veure's corn a possibles factors etiologies. Aixi, per exemple,

la grip, el paratifus, la discnteria, etc., en localitzar-se a l'aparell digestiu

originen simptomes gastro-intestinals, vomits i diarrees, que a la vegada

produeixen perdues d'aigua i alcalis, i que en el cas que no siguin ben

compensades producixen un trastorn en el metabolisms i en l'assimilacio,

i amb aixo una sfndrome nutritiva de caracter dispeptic.

La infcccio parenteral, causada per qualsevol germen i en qualsevol

localitzacio, pot produir secundariament un trastorn nutritiu agut o cronic.
Les infcccions mss frequents son: otitis, mastoiditis, rinofaringitis, grip

i vacuna. Infeccions mss greus corn l'osteomielitis, artritis, endocarditis,

meningitis, etc., poden evolucionar sense trastorns nutritius i, en el cas

que existeixin, Ilur importancia es menor. Aquest comportament difere_nt

no pot explicar-se ni per la intervencio d'un o altre germen ni per la major

o menor generalitzacio de la infcccio, pero el fet es indubtable.

A mss d'aqucstes causes infeccioses, dues mss de molt importants
intervenen en els trastorns nutritius del lactant:
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1 ) ('onsti1ucionals (diatesi neuropatiea, diatesi exsudativa), que pollen

al lactant a una nutricio deficient i, coin a coil scqucncia, a infcccions re-

petides.

Cercle vicios que porta a ]a desnutricio:

Defecte alimentari

Distr6fia

Disminuci6 de la immunitat

Infeccio

2) Aliorentnries. Els trastorns nutritius son mes frequents en nens

alimentats amb liet de vaca que en els alimentats amb la liet de la dona.

Segons Bcssau (1956), la succesio de fets del trastorn nutritiu es verificaria

de forma aproximada en aquest ordre: 1'alimcntaci6 artificial comporta

no solament la modificacio dcl mcdi intestinal i do la scva flora bacteriana,

sino tambc un tipus especial de realitzacio del metabolisme, una compo-

siciu anormal dell humors i com a conscqucncia una tendencia a la diarrca,

infeccio i edema. Va comencar les seves invcstiLacions encaminades a sos-

tenir el predomini del Bifidus en el mcdi intestinal mitjancant una alimen-

tacio de difcrents barregcs, i s'adona que una alimentaci6 que mantingui

o afavorcixi cl desemolupament del Bifidus protegeix de la diarrea, mentre

que l'afavoreix el predomini del Coli, que predisposa a la diarrea i a la

infeccio.

Infeccio primitiva

La inI redo pot intervenir per difcrents motius en la produccio de dis-

Irfifia. L'anorexia pertinac, els vomits i la diarrea oriainen deficiencies ad-

quisitives en el nen, de tal mantra que en rcalitat estan sotmesos durant

temporades mes o menys llargues a una hipoalimentacio. En la presentacio

d'aquests simptomes pollen intervcnir diversos factors:

a) Disminucio dell sues digestius i glandules annexes.

b) Localitzacions microbianes en la mucosa gastro-intestinal amb pro-

ducci6 de gastro-enteritis.

c) Eliminacions tuxiques i irritacio de la mucosa.
d) Alteracio funcional o organica del fetge.
e) Modificacio del proces metabolic total.

No obstant aix6, existeixen infeccions amb distrOfia concomitant o se-

cundaria, que no pollen scr explicades corn en el cas anterior pcls mecanis-

mes d'anorexia, vomits o diarrees, sing que es presenten per:
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a) La necessitat do majors requeriments energetics en els processor

febrils.

h) L'exa(,eracio del metabolisms basal i les modificacions del meta-

bolisme agttos i mineral.

c) El major consum de l'albumina en el curs de ]a febre.

d) Les majors necessitats d'hidrats de carboni , per a suplir 1'es(-Yota-

ment del glucogen hepatic.

c) I ]a major necessitat de vitamines , tant perque son diffcilment

aprofitables o perque se ' n necessita una quantitat mss gran que

en eI nen no infectat.

Les infeccions que hem citat abans (grip, otitis, mastoiditis, vacuna,

tos ferina , piclitis, rinofaringitis , pneumonia , erisipcia ), poden presentar-se

durant 1'evoluci6 d'una distrofia ja constituida. Es qualifica flavors d'infec-

cio secundaria . Tenen la caracterfstica d'agreujar i de fer mss persistent

el trastorn nutritiu , proovcar -ne una rcpeticio frequent i fer- lo resistent

a les mesures dietetiques habituals.

