
REFLEX1O SOBRE ELS GRANS PROCESSOS INVOLUTIUS

DE L'HOME D'AVUI

Josi:i' Tin vi i R,\si'\i.i.

Sr. President, autoritats, membres, senvores i senyors:

Estic segur quc la vostra benevolencia m'excusara quc dediqui un

parch do minuts a recordar la meva connexio espiritual amb els Congres-

ses dc Mctges i Biolegs de ]a Llengua Catalana. El rneu pare fou un dels

membres del Primer Congres, rcunit l'any 1903, i jo, trenta-set anvs des-

pres que ell, vaig tenir l'honor de compartir ]a tasca d'una ponencia sobre

hidatidosiossia amb c] company pcrpinyanes J. Baillat, al darrer Congres

que, precisament tambc tinguc lloc a Perpinva el 1936. Malgrat el cumin

d'adversitats que horn ha hagut d'cludir durant aquests quaranta anys, cm

plan que, ara corn flavors, 1'inici dcl meu viatge a Perpinya hagi estat des

de la Barcelona on vaig neixer; ho fa encara mcs plaent que el doctor

Baillat es trobi tambc entre nosaltres col•laborant a les tasques del Congres.

Satisfet amb aqucsta mirada enrera cl rneu dcsig de no oblidar el

passat, em plan ara d'cndinsar-me en les frondositats del terra que he

elegit per a la meva dissertacici, terra que m'interessa per la meva mancra

d'havcr exercit la medicina en el seu dobic front, l'un eminentment clinic

i l'altre situat en el camp de la medicina experimental. Del primer hem

extret l'experiencia de l'observador que intcnta, amb exit mcs aviat migrat,

de valorar les lades recollides corn si fossin aconseguides en Lill laboratori

de iccerca animal. Del scgon ens ve la informacio d'allo que passa en la

intimitat dels tcixits durant el proccs que segueix un organisme, un teixit,

o simplement, una ccl•lula, quan es meu pel cami regressiu, very la seva Ii.

Tenint en comptc ]a limitacio natural del temps a la meva disposicio i

tambe el caracter inespecific dc l'auditori, comencare per ocupar-me de

quelcom del que sabem avui sobrc alguns dels fenomens que acompanyen

el proccs involutiu a nivell tissular. Una consideracio previa pot esscr

profitosa. Cal rebut jar la idea que l'envclliment es una malaltia de 1'orga-

nisme viu mes o menus controlabic amb una terapeutica apropiada. L'en-

velliment forma part del cicle vital de les ceilules corn ha estat demostrat

sembrant una celdula aIllada d'embrio animal i conrcant-la en un mcdi

apropiat, on cs repctcix un nombre espccific de vegades i dcspres, infal-

liblemcnt, mor. El perfodc de vida i el nombre de rcproduccions de la

eellula cultivada Os « especies-espccific» i es corrcspon amb 1'expectaci6

de vida de cada animal. Qucdi, doncs, ben -ntes que, fins excloent 1'entrc-
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bane de la malaltia, el proces involutiu segueix el seu curs. Ara be: la inter
ferencia de la malaltia sovint accelera el proces que fins ]lavors podiem
dir normal, introduint-hi nous factors o incrementant els adversos ja exis-
tents a la base de l'envciliment. El gran avenc en aquest terreny es con-
lemporani i ha produit l'augrnent del nombre de veils de la societat
moderna, en la qua], en el que va de segle, s'ha passat d'una mitjana d'ex-
pectacio de villa de cinquanta anys a una de setanta-cinc. No ens cal
perdre temps ocupant-nos dels factors que han contribuit a aquest miracle
biologic; simplcment el progres do la higicnc, la millora do l'alimentacio
i els metodcs antiinfectius de 1'era antibiotica, en son els principals res-
ponsables. Aquesta extraordinaria revolucio deguda al progres de la inves-
tigacio ha posat al descobert el fet que, si be avui hi ha una munio d'essers
que arriben a sobrepassar la vuitantena, realment no es Viu ni tres anys
mes del que es vivia fa un segle. Aquest fet indubtablc depen de I'impe-
ratiu genetic inscrit en el codi eorresponent a cada especie animal. Aquesta
constatacio no ha deturat els investigadors de ]a biologic molecular en
]a tasca d'esbrinar cis elements quc entren en joc en el proces de l'envelli-
went, car a la majoria dels paisos capdavanters son molt nombrosos els
laboratoris dedicats a aquestes investigacions. En un treball de B. L. Strch-
Icr es mencionen trenta-tres models diferents d'investigacio que han estat

recollits per 1'«Association for the Advancement of Aging Research-, dels
Estats Units. El nostre President, doctor Alsina i Bofill, feu on pertinent

estudi de molts dells en el scu discurs d'cntrada a la Reial Academia de
Medicina dc Barcelona, l'anv 1970. Des de Ilavors, l'intcres no ha pas

minvat, ben al contrari, com ho denotcn el nombre de publicacions

d'aquests ultims anys.

