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RI':GISMES ALINIENTICIS E\ LES \IALAL'F1ES

llE L'I\TESTI

pel Dr . F. GALLART I MONL̀ S, de Barcelona

Quefe del Laboratori d'Analisi quimic de ]'Hospital de la Santa Oreu

L'alimentacio en les malalties intestinals indubtablement

representa el capitol mes complexe de la dietetica. En ella s'ha

de tenir en compte no solzament les qualitats fisiques dels ali-

ments si no que Ilur composicio quimica es primordial.

Una bona digestio intestinal depen de la relacio dels fer-

ments solubles amb els ferments figurats. Tot aliment que pe-

netra a l'intesti es atacat d'una part, per les secretions pan-
creatiques, biliars e intestinals: d'altra pets micro-organismes
infinidament nombrosos i variats.

Es necessari, doncs, que'n cada cas particular la composi-
ei.o del regisme sigui tat, que la digestio per les secretions di-
gestives siguisuficient,deixant solzament conga residuu el neces-
sari per a que les batteries puguin desempenyar on l'intesti
llur paper de coadjuvants sense provocar per llur multiplicacio
una enteriti o qualque transtorn funcional.

Es precis, dones, tenir en conlpte per a la constitucio dels
regismes l'estat de in inucosa intestinal, sapiguer si hi ha o no
enteriti, apreciar 1'estat de les secretions gastrica, pancreiitica,
biliar, donar un gran valor a l'estat de les funcious motrius, ja
quo la rapides o la lentitut de la evaquacio regeix amb qualque
mesura l'intensitat dels atacs mierobians: sapiguer en fi si exis-
teixen bacteries o Ilevadures anormals, doncs sera de tota neces-
sitat moderar o suprimir Ilur desenrotlle.

Existeixen, doncs, conditions nombroses que expliquen la
complexitat de l'alimentacio on les malalties intestinals.
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De tot lo dit, salty a la vista que per a instituir un regisme

apropiat en les malalties de l'intesti es absolutament indispen-

sable l'examen previ de les materies fecals despres d'un Inenjar

fixe de prova, unit medi segur per a for un bon diagnostic e

instituir una dietetica apropiada a cada cas.

Per a establir un ordre, comencarem estudiant els cassos

menys complexes. examinant quin deu osser el regisme alimen-

tici on el transtorn fuucional mes frequent, l'estrenyilnent.

Despres passar6m a l'estudi del regisme en les enteritis, que

sera variable segons es tracti d'una enteriti amb diarrea, d'una

enteriti amb constipacio o amb alternatives de eonstipacio i

diarrea.

Conlpletarem per fi nostre treball pels regismos en les in-

suficiencies secretories que amb taota frequencia veiem on el

curs de les enteritis i que in major part de les vegades obliguen

a modificar el traetament.

Direm tambe algunes paraules de lo quo den esser l'alimen-

tacic en els transtorns d'origen nervios, d'una part, i de la que

deu seguir-se en les lesions greus de l'intesti coin son el cancer

i I estenossi.

Si en los primeres la dietetica to un veritable valor curatiu,

en aquestes ultimes es solzament paliatiu i molt secundari.

ESTRENYI LENT

Pot resultar de causes molt variades; per aixo abans de
determinar el tractament quo den adoptar-se per a sa curacio

es necossari tenir en compte una serie de considerations sobre

les causes de dit transtorn funciunal.

Bayliss i Starling ban demostrat que la irritacio mecanica

produida per la massa alimenticia on l'iutosti produeix per so-

bre d'aquesta excitacio una contraccio i per sota una relaxacio

do in paret intestinal. Aquest doble moviment quo constitueix
precisament l'onada peristaltica es la causant de l'avenc de les

inateries fecals cap a l'anus. D'altra part, entre les subtancies

nombroses, qual contacte produeix una excitacio d'ordre qui-

mic, donant lloc igualment a la contraccio peristaltica, s'ld tro-

ben els acids de la seria grassa, originats per la fermentacio de
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substancies hidrocarburades. Aquestes fermentations, mentres

no passen d'un cert Ilimit, son normals, inclus debem conside-
rar-les com a necessaries pel bon funcionament do l'intesti.

Els gasos despresos per dites fermentacions son tambe per son
volum un excitant util del peristaltisme.

Per Adolf Schmidt, Strassburger i Lohrisch, la constipacio

cronica seria provocada per la manca do dits estimulants de la
motilitat intestinal. El contingut intestinal del restrot es de vo-
1um reduit i les fermentacions son molt febles.

La disminucio de voltim to per origen no solzament la des-
hidratacio de les materies, sino la disminucio de les mateixes,

ja que la quantitat do materia seea que contenen esta dismi-
nuida. En ofecte, una deposicio normal que prove d'un regis-

me mixte conte sempre una certa quantitat de residuus no uti-
litzats, demostrables per 1'examen quimic i microscopic. La
deposicio de constipacio es al contrari molt pobre en residuus
alimenticis: a 1'examen microscopic s'hi troben rars elements
corresponents a quisqun reste de fibra muscular; cap cel-lula do
patata ni cap sabo de cals.