Disergia i infeccio

En la vida intrauterine, a partir de la se-ona meitat do la gcstacio, el

fetus rep de ]a mare per via placentaria anticossos i substancies immunit-

zants que, corn que no li son necessaris, son emmagatzemats. Quan el nen

ncix, el diposit d'anticossos immunitzants (ganunaglobulines) es tal que

superen cis de la mare fins als dos mesos, moment en que comencen a

disminuir fins que es compleix un any.

Gracies a aquesta immunitat transplacentaria, el lactant normal esta

protegit contra les infeccions habituals, tant en la seva incidencia corn en

]a durada i la gravetat.

En el lactant de pit aquesta immunitat inicial es renovada i prolon-

gada per noves transferencies d'anticossos a travcs de la Ilet homologa.

En el lactant alimentat artificialment no hi ha transferencia d'anticossos

i per tant lai ncidencia infecciona es major. Corn a exemple, tenim 1'esta-

distica de Grules (1954), que, feta en un total de 26.061 nens, donava la

segi.ient reparticio de les infeccions:

Infec. totals Infec. resp. Infec. intest. Mortalitat

Lac. natural 37,4 % 28 40 5,2 % 6,3

Lac. artific. 63,6 % 37 % 16 % 66,1 %

Hi ha un desnivcll extraordinari en las xifres de mortalitat entre amb-

dos tipus de lactancia (9 vegades mcs en 1'artificial). Per aixo s'ha dit que

el nen lactat artificialment pateix una disergia fisiologica, ja que en ell

]a malaltia es mss facil.
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Independentinent del scu estat nutrit in, quan CI ncn passe cls 6 luesus,

comen4a a ser susceptible a un conjunt d'infeccions (infeccions incvitables)

coin a consequencia de l'esgotamcnt 0 caducitat do la rcscrva esmentada.

El ncn distrofic manifesta poca resistencia davant les infeccions incvitables,

estat que es anomenat disergia, conccptc que expressa un anomal compor-

tament dc l'or(-,anisme davant Ies infeccions.

Les infeccions influcixen sobre el creixement, inhibint-lo. El major

creixement que es dona a I'estiu sobre el de 1'hivern s'ha atribuit, entre

altres factors, a la menor incidencia d'infeccions en aquest periode. La

repercusio nutritive de les infeccions s'explica per la seva intluencia sobre

la fase primera del creixement o d'inhibicio.

En resum, cl matfs disergic d'aquestes infeccions es caracteritza per

un conjunt de peculiaritats molt importants

a)

b)

C)

el)

a tenir en compte , es a dir:

Fregiiincia inusitada.

Durada i rebel•lia excessives.

Reiteracio i recidives.

Intesitat amortidora o tcndencia a la latencia

e) Gravetat expressada en la xifra de mortalitat.

clinica.

Aquest conjunt traducix el comportament anorinal del distrofic. Aquests

nens distrofics presenten unes infeccions mes importants que cis eutrofics,

i son:

- Infeccions respiratorics: otitis, broncopneumonia, catarro, bron-

quitis.

- Infeccions digestives: estomatitis, impetigen.

- Infeccions urinaries: pielitis.

- Infeccions derrnatologiques: piodermitis, abscesos, furoncol, im-

petigen.
- Infeccions generalitzades: subsepsia cronica.

- Infeccions viriques: xarampio, etc.

- Tuberculosi.

Concloent Clones, en cl cas de la malaltia distrofica ens interessa la

reactivitat a I'estirnul nutritiu i infeccios. L'estfnrul infeccius i In seva res-

posta anomala ja han estat estudiats. Pel que fa a I'estfmul nutritiu, el

distrofic adopta tin comportament peculiar, que no s'observa en cap altra

nialaltia i que podriem definir corn una deficiencia o perdua de la tolcran-

cia a I'alinient.

Per a cvitar els prohlemes dcls distrofics s'ha de dur a terme una Iluita

profilactica que compren:

a) L'aprofitament dels factors naturals de profilaxi o resistencia a

emmalaltir. Entre aquests, el principal es l'alimentacid correcta homolo<ga

o especifica.

b) El conjunt de medis inespecffics quc tendeixen a apartar del ncn

Ies causes de distrofia, coin ara: una alimcntacio correcta, reglada i con-

trolada i la Iluita contra la infcccio.
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F.s molt important que cl melee ill slr'UCA i Ia mare s)III C I)ncticuIt ura.