Els estudis han cstat duts a terme principalment damunt el compor-
tament del collagen, l'elastina i la reticulina, bases dc la substancia fona-
mental i elements de suport cellular, i s'ha trobat que amb el pas del
temps s'estableixen connexions i Iligams entre les fibres d'una mateixa
cellula, que esdevenen menys soluhles i redueixen el contingut d'acid
hialuronic cap a la meitat del normal en arribar a la scixantena. El perquc
s'estableix amb cis anus I'entrelligament de les fibres d'una mateixa cellula
i d'aqucstes amb les de les veines, no es ben concgut del tot, si be scmbla
que un factor de natura fisica, com es la manca d'espai, hi pot tenir quel-
com a veure.

L'clastina tambe esdeve menus malleable amb cis anys, i es Lorna
rigida, amb la qual cosa pateixen cis teixits de que forma la base, com es
ara les arteries i cl teixit pulmonar.

A nivell cellular s'ha estudiat amb cura I'aparicio de la granulacio
pigmentaria en Ics cel•lules fixes com es ara les nervioscs; el pigment es
una lipoproteina, probablement producte residual del metabolisme normal
cn oxidar-se cis lipids no saturats. Aquest productc podria esser degut
a la intervencio dels lisosomes amb els quals la lipofucsina to moltes
propietats en coma. Les alteracions degudes a Pedat en les eellules ditcs
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intermitotiques, o de la gran majoria de tcixits organics, cs molt

dificil de valorar, car hom ignora l'edat exacta de la ccl•lula que s'estudia.

En general Pedal hi ha una tendcncia a la disminuci6 del nombre de

mitosis. Considerant la substancia viva en el scu conjunt, is sabut que

gairebe tots els organs perden pes amb els anys. El cervell pot

perdre el deu per cent del seu pes cntre els vint anys i els setanta. Torna-

rem sobre aixo mes endavant.

La part que en aquest proces regressiu tinguin els enzims i les hormo-

nes ha estat tambe copiosament estudiada, amb resultats mes aviat poc

illustratius. Els enzirns respiratoris en els teixits que embolcallen Fos

minven en ]a seva accio amb el temps, la qual coca pot explicar la reduc-

ci6 reparadora dels ossos veils. Pel que fa a les hormones, els esteroides

suprarenals que propulsen la sintesi proteica declinen amb l'edat. Es gai-

rebe segur que l'activitat endocrina, obeint el comandament genetic, segueix

el scu curs des de 1'ou fins a la senescencia, i que la intervenci6 endocrina

es molt mes acusada per les alteracions intercurrents de ]'organ degudes

a les malalties, que no per canvis radicals en la involuci6 de l'aparell en-

docri corresponent. La hipofisi comanda la posici6 destacada clue se li
reconeix en la coordinaci6 endocrina i, per tant, tambe en el proces d'enve-

iiiment.

Totes aquestes consideracions no ens portcn gaire ]luny per a inter-
pretar el mecanisme basic del pas del temps damunt 1'organisme, car
encara ens manca coneixer que ha canviat en la vida cellular en envellir.

Per aixo ens cal entrar en el camp de les hipotesis mes o menys confir-

mades pels experiments animals. John Bjorksten, de Madison, Estat de
Wisconsin, suggereix que l'entroncament progressiu de les protcfnes i
els acids nucleics es a la base de 1'envelliment, entroncaments que podrien

alterar fins el codi genetic, produint mutacions en afectar dues molecules

d'ADN. Una oxidaci6 alta augmenta la tendcncia a 1'entroncament proteic

i per aquesta ra6 es considera un accelerador de 1'envelliment el menjar

exccssiu, i, en canvi, que una dicta calorica baixa d'oxidaci6 doni produc-

tes finals innocus com es ara l'anhidrid carbonic i l'aigua. En ]a recent

reuni6 de ]'American Chemical Society, Bjorkstcn ha declarat que esta a

punt de trobar l'enzim que ens pot fer viurc vuitanta anys mes que ara.

