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ELS FACTORS AMBIENTALS

Presidi el Dr. Antoni Vilanova i actua de secretari el Dr. Joaquim

Rainis i Coris. Va esser coordinador cl Dr. Josep M. Puigdollers.

Intervinguercn corn a relators cls Drs. E. Gri, Ll. Medina, J. M. Blan-
quc, R. Sarrias, G. Rocks, M. Surroca i E. Pi.

L'exposicio va esser la segi.ient:

INTRODUCCE). - J. M. Puigdollers. (V. Llibre de Porrencies I, pag. 145.)

INFLUENCIA DELS FACTORS SOCIO-ECONOMICS EN ITS INFECCTONs. RESTVM DE

ITS CONCLUSIONS. - J. Gummy.

No es dir res de nou, si diem que els factors socio-economics tenen
una inlluencia marcadfssima sobrc Iota la patologia humana i, potser, d'una
manera mes remarcable sobre la infeccig.

En tota patologia iniecciosa hi ha dos factors fonamentals : el germen

i 1'hoste. Aquest ultim, en cl cas huma, es on esser social clue VM en
comunitat . L'estructura i la qualitat d'aquesta comunitat as determinada
per factors socio -economics.

Tota societal as un organisme viu i dinamic del qual interessa concixer

I'anatomia ( quantificacio i dispersiu de la pohlacio ), la fisiologia ( descnvo-
lupament social ) i la capacitat de defensa ( recursos socio - sanitaris).

Intentant d'analitzar , des d' aquest punt de vista , la nostra societal
catalana, cs fonamental d'esmentar un let: el [ortfssim creixement de ]a
pohlacio, sofert en aquesta ultima meitat de segle, a causa del fenomen
migratori . Aixf el creixement intercensal anual ha estat de )'ordre del
220 O60, la qual cosa ens situa segons les Nacions Unides ( decenni 1960-70)
entre les zones mcs desenvolupades.

Juntament amb aixd, en els problemes infecciosos , compta molt In
densitat d ' habitants ( nombre d'habitants per km" ). Amb 1'aparicid de l'in-

dustrialisme, els paisos catalans ( sobretot el Principal) tenon densitats

molt altes, que al Barcclones arriben a I'esveradora xifra de 14 . 569 I1/km'.

Aquests fets son agreujats per una forty manta d'est ructura basica

clue no ha pogut seguir, de bon tros, la forta escalada de l'au-ment de

pohlacio. La infrastructura urbanfstica i educational es molt deficitaria
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corn a cunsegOcncia de deficits de base lortament agreujats Pet' a(ILICSW

inmigracio massiva . Aixi cis deficits infrastructurals dc 1'<<Area metropo-

litana dc Barcelona », per citar un cxcmple , eren l'anv 1966, segons tons

officials , dc 225 .000 milions de pessetes . Les xifrcs actuals son, possible-

ment , molt mcs altes.

Cal mencionar , en aquest breu resum , els recursos socio - sanitaris, que

son pobres i mal estrueturats . La seguretat social ha estat portada corn

un afer politic i amb poca elicacia sanitaria.

Cal linalment esmentat ' cl fenomen turistic que representa , en nwltes

zones de la nostra geografia , una multiplicacio forta del nombre d'habi-

tants, sobrecarregant unes infrastructures sanitaries ja deficitaries.

INFLt i : NCIA DIi1 . FACTOR GEOGR ,II'IC LN LA SINDROME INFECCIDSA . - R. Sa-

rrias , G. Rocks. (V. Llibre de Ponencic s I, pag. 168.)

Per tat d'arrihar a comprench-e ]a patologia infecciosa que es produeix
en un mare geografic determinat, cal estudiar els aspectes que modelen
]'especial condicio del terreny.

Aixi nosaltres hem intentat, en un primer pas, d'esbrinar quins son els
factors geografics que inllueixen en aquesta patologia infecciosa, a fi de
poder despres dividir cis paisos catalans en dues regions fisiografiques
determinants de la patologia que s'hi escau.

Les lades que hem trobat son:
El rclleu (muntanyes, valls).
El sot (altitud, latitud, longitud, distancia at mar).
Les aigfies (xarxa hidrografica, llacs, mar).
El clima (vents, humitat, pluges, temperatura, insolacio).
El darrer factor, el clima, haura d'csser determinant, d'una part, de

la biologic del parasit o bacteri, i d'una altra, del tipus racial que fara

que la patologia infecciosa sigui peculiar.

Quant a les regions fisiografiques dels paisos catalans, en podem

esmentar clues:

1. Calalunva Iwmida, en la qual es pot incloure:
- AL'I PIRINEI' i REG1u ORIENTAL ]It'MIDA

Clima alpi. Fred. Sec o humit.
Boscos. Valls. Altes muntanyes.
Des del punt de vista medic, destaquem:
Adaptacio inmunologica deficient.
Existencia de zoonosi.