A la instruccio cal sumac la possessio de medis economics suficicnts, que

pcrntctin de desenvolupar el pla profilactic en el scu aspectc social o col-

Icctiu.

De la mateixa manera, en 1'adult la infeccio repetida porta a Ia desnu-

tricio. El paper de l'alimentacio en la produccio d'infeccions tambc to la

seva importancia. Els factors que pollen sec causa de desnutricio son cis

segiients, relacionant sernpre alimentaciu amb malaltia infecciosa:

a) Factors que intlueixen en el consum d'aliments:

- Trastorns de l'orexia consecutius a malaltia infecciosa.

- Gastro-enteritis auuda.

- Infeccions de la boca i les dents.

- Lesions trauma(iques infectades que impedeixen l'alimentacio.

b) Factors que alteren 1'absorci6 dels elements nutritius:

- Colitis.

- Disenteria amebiana o bacillar.

r) Factors que alteren la utilitzacici metabolica i 1'emmaeatzemament:

- Hepatitis.

el) Factors que augmenten 1'eliminacio dels elements nutritius:
- Exsudats en les cremades infectades.

e) Factors que augmenten les necessitats nutritives:

- Febre en qualsevol sindrome infecciosa.

Totes aquestes infeccions porten a una dcbilitaciu general del cos a
conscgbcncia de trastorns alitnentaris i, per tant, a una disminuciu de ]a
resistencia individual i a un augment de la receptivitat davant qualsevot
altra infeccio.

En I'adult tambe existeix la desnutricio i la distrofia. La disminuciu

dcls aliments per rota del minim necessari per a conservar l'cquilibri en

cis canvis materials, origina cl quadre de la desnutricio general, que s'acom-

panva d'aprimament i disminuciu del pes i de la capacitat fisica i intel-

lectual, aixf com dell canvis metabolics caracteristics de l'home, com es

la hipoprotcinemia que afecta sobrctot les albumines del plasma (inferiors

a 30 g, per mil) i prcdisposa als edemcs. Amb la disminuciu do Ics prot.ei-

nes es redueix la pressio colloidoosmotica amb la conseguent ccssiu aquosa

excessiva do la sang als tcixits i una exagerada fixaciu d'aigua en aqucsts.

L'edema de la fam o distrofia per falta de protids i grasses es produeix

durant les guerres, quan una alimentaciu hidrocarbonada deficient en calo-

ries, conte al matrix temps molt pocs protids. La desnutricio per alimenta-

ciu deficient i fins i tot la fam, es motiu de malaltics infeccioses i de mort

en quasi tin 25 "1, dc I'humanitat. A I'fndia, I'Atrica Central, cl Brasil, Boli-

via, Mcxic, etc., existeixen encara milions d'hiponodrits.

Ili ha sindromes hipoptoteifnosiques tipus Kwashiorkor en cls nens en

que la dicta cs purament farinacia sense proteines, que ocasiona una sin-
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dromc carcncial eomplexa caracteritzada per la inhibicid ctrl deseMolupa-

ment, edemes, alteracions cutanies trotiqucs do tipus pel•lagroidc amb cai-

guda del cabell, diarrees amb anorexia, adiposi hepatomegalica precirrotica,

anemia macrocitaria amb eritroblastosi medullar i, sobrctot, hipoprotcine-

mia intensa, especialment d'albumines i globulines alfa i beta.

En cis adults mal nodrits s'observa una sindromc analoga. Tant cn cis

nens corn en cis adults la subalimentacio molt persistent auamenta els

processos tuberculosos. Aixi mateix, predisposa als proccssos supurats i

septics, especialment a les piodermitis i sarna impetiginitzada.

La profilaxi de totes aquestes deficiencies consisteix a aportar amb

una dieta equilibrada els divcrsos principis fonamentals de l'alimentaciu.

L'aigua i els aliments corn a vehicles d'infeccio

Considerarem successivament la salmonellosi tifodica i gastro-enteri-

tica, el botulisme, el colera, la disenteria i la tuberculosi bovina:

1) Salmonellosi tifodica, en que la seva transmissio i font de contagi

ha estat interhumana i per dejeccions que contaminen aigues i aliments.

2) Salmonellosi gastro-enteritica, produida per ingestio d'aliments ani-

mals (ous d'anec, earn, peix, aus, conserves infectades i altres contaminats)

o dejeccions de pacients i convalescents.