L'altra teoria recolzada per bon nombre de Jades experimentals, es la

que, fara aviat deu anys, avanca Harman i que Cl pas del temps sembla

inclinar cap a 1'acceptaci6. Segons Harman, l'envelliment podria esser

degut a 1'acci6 pertorbadora dels radicals Iliures HO i HO,, part del meta-

bolisme normal. La dissociaci6 de l'aigua i I'acci6 d'enzims oxidatius i de

l'oxigen, entre altres, en serien les causes principals. Els radicals Iliures

aixi formats produirien ulteriors reaccions, com per exemple l'addici6

d'oxigen que porta a la formacio de peroxids, a la degradaci6 i dimerit-

zaci6. Les mitocondries en patirien, i els lipids no saturats portarien a la

formacio de granuls de pigment senil. Els radicals Iliures serien respon-

sables de les alteracions oxidatives de les molecules permanents, del col-
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lager, de I'elastina i del material inert, que alectaricn la membrana dels
lipids i portarien a la fibrosi arteriocapil•lar per l'oxidacio dels lipids del
serum i de la paret vascular.

Recentment, en el ((Monsanto Report N.' 6>>, dels Estats Units, ha apa-
regut un estudi sobre 1'acci6 d'un antioxidant sintetic efectiu, l'ethosaykin,
patentat amb el nom de Sauloquin, d'accio semblant a la de la vitamina E
en la natura (tocoferol). Ja el 1974, a la reunio de I'((American Aging Asso-
ciation>>, Eddy i Harman demostraren I'efecte inhibidor dels antioxidants
usats en ]a dicta sobre la formacio de plaques d'amiloide scnil, que experi-
mentalment fou redufda, en ratolins, del 65 90' a prop de zero. Els elimi-
nadors dels radicals Mures pollen tenir un paper critic en retardar 1'enve-
Iliment. La forma com el Santoquin actua es font decreixer l'absorcio
d'oxigen pels greixos no saturats i prevenint la formacio de peroxids
organics. En uns experiments en gallines s'ha aconseguit, per aquest sim-
ple metode alimentari, d'allargar-ne el cicle vital i el temps de produccio
d'ous, de manera que si de les gallines control el 20 °'o sobrevisqueren
divuit mesos i mig, les alimcntades amb una dicta que contenia 1'antioxi-
dant sobrevisqueren vint-i-tres mesos. Referint aquestes dades a 1'expec-

taci6 de vida hurnana, faria possible una xifra de sobrevivencia d'uns
cent anys.

Aquest es sols un exemple de les recerques cxperimentals quc s'estan

efectuant i quc potser ens ajudaran a corregir alguns dels canvis que

condueixen a 1'envelliment. D'altres ja en tenim esment, si be en general

no en fem encara el cas degut. Hem citat 1'efecte del menjar excessiu,

cosa que no to discussio per ben sabuda. La darrera guerra mundial ens

provei d'un material abundos at Regne Unit: els setze anys de fer cua per

poder assolir «cupons» per a comprar carp i l'aprimament general dels

adults quc en resulta, coincidi amb un augment notable del nombre dels

sobrevivents, cosa que malauradament desapareguc quan va acabar el

racionament.

Voldria parlar encara d'una altra font important d'envelliment. Em

refereixo at mal us que fem del nostre organisme, particularment els qui

vivim dins la civilitzacio urbana. En aquest laboratori que es el nostre

organisme, les cel•lules no poden Gillar-se les unes de les altres i llur funcio

cs en part interdependent i resta sotmesa a l'aportacio i neteja dels ele-

ments nutritius on cop ja utilitzats. Un fet tan evident com ]a gran descal-

cilicacio de Fos quan l'activitat muscular ha estat suspesa, to molts punts

de semblanca amb la descalcificacio senil, malgrat que pot csser provocada

per mitjans experimentals en els jovcs en plc perfode de creixement. El

caracter transitori de la depressio calcica deguda a la immobilitzacio, tant
en els joves com en els veils, ens porta a unes investigacions de caracter

experimental quan treballavem a Oxford, de les quals parlare tot seguit.
Ens cal recordar que el metabolisme del calci i dels fosfats segueix tan
fidelment 1'evoluci6 de l'organisme huma -com el de tots els vertebrats-

que l'ossificacio que comenca en el fetus huma cap at 48 dia des de la
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concepcio, augmcnta progressivannent lies cap als 24 anus, s'estabilitza

aleshores durant un periode variable, i aquest cs substituit pcl periode

regressiu que no parara fins a l'acabament de ]a villa. Si considerem la

formacio de l'os un bon parametre per a 1'estudi de 1'envelliment, podem

considerar l'edat de 24 a 25 anys l'acabament final del creixement, quan

]a involucio o regressiu comenca a prendre la davantera a la genesi de

l'os que, sense quc s'hagi extingit, no pot compensar ]a pcrdua dell cristalls

d'hidroxiepatita que tc hoc inexhauriblement en cl reemmotllament cons-

tant, caracteristic del metabolisme del calci i dels fosfats.