2. Calalunva Seca, en la qual considerem:

- REGIO CONTINENTAL

Clima sec. Estiu caloros. Hivern fred.
Pous i cisternes. Economia de seca.
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Medicament, hi ha:
Infeccions hidriques (salmonellosi, colera).
Resposta petita a les deshidratacions per diarrecs septiques.
Anomalies en la termoregulacio.
LITORyL yIEDITERRANI

Maresmes. Delta del Ebre. Sol baix, poros, humit, airs poc

renovat.

Desguasos de clavegueres.

Gran dcnsitat de poblacio.

Industries.

Rius cabalosos amb desbordaments i negaments.
La patologia infecciosa es Ionamentalment a base dc:

Broncopneumopaties.

Paludismc. Leptospirosi. Parasitosi.
Dermatosis infeccioses.
El comcr4 maritim porta la patologia tropical.

ELS FACTORS ME FOROLOG1CS. - E. Medina , J. M.° Blanque . (V. Llibre de

Pofiencies I, pag. 148.)

El conjunt de factors mcteorologics influcix d'una forma evident sobre
les malalties infeccioses. L'accio que exerceix sobre l'organisme pot consi-
derar-se conjuntament, o be d'una manera difercnciada per a cada Lill dels
elements.

La temperatura, la humitat, la pressio atmosferica, el gran electric
atmosferic, la qualitat i la direccio del vent, etc., son factors mcteorologics
de notoria incidencia sobre I'home i la seva malaltia. Per aixo es materia
d'estudi de la meteorologia medica, la qual intenta de trohar Hexes de de-
pendencia causal entre la variacio d'aquests factors i I'aparicio d'altera-
cions biologiques i cstats patologics del nostre organisme.

Aqucsta vinculacio o nexe cs comprova per les denominades mcteoro-
paties, es a dir, tots aquells estats patologics que son directament i unica-
ment desencadenats per les variacions do les situacions atmosferiques am-
bientals de qualsevol naturalesa.

Les diferencics entre les malalties pet que fa a llur inllucncia s'obser-
ven en relacio amb una latitud, i constitueixen objecte d'estudi d'una pato-
logia climatica que en pot determinar Ia causa per factors ambientals
geografics. D'aquesta manera hem seguit una classificacio de les malalties
infeccioses segons les zones del globus terraqui.

Tambe les observacions de gran nombre d'investioadors troben rela-

cions causals de les malalties infeccioscs amb una determinada estacio de
I'anv, amb una destacada acme en el sentit de llur aparicio o de 111-11
possible recrudesccncia. Coincidint amb el que hem exposat, ]a nostra apor-

tacio, basada en una revisi6 de 2.093 histories clfniques ]'any 1974, corro-
bora el predomini de viriasis respiratories a l'hivern, d'afeccions gastro-
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intestinals i derniopaties a l'estiu i d'infeccions bacterianes a la primavera

i a la tardor. D'altra banda, cal assenyalar que sobre cis estudis dots a

terme a ]'Hospital del Sagrat Cor, respecte a ]'index de mortalitat tot al

Ilarg de ]'any 1974, varem comprovar que, de 146 defuncions, 89 van corres-

pondre a l'inici de la primavera i de la tardor (el 60 %).

FACTORS ALIAMGNTARIS. - M.° Llu'isa Surroca. (V. Llibre de Ponencies I,

pag. 184.)

S'ha reealeat que la infcccio, tant en el cas que sigui aguda, corn si

as cronica o repetida, porta a la desnutricio. Igualment, la mala nutricio

ea ]'home porta al ]et que aquest tingui una menor resistencia davant

qualsevol infeccio, per la qual cosa es crea una situacio de «peix quc es

mossega la cua>> de la qual as molt dilicil de sortir.

En els nens mal nodrits sembla que lcs immunoglobulines son mes ele-

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

obstant aixo, el component C3 del complement es disminuit.

En el lactant, els trastorns nutritius son deguts principalment a la

infeccio, cncara que tambe inllucixen sobre la constitucio i 1'alimentaci6.

En el ncn alimentat per llct materna la immunitat es major quc en el nen

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

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

La desnutricio de I'adult porta a sindromes hipoproteinosiques que

tambe afavoreixen les infections.

L'aigua i cis aliments poden actuar com a vehicles d'infeccio, per la

qual cosa cal fee una Iluita prolilactica a tots els nivells.

Pel que fa a la situacio nutricional a 1'Estat Espanyol, cal dir que ha

millorat molt en els ultims deu anys, i es per aixo que moltes malalties

infeccioses que abans eren frequents son actualment en fase d'eradicacio.