La profilaxi d'1 i 2 es fara aillant els malalts, desinfectant les dejec-

cions, la roba blanca, i fent rentar les mans curosament a les persones que

hagin tingut contacte amb el malalt.

3) Botulisme. '.s degut a la ingestio d'aliments contaminats amb la

neurotoxina hiperactiva del Clostridium botulinuni. El bacil es troba en

carps fumades o salades, peix mal conservat, embotits, pernils, arengades

velles, conserves de llegums (mongetes, esparrecs). Tots aquests aliments

no presenten a vegades cap alteracio apreciable, particularment fenomens

de putrefaccio, pero sovint s'hi ha observat formacio de gasos i olor ranci.

4) Colera. El contagi es fa a partir de les dejeccions dels malaits i

portadors de germens que contaminen les aigues i els aliments.

La profilaxi es la vacunacio, feta 4 a 6 setmanes abans de traslladar-se

a un pals endemic.

5) Disenteria. La transmissio s'efectua d'unes persones a d'altres mit-

jancant aigues i robes o aliments contaminats amb femtes disenteriques

i en ocasions per les mosques.

6) Tuberculosi bovina. Es frequent en els nens en beurc llet no bullida
procedent de vaques tuberculoses, la qua] els causa adenitis cervicals.

La profilaxi es fa allunyant els nens de pacients tuberculosos, tracta-

ment quimioterapic corn tries rapid millor dell tuberculosos en formes

obertes i vacunacio amb BCG.
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La situacio nutricional a I'Estat Espanyol

Un dels factors mes directament rclacionats amb la prosperitat d'un

pals i amb el benestar dcls sous habitants es 1'alimentaci6, que condiciona

l'cstat de nutrici6 de la poblacio i amb aixo la seva salut i la seva capacitat

de treball I isic i intellectual. Les troballes de Winick semblen demostrar

que el desenvolupament intellectual dell Hens es veu frenat per la mala nu-

tricio en els primers anys de villa.

A l'Estat Espanyol cis problemes nutricionals van tenir una gran im-

portancia en cis anvs 40, quan tot just sortits de la nostra guerra i envol-

tats per la Scgona Guerra Mondial, I'aprovisionament arriba a ser un greu

problema i aparceueren carcncies importants. Grande i Rol' von trobar,

I'anv 1941, ingestions de l'ordre de 600 a 1.000 calories per unitat barn adult

(on la ingesti6 desitjable era de 3.000). Els anus 50 la situacio va millorar.

Al comen(ament de la decada dell 60 encara evistien carcncies en algunes

zones, especialmcnt les rurals, que anarcn desapareixcnt rapidament en

clevar-se cl nivcll de vida del pais, de tal mancra que a partir de 1966-68

1'alimcntacio lets espanvols va Ter-se comparable a la dcls habitants de

qualsevol pals desenvolupat. I al final de la decada dels 60 i en el temps

que ha transcorregut de la dcls 70, cl pendol ha anal passant a 1'extrcm

contrari i ha aparegut el problema de l'obesitat.

Des de 1948 fins al 1972 Palacios Matcos ha realitzat i diri,-,it una serie

d'cnquestcs encaminades a demostrar que cis canvis en I'alimentacio es

traducixen en la situacio fisica de les persones, en 1'existencia o no de

lesions carcncials i molt especialmcnt en la talla i en el pes lets nens.

Aquestes enquestes foren realitzades pet procediment dc I'inventari i conr

pres, i d'altres ho foren per l'interrogatori de les mestresses de casa i s'acom-

panyarcn, practicament sempre, d'un reconeixement medic rigoros dels

mcmbres de families enquestades i de I'obtencio de lades antropometriques

i reconeixement medic dels nens en edat escolar.

Un valor especial tenon les enquestes comparatives realitzades a Belin-

chun (Cuenca) i a Moraira (Alacant) els anvs 1962 i 1969. El 1962 I'alimen-

tacio va ser mes aviat hipercalorica i hiperproteiea, am]) car&ncia de Ca,

cd vitamines A i ribollavina. En 1969 I'alimentacio fou I rancament bona,

encara que excessivament rica en calories i prote'ines, i discretament baixa

en vitamina A i Ca.