Per esbrinar la part que l'activitat muscular pren en regular aquest
metabolisme calcic, ens endinsarem cn una investigacio escollint el conill
corn a animal experimental. En un mcdi aseptic tallarem el tondo d'Aquil-
les d'una pota de conill, amb la qual cosa ]'animal es vcu obligat a deixar
de saltar sobre aquesta pota. Valent-nos dels raigs X vam seguir el proccs
de descalcificacio, comparant la densitat ossia dels dos calcanis. En el
termc de quinze dies ]a pcrdua calcica de Fos del costat operat era ben
evident, i si aleshores el tondo del calcani era suturat o refet espontania-
ment, la restitucio de la densitat ossia tenia Hoc en pocs dies. Per tal d'in-
vestigar de mcs a prop a116 que s'esdevenia en la intimitat de l'os, un
nombre d'animals van csser morts per mitja d'una injecciu intravascular
d'un liquid opac als raigs X, que permetia de fer-se carrec de la vascu-
latura de Fos del costat operat, comparant-lo amb el costat control. La
troballa sistematica fou que la pcrdua dels cristalls d'hidroxiepatita anava
acompanyada de la dilatacio venosa intraossia, i que s'omplicn cis grans
diposits de sang que possecix Fos. Per confirmar que era la immobilitzacio
la que causava els canvis que haviem obscrvat, en lloc de seccionar el
tendo d'Aquil•les, iinmobilitzarern una pota del conill per mitja d'un embe-
nat de guix. Exactament amb la mateixa cronologia, apareguc la descalci-
ficacio, que tambc fou seguida dc recuperacio en retirar el guix. Si aixo
s'esdevenia a lcs tres setmancs aproximadament, al primer salt de ]'animal
amb la pota lliure es fracturava el calcani comminutament, amb una
fragilitat que recordava ]a dels veils en el coil del femur. Amb un metode
tan simple com la pcrdua de I'activitat muscular haviem, doncs, imitat,
en certa forma, una caracteristica de la involucio natural, cosa que sug-
gereix que, en el mecanisme natural de l'envellimcnt hi contribueixen
factors independents del comandament genetic del qual he parlat abans.

Un exemple semblant es pot cxtreure del proccs degeneratiu assentat
en les juntures dell vertebrats i quc, corn tots sabem, es un dels mcs
enutjosos acompanyants de l'envelliment huma. El metabolisme del car-
tilag Os prou conegut i el fet que pugui nodrir-se sense tenir vasos, que no
podrien continuar funcionant sota ics grans pressions que ha d'aguantar
el cartilag, ha fet que pugui sintetitzar el lucre en mcdi anaerobic. Les
caracteristiques del cartilag sa son 1'elasticitat, la recuperacio de la forma
quan la pressio ha estat interrompuda, i la precisio d'encarar-se amb un
altre cartilag per tal de poder viure. El fet que el cartilag no posseeixi
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vasopenetrants no vol pas dir que no els necessiti en cl scu vcinatec, aixi

com tambe li cal el moviment regular de la juntura per a podcr vivre

cent anys o mes sense degenerar. N'hi ha prou amb una 11cUgera defor-

macio del coil del femur durant el creixement, que en canviY Tangle de

suport del cap femoral contra la cavitat cotiloide, perque aquell cartilag

articular que presumiem que podia vivre amb saint cent ant's, degeneri

en quaranta o encara menys.

Es evident que la pertorbacio aqui es nutritiva i tambe d'ordre fisic,
car tant el cartilag corn Fos son resistants a les pressions pero no poden
sobrepassar uns limits concrets, que la deformitat adquirida en creixer
ha fet excessius.