FACTORS PSicoLdctcs . - J. Manuel Blanque . ( V. Llibre de Ponencies I,

pag. 196.)

En aquest estudi monografic sobre ]a infcccio, no podiern deixar al

marge el problema de les inllucncies psicologiques en 1'aparici6 d'aquestes

malalties, perque encara que la infcccio sigui motivada directament per

la presencia do gcrmcns patugens, es evident tambe que cl paper de l'incli-

vidu en qualitat d'hoste cs important.
En aquest capitol hem exposat primerament les caractcristiques del

medi laboral (havcnt aclarit abans ]a importancia fonamcntal de ]'ambient

familiar, quc aqui no hem cregut oportu de tractar), es a dir, els aspectes

mes importants que d'alguna manera influcixen en ]'home que treballa (cl

temps, 1'espai, etc.).
Despres hem comentat com pot reaccionar tot individu en cl medi

laboral, enumerant per a aixo els mecanismes de defensa que s'utilitzen per
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a alliberar-se dels conflictes generats pel treball. Aixf veurem que uns
individus podran adaptar-se a aquestes situacions i uns altres no.

Mcs endavant hem tractat d'explicar les situacions en que el treball
pot actuar com a agent agressor, i desencadenar sentiments d'alienacio,
donant Iloc a una autentica psicopatologia laboral.

Finalment, hem acabat el treball exposant les teories que intenten ex-
plicar els mecanismes intims de la denominada Medicina Psico-somatica,
i hem arribat a la hipotesi que tota infecciO pot arribar a desencadenar-se
o a veure's afavorida per sfndromes emocionals diverses (entenent com a
tals el conjunt de ]'ambient familiar i laboral), que predisposen d'alguna
manera desconeguda a I'organisme a la recepciO o mobilitzaeiu de ge'rmens
patogens i, per tant, a llur reproduccio.

Corn a exemples d'infeccions d'aquest tipus (que podriem dir-nc emo-
tiu), podriem citar la coneguda faringitis que pot desencadenar-se en si-
tuacions emocionals especials, corn poden ser les noces o els examens o
una cliscussio; la sinusitis cronica (a dins tambc de la patologia del sis-
tema respiratori) en que el component repetitiu esta relacionat amb con-
flictes emocionals, i que pot donar hoc a invasions bacterianes en circums-
tancies propfcies; el cas tipic de l'asma bronquial, en que a la llarga
apareix una predisposicid de l'organisme a greus infeccions, a causa de

1'actuaciO dels diversos conflictes sobre el sistema vascular pulmo-alveolar.

Acabarem amb un exemple significatiu: el de les infeccions urinaries,

que podcn ser desencadenades per 1'acci6 repetitiva de conflictes que ban
anat produint els ja coneguts simptomes inflarnatoris de disuria, etc.

Es important de recalcar un cop mes el paper fonamental dels estats

emocionals en tota malaltia i programar per al futur treballs d'investi-

gaciO enfocats viers aquests aspectes.

EL FACTOR AMBIENTAL EN LA DINAMICA DE LA INFECCIO. La inc1tslria.-

E. Pi Banich. (V. Llibre de Pouencies I, pag. 207.)

En aquesta part de la ponencia s'estudia de quina manera els mitjans

de produccio -industria, agricultura i ramaderia- determiner alteracions

del medi ambient capaces d'afavorir l'aparicio de malalties infeccioses.

S'accepta que aquesta accio pot tenir hoc per dos possibles mecanismes,

pero que poden actuar conjuntament: una possibilitat cs la del debilita-

ment de les defenses de l'organisme a causa d'un mecanisme d'intoxica-

cio; la segona consisteix en la contaminacio directa dels objectes de con-

sum general, vehiculitzant aixf els processos infecciosos. L'accio facilita-

dora es produeix en dos radis d'accio: un de curt, en el qual queden

circumscrits els treballadors dels diferents centres industrials, i un altre

de llarg, que abraca tota la societat.

Per tal de centrar el treball a la regio catalana donern unes dades esta-

distiques que demostren ]a preponderancia de Lleida en l'agricultura, sen-

se que aixo vulgui dir que se subvalori la gran riquesa agrfcola de ]a
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provincia de Barcelona, i posen en evidcncia la gran difusio del bestiar
porci i la importantissima activitat industrial, que arriba quasi al mono-
poli pel que fa al ram textil.

A 1'estudi de la contaminacio dell compostos basics del medi ambient
-aire, aigua i sol-, com al dels productes alimentaris, es fa la distincio
entre contaminacio biotica i abiotica; la primera es aquella en que el con-
taminant cs un esser viu patogen, i la segona aquella en la qual es una
substancia toxica inanimada.
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