En on altre poble enquestet, Puerto de Santa Cruz (Caceres), summa-

merit pobre, va trobar-se l'anv 1966 en una pcsima situacio nutricional, que

de cap mancra pot ser considerada com a rcpresentativa ni tan sols de

la seva comarca, en la goal hi ha pobles molt mes prospers. Contraria-

mcnt a aixo, Luarca (Astdries) es un poble ric, agricultor, ramader i pes-

cador, en que la dicta es fortament hipercalorica i hiperproteiea, molt rica

en Ca i excessiva en tots els aspectes menys en tiamina i ribollavina; tam-

poc pot generalitzar-se aquesta situacio a la resta del pals.
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Pcl quc fa a la talla i al pes dell escolars (6 a 14 ant's), s'ha obscrvat

que augmenta en cls millor alimentats; en les zones mes desenvolupades

(Catalunya, Balears, Cantabric, Pais Valencia), la talla es superior a la do

les zones nles pobres (Galicia, Castella, Andalusia). Estudis fets per Muro,

Acena i Vivancos ]'any 1954 i estudis Pets per Palacios el 1968 comparativa-

ment, dcmostren que la talla ha augmentat 5 cm. cn totes les edats, mentre

que Cl pes s'ha elevat menys; es a dir, que els nens normals de 1968 eren

mcs alts i proporcionalment mes prims que els nens de 1954. Aquest

augment de la talla es degut a una bona alimentacio i a la millor assistcn-

cia rncdica dels nens a mesura que els anus passen.

La talla i cl pes dels nens de 0 a 5 anus tamb6 ha estat estudiada. Els

nens neixen amb una talla i un pes absolutament normals i segucixen dins

la normalitat tins als 810 mesos, moment a partir del qual fa tally comenca

a retardar-se (5-6 cm. con: a maxim). Sembla logic deduir que l'alimentaci6

en aquesta etapa crftica de fa seva villa rs inadequada i no en quantitat sine

en qualitat, per falta sobretot de Ca, de vitamina A i complex B.

Forma d'evitar aquests defectes

Una poblacio s'alimenta malament pcrquc no sap fer-ho o perquc no

pot fer-ho be. A 1'Estat Espanyol el primer motiu as l'important. Si 1'es-

panvol menja poques verdures i fruiter, prep poca llet i en canvi fa uns

apats massa abundants, as perque no coneix el valor de cada aliment.

D'aquf ve la necessitat d'impulsar 1'educaci6 alimentaria a tots els nivells.

Ja s'han fet mopes cosec gracies a l'activitat, iniciada el 1960, del «Programa

do Educaci6n en Alimentaci6n y Nutricion». Encara quc aqucst programa

no ha aconseguit de fer variar els costums dcls espanyols, si que ha acon-

seguit, en canvi, de sensibilitzar-los.

Es molt important de fer una educacio a nivell escolar, a ics gestants i

mares de fills petits, ja que, corn s'ha dit at llarg de tot cl treball, una

alimentaci6 adequada 1.6 efectes bencficiosos en tots els aspectes i en espe-

cial en l'infecci6s, que es el quc tractem.

Conclusions

Al Ilarg d'aquesta revisi6 s'ha rccalcat que la infeccio, tant en el cas

quc sigui aguda, cone si ds cronica o rcpctida, porta a la desnutricio. Igual-

ment, la mala nutrici6 en ]'home porta a] fct que aqucst 011,1,111i la menor

resistcncia davant qualsevol infecci6, per la qual cosa es crea una situaci6

de « peix que es mossega la cua» dc la qual es molt diffcil de sortir.

En cls nens mal nodrits sembla que les immunoglobulines son mds clc-

vades (resposta immunitaria incrementada) que en ]a poblacio sana. No

obstant aixo, el component C3 del compleemnt es disminuit.
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En cl lac tant, els trastorns nut lit us son degntS principalnIent a Ia

inteccio, encara quc tambe intlucixen sobrc la constitucio i l'alimentacio.

En cl nen alimentat per llet materna la immunitat es major quc en el nen

alimentat artilicialmcnt, per transferencia a traves de la mare d'immunitat,

essent menys frequents les infeccions en els alimentats de forma natural.

La desnutricio de 1'adult porta a sindromcs hipoproteinosiques que

tambe afavorcixen Ies infeccions.

L'aigua i els aliments poden actuar corn a vehicles d'infeccio, per la

qual Cosa cal fcr una lluita profilactica a tots els nivells.

En allo que fa referencia a la situacio nutricional a 1'Estat Espanyol,

cal dir quc ha millorat molt en els ultims dcu anys, i es per aixo que moltcs
nialaltics infeccioscs que abans eren frequents son actualment en fase
d'cradicacio.
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