El convenciment que la forma i l'activitat muscular -1-ccordein clue
l'activitat fisica es sempre muscular- condicionen en bona part el proces
d'envelliment, ens porta a estudiar 1'efecte de l'activitat muscular sobre
la vida i la circulacio ossia. Per aixo ens valguerem de gossos, als quals
immobilitzarem transitoriament les extremitats posteriors mcntre reposa-
ven damunt la taula d'experimentacio. Per mitja d'una canula enroscada
travessant la cortical ossia d'una de les tibias de l'animal, podicm valorar
la pressio intramedullar, connectant la canula a un aparell apropiat. En el
mateix costat on haviem col-locat la canula situavem un electrode de cor-
rent altern al voltant del tronc del nervi ciatic, a nivell aproximat de la
meitat de la cuixa de 1'animal. Amb aquest en repos absolut, el hatec circu-
latori intraossi ens indicava les caracteristiques de la circulacio venosa,

que es trobaven ben prop de les de la circulacio venosa general. En activar
la contraccio muscular per mitja de l'estimul electric, es produia un sobtat
augment de ]a pressio que podia sobrepassar els valors de la pressio arte-
rial; en deixar d'actuar 1'estimul electric, les prcssions intraossies tornaven

tot seguit a la normalitat. Hi ha, doncs, una interdependencia de ]a circu-

Iacio ossia i l'activitat muscular, cosa que fa pensar en 1'existencia de la
sistole i la diastole complementaries que hom atribueix al sistema muscu-

lar, part icularment al de les cames. Els fisiolegs ens han mostrat experi-

mentalment l'efecte dels canvis de posicio o postura damunt la circulacio,

per mitja de la taula inclinada, la tilting table dels anglo-saxons. Aquests

canvis son deguts a la distensibilitat dell vasos sanguinis, que fa que la
seva capacitat per a allotjar la sang depengui en gran part del grau de

pressio exterior que els vasos reben i que la contraccio muscular regula.

Les pressions arterials i venoses en la posicio erecta son molt diferents

de les que s'aconsegueixen amb el cos horitzontal. Hi ha el fet que en tin

home d'un metre vuitanta d'alcada el cor sol estar a un metre vint dels

peus i llavors la pressio hidrostatica de les arteries del peu es aproxima-

dament de 183 mm de mercuri en hoc dels 100 min de pressio al nivell

del cor. Encara pitjor per a les arteries del cervell que, trobant-se a uns

60 cm damunt del cor, estaran molt per dessota de 100 mm Hg, potscr

sols 50 mm Hg. L'efecte que ]a posici6 i l'activitat muscular tenen damunt

la circulacio ha estat estudiat a Ia taula inclinada. Amb l'individu cn repos
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absolut, la col•locacio dell peas per dessota ctrl nivell del cur, mentre cis

musculs cs mantenen del tot inactius, causa als cinc minuts una sobtada

reduccid dc ]a velocitat cardiaca i el descens de la pressio fins que es pro-

ducixi la sincope entre cis 8 i cis 12 minuts. Aixo es degut a ]a desviacio

de gran quantitat de sang dins els reservoris venosos de les carves, entre

ells cis ossis. La contraccio intermitent dels musculs de les camel evita la

sincope car, com si realment fos una sistole-cliastole, torna la sang de les

venes al cor. Es cosa sabuda que Ies venes de les carves perden llur to

despres d'un periode d'allitament, amb que es produeixen els edemes del

convalescent. Es cosa sabuda tarnbe, que cis soldats novells de la Guardia

Reial Britanica solen caure sincopats durant la revista anual que dun a

ternnc el scu sobira; cis veterans, malgrat el quietisme aparent, contrauen

cis musculs de les camel per tal d'evitar l'anemia cerebral.

Com es relaciona tot aixo amb ci proces d'envelliment? Deixcu que

m'expliqui. La calcificacio va comen4ar en cis peixos fa uns cinc-cents mi-

lions d'anys. Van passar-ne molts milions abans que aparegues el primer

hobo erectus, fa nomes uns tres milions i mig d'anys; fa menys que 1'homo

sapiens rs moo damunt la terra. Aixo nomes es dit per a recordar les xifres

cosmiques que acornpanyen l'evolucio valorable cientificament, fins a arri-

bar a 1'adquisici6 de la posicio erecta per ]'home.

En adquirir ]a posicio erecta, el fenomen de situar el cap per damunt

del cor va fer necessari el desenvolupament d'un sisterna complementari

d'ajuda a la circulacio, ja quc el batec cardiac tot col -com hem vist-

no hauria estat sufficient per a elevar ]a sang de les extremitats inferiors

fins at cap. Podem dir quc, en perdre l'us de les extremitats superiors com

a elements dc suport, es produi la hipertrofia de les inferiors, per llur us

constant per a correr, saltar, etc., desenrotllant les sever cures que cap

quadrupcde no iguala, i no en podem negligir his sense perjudicar serio-

samrnt cl sistema circulatori i amb ell tot 1'organisme huma.

Reflexionem ara sobre el producte actual de la civilitzacio, ]'home con-

temporani. Fills del descobriment remot de la roda, constituim alto que

s'ha pogut encertadament anomenar la civilitzacio de la roda. La civilit-

zacio europea s'inicia el dia que ]'home va aconseguir de despla4ar els

materials pesants, clue fins en aquell moment havia arrossegat o portat

darnunt les espatlles, utilitzant la roda per at contacte amb ]a terra. No hi

ha dubte que ha estat la roda la que feu progressar ]a nostra civilitzacio,

pero tampoc n'hi ha que es avui la roda el nostre pitjor enemic. En dir

la coda, volem simbolitzar amb ella no solament aquest objecte circular,

amb un cix central sobre el qua] gira, sing el proces pet qual ]'home ha

anat suprimint 1'6s de les extremitats inferiors, incrementant aixi I'esfor4

necessari per a elevar la sang venosa de les carves at cor i als pulmons,

sense la qual no aconsegueix de mantenir-se una bona circulacio organica

i cerebral. Cal recordar que les extremitats inferiors arrenquen no pas

de les anques, sing de la cintura, es a dir, que sense un balanceig de ]a

pelvis, drgut als musculs quadrats Iumbars i psoas iliacs, les carves no
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funcionen. Sense la contraccio alternant dels glutis mitjans, la deambu-
lacio es fa extremament dificil i fins impossible. Per tant, en suprimir,
amb el sedentarisme, tot aquest complex de contraccions musculars de la
meitat inferior del cos huma, el cor se sent aclaparat i tendeix a produir
la insuficiencia circulatoria, i no sols coronaria, sing respiratoria, hepatica,
renal, etc. L'arteriosclerosi amb alteracio del metabolisme de lipids i
1'excessiva formacio de colesterol en son una consegiiencia. Tot aquest
mecanisme degenerant ha anat incrementant-se fins a crear allo que a
America anomenen < the disease of the executive man>>, la malaltia de
1'executiu. S'ha cregut que ]a fregiiencia amb que una persona de 40 a
50 anys, aparentment pletorica de salut, mor a causa d'un atac agut al cor
Cs deguda a les angoixes inherents al carrec, que no li deixen, segons diuen,
ni un moment de descans. Aixo es totahnent erroni; avui dia s'ha eviden-
ciat estadfsticament que la fallida cardiaca no ve pas pel fet que l'individu
en gtiestio no tingui un moment de descans, sing, al contrari, de no haver
tingut un moment d'activitat. P-s perque ha deixat quc el seu cor sigui
el sol motor responsable de ]a seva circulacio central i periferica. Aquest
cor aclaparat, fatigat per la sobrecarrega i la formacio de diposits de
colesterol que limiten cada vegada mes 1'aportaci6 sangufnia, treballa fins
a arribar a l'obstruccio vascular mes o menys completa. Aquesta es la
«malaltia de 1'executiu». D'aixO, en tenim evidencia: per exemple, a Angla-
terra es va fer un estudi de les cardiopaties de les diferents professions.
Aqucst estudi dona la sorpresa que la professio que sembla iminunitzada
a la insuficiencia cardiaca de tipus vascular Cs, precisament, la dels
descarregadors (macips) del port. Cosa sorprenent, perque molts dells
son fumadors actius, bevedors i gent de pes, grossos, pero que durant
vuit hores diaries descarreguen fardells, resistents a la fatiga. Als Estats
Units han trobat fa poc que no son els estibadors els mes resistents a
I'obstruccio coronaria: els carters els guanyen. Aquests carters americans,
amb slurs grans bosses penjades al coil, plenes de cartes i paquets, pugen
a cada Casa i xalet, tot caminant quilometres, distribuint sobre les carries,
la correspondencia en arees extenses. Aquestes professions son les mes
immunes a la insuficiencia coronaria; a I'altre extrem, hi trobem les mes
facilment atacables per la malaltia: cis pastors o sacerdots, de vida total-
ment sedentaria. Despres dells venen els cirurgians i cis executius, que,
a mes de no caminar, s'autointoxiquen amb el tabac amb oue aiguns es
volen calmar la nerviositat, «per tonificar-se>>, diuen. Pero d'emprar activa-
ment les cames, res: 1'executiu surt del hit per a prendre el bany o la
dutxa, esmorzar, agafar 1'ascensor i pujar a l'automobil, que el deixa davant
l'oficina, a la qual puja tambC amb ascensor, i tot seguit s'asseu darrera la
taula de treball; s'aixeca per anar a la sala del Conseil i d'allf al menjador,
i altra vegada al despatx, i arriba a casa o al club fatigadfssim, i aixi
durant sis dies la setmana. El diumenge -o el dissabte al Regne Unit-
n'Cs 1'excepci6, car hom es concerta amb els amics per a quelcom diferent.
Aquell dia caminara cinc quilometres en un camp de golf fent els 18 forats,
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peeant fort a la bola, bevent i Iumant tambe, i el dilluns al coati cs morira

d'un atac cardiac, i aleshores ]a interpretacio dels no connaisseurs sera:

,,Poore home, no havia d'haver jugat al golf, perque aixo Os el clue Fha

matat. I hi ha encara qui diu que 1'6s dels musculs is convenient? Si no

hagues jugat al golf potser encara viuria.>> Podcn tenir rao. L'esforc ines-

perat, per al qual no estava preparat cl scu miocardi, es cl que pot aproxi-

mar una mort que s'atansava nibs Icntament de iota mancra. Si aquest

home hagues fet el que era logic, i que saviament li dicten fa tres mil

anys les Sagrades Escriptures, que is treballar sis dies la setmana, no pas

jugant nccessariamcnt al golf, sing dedicant mitja hora al coati i a la

tarda a un exercici fisic moderat, particularment de les carves, i el sete

s'hagues qucdat a casa descansant per llegir, pcnsar i escoltar musica,

aquest home viuria segurament cis scus 80 a 90 anys, que es el que avui

]'home to la possibilitat de viurc com a terme mitja si no s'escurces la vida

per (encara que scmbli una paradoxa) «poder subsistir».

Pel que rcspccta als proccssos degeneratius de l'esquelet, la manca

d'us i, encara mes, cl mal us que sc'n fa son la causa principal dels sous

trastorns. Pot afirmar-se que cis beneficis que han estat notats en ostco-

logia amb 1'6s controlat dels exercicis tambe s'obscrvcn en el sistema circu-

latori. Referent al cor, Barry ha notat que despres de lcs sessions de

bicicleta ergomctrica es produia un augment del 75 °b del treball efectuat

sense alteracio clectrocardiografica, un augment del 36 to del consurn d'oxi-

gen i del 50 °o de la ventilacio pulmonar. La taquicardia de 1'esfor4 dis-

minueix, cis moviments son mes precisos i les proves psicologiques d'ima-

ginacio i de discriminacio visual milloren. En els veils d'asil, Plas ha efec-

tuat comprovacions de tipus semblant. D'altra banda, Busing i Epstein han

demostrat que I'exercici fisic millora la tolerancia a l'esforq en cis pacients

amb coronariopatics i angor pectoris per un mecanisme cncara desco-

negut. S'ha suposat que existeix una disminucio del consum d'oxigen pel

miocardi i que ensems es producix un augment de la circulacio collateral

i una alteracio de l'activitat fibrolitica sanguinia. Despres de sis setmanes

de tractament, els autors han trobat un augment de la tolerancia i una
disminucio del consum d'oxigen. Tambe van notar que, quan aparcixia
l'atac anginos, el consum d'oxigen havia augmentat. Els autors d'aquest
treball suggercixen que el repos a que solen estar sotmesos aquests tipus

de pacicnts pot augmentar encara el deficit hemfitic del cor.

La rica sensibilitat ossia ens indica quan son necessaris moviments

actius de les extremitats, particularment despres de diverses hores d'inac-

tivitat, corn succeeix en llevar-nos del llit, i sentim la necessitat dc «desem-

peresir-nos», amb ]a qual cosa ens alliberem de la sensacio d'enervament.

Aixi tambc els pacients incapacitats per i'artrosi, 1'altra afeccio que junta-

ment amb l'osteoporosi acompanya la decrepitud, senten disminuir el

dolor matinal despres de buidar Ilurs ossos per mitja de diverses contrac-

cions intermitents. Coco hem dit, l'artrosi es motivada sovint per habits
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tuncionals que no es troben en consonancia am[) 1'estructura anatornica de
l'articulacio en giicstio.

A les extremitats, en particular a les anques i als genolls, el desordre
Os important, ja que mena direclament a la incapacitacio. Com influeix el
mal us articular, ens ho evidencia la quasi inexistencia d'artrosi d'anques
a I'India i a Mexic, on els nadius acostumen a asseure's a ]a gatzoneta i
no sobre cadires. Amb aixu lcs anques se situen en flexio i abducciu maxi-
mes, la qual cosa facilita el bon contacte i la bona nutricio de les dues
superficies cartilaginoses de l'articudacio coxofemoral. En canvi, tant a
l'India com a Mexic, I'artrosi de genolls Os alhora frequent i severa per
]a rao oposada a la quc protegeix les anques, es a dir, pel fet de deixar
sense cobertora els segments anteriors dels cundils femorals.

Finalment ens cal recordar que en aquest proccs degeneratiu artrosic
el reblaniment ossi causal per I'osteoporosi, incrementat desgraciadament
massa sovint per 1'6s dels corticoides, prepara el terreny on s'implanta el
proces regressiu que condueix a la incapacitat deguda principalment al
dolor.

Per acabar voldria reternar a a116 que he intentat de resumir a la
primera part d'aquesta dissertacio sobre els estudis encaminats a desco-
brir a116 que fa que tot el que cs viu envelleixi. Hem vist que fins les
cel•lules de fetus aillades i mantigudes vives en medis apropiats es repro-
dueixen un nombre constant de vegades i despres moren. Cada especie
estudiada fins ara sembla haver obeit un comandament especific per a cada
una d'elles. Aixo suggeriria quc l'envelliment es una constant inescapable,
pero potser retardable el dia que coneguem millor els mecanismes fntims
quc el produeixen. Dc moment encara no sabem com hem d'actuar damunt
el nostre medi intern per a allunyar la vellesa. En canvi, tenim prou dades
per a poder evitar aquelles cores que sabem que ajuden els elements quc
envelleixen. N'hein citat on parell, coin es ara ]a sobrecarrega alimentaria
i la manca d'us de les cames. D'altrcs que no he citat, com per exemple
1'6s de l'alcohol, se'n podria parlar ]largament. La supressio d'aqucsts
elements pertorbadors dcixa quc cl mecanisme d'envelliment actui per ell
tot sol, sense 1'ajut insol•licitat quc Ia «civilitzacio» urbana li aporta.

Em cal retornar, ni quc sigui per uns moments, a ]a perdua de pcs
do tots cis organs a mesura quc la involucio s'estableix. Es corrent de
considerar bo el fet de no augmentar dc pes a mesura quc els anys van
passant, car el mes fregi.ient cs que s'incrementi de pes, a vegades en
molts quilograms. Doncs be, si 1'evoluci6 del pes total de l'organismc huma
fos nomcs deguda a la dels organs individuals que el constitueixen, a me-
sura que un es fa veil hauria de disminuir de pes com ho fan tots els
organs. Cal cols pensar que, de lluny, el teixit mes pesant del cos Os l'ossi,
molt mes pesant quc el muscular, quc cs el segon de la llista; el teixit
grcixos damunt el qual descansa la pell cs, per contra, un dels mes ]leugers.
Per aixu, per a mantenir un pes constant durant cl perfode rcgressiu
-cs a dir, despres dcls trcnta anus- ens cal augmentar de volum pel fet
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que la perdua d'os i de fibres musculars cs rcempla4ada per l'augment del
greix subcutani i perimuscular. La resultant as la sorpresa de moltes
dames que no poden portar un vestit veil nomcs de cinc o sis anys, mal-
grat que la bascula refusi de mostrar cap tendencia a «l'engrossiment».

Dc tots aquests Pets ben provats cs dedueix que, en envellir, ens cal
preservar tart d'os i de muscul corn sigui factible mentre I'activitat ffsica
i una dicta apropiada ens permeti de reduir cl «volum» total del nostre
cos, evitant I'acumulacio de greix.

Tots els principis fonamentals que he citat tenon en contra el fet
d'havcr estat ignorats perque eren massa scnzills i, per tant, mancaven
del poder carismatic del preparat misterios amb cl qua] se so] presentar
alto que es prctdn quc allarga ]a vida. Per ara, i fins que Bjorksten i els
sous coflegues americans no ens ofercixin ('element quc per ell tot sol
eviti l'envelliment, el consell que ha estat mes profitos as el que propaga
Humeland al segle xviii: que el millor metode per tal d'allargar la vida
cs de no for res per a escur4ar-la.
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