Perm els residuus alimenticis no son pas els units que estan
disminuits en la constipacio. Gracies at metode de pesades de

batteries de Strassburger, s'ha demostrat que els escibals dels

constipats contenen una proporcio de microbis infinidament

mes petita que'ls que's troben en les depositions normals.

Tot lo contrari passa on els casos de diarrea en els quals el
numero de bacteries esta extraordinariament augmentat.

Heus-aqui, doncs, dos Pets parallels: d'una part la lentitut o
la rapidesa mes o menys accentuada de In travessia digestiva:

do I'altro la riquesa mes o menys gran de les materies fecals on
residues alimenticis i en batteries.

Indubtablement en aquesta concomitancia deu existir una

relacio de causa a efecte.

llugues hipotessis es presenten en aquest moment: o be es

la duracio exagerada do la travessia digestiva que produeix la

pobresa en elements digestibles i microbians de les materies, o

be es, al contrari, una digestio massa perfecta dels elements

abans de llur arrivada a l'intesti gros qui provoca in constipacio.

En aquest ultim cats els fets semblen coordinar-se els uns amb

els altres: la massa, es insuficient per a provocar els moviments

peristAltics normals constituint un medi molt pobre pel desen-
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rotlle do les batteries: ni'ls gasos ni'ls acids de fermentacio

farau son treball benefactor.

Aquesta ultima hipotesi es la que deu admetre's avui corn

a unica explicacio de la constipacio habitual, segons Schmidt,

Strassburger i Lohrisch.

L'observacio clinica ens demostra on efecte que una ali

mentacio composta exclusivament de substancies faeilment di-

geribles s'acompanya soviet de constipacio. Els qui fan regisme

de carno llet son quasi sempre restrets. Pol contrari la ce1•lulosa

es un dels aliments quo deixa mes residuus, els quals son un

camp abonat a la fermentacio bacteriana.

Per aixiO els vegetarians, en general, deposen diariament.

N'hi ha prou moltes vegades en donar a un constipat una ali-

mentacio rica en vegetals per a curar-li son restrenyiment. En fl,

en molts casos la constipacio es produida per que I'alimentacio

es insuficieut en quantitat, i donant un regisme de la mateixa

composicio pro mes abondant, n'hi ha prou per a assegurar la

regularitat de les evaquaeions.

Guiat per aquesta teoria es perque Schmidt proposa

l'agar-agar com el remei de la constipacio. Aquesta alga, inge-

rida en forma de palletes dessecades, s'infa al hidratar-se, asse-

gurant aixi a [a massa fecal, no volnln mOs considerable. A mes,

essent dificihnent digeriblo favoreix la pul•lulacio microbiana

realitzant les optimes conditions del peristaltisme intestinal.

I en efecte, els resultats terapeutics que s'obtenen son soviet

excelents.

Se compren, doncs, que les variations en la qualitat i el vo-

lum del contingut intestinal, tenen una repercusio del mateix

ordre sobre'l peristaltisme.

Ara be, es solzament en aquesta cireunstancia que's pro-

dueix la constipacio? En alguns casos si, pero en molts altres es

indispensable qualque factor com es la llarga permanencia de

les materies en l'intesti.

Aquest punt ha sigut estudiat per En Goiffon, de Paris, i

conlprovat per nosaltres.

Font anillisis coprologics en individuus sotmesos a un regim

do Schmidt o semblant a ell, ens trobem sovint quo la consisten-

cia i Vaspecte d'una deposicio es diferenta en ses parts: una forma

frequent es la deposicio qual primera part esta formada do bo-

les dures, fosques i conglomerades; l'altra part es mes molla i

do color mes clar. Es ben evident que la primera ha permanes-
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cut mes llarg temps en el colon que l'ultima. Havem trobat en
una mateixa deposicio una part quo's l'imatge de la de restre-
nyiment i una altra que presenta tots els caracters de la normal.

Si fos veritat que la prel•longacio de 1'estada en l'intesti do
les materies fecals, no provoca mes que llur enduriment, les
dues parts de la deposicio deurien tenir la mateixa composici6,
provenint d'un mateix regim i Ilur diferencia no deuria esser
altra que el grau d'hidrataci6.

I nosaltres liavem observat que aix6 no es aixi. En la pri-
mers part, dura, tots els elements son remarcablement ben di-
gerits, les fibres musculars son molt rares, reduides a petites
masses informes. No's troben cel•lules de patata, menys d-almi-
do i rarissims sabons de call.

Tot at contrari de la part mes toba i de color Ines clar, en
la qual trobem sovint una quantitat molt notable de cel•lules de
patata, que prenen el iode, tintant-se en blau; les fibres muscu-
lars son menys digerides i els sabons s6n mes abundats.

Si agafem la part del mig do la deposicio, a I'indret on en-
cara no es dura, pero ja fosca i do consistencia forma, compro-
barem a 1'examen microscopic una digestio intermitja entre la
primera i segona part.

Les matoixes diferencies s'ohserven entre la deposici6 feta
pet mati a I'aixecar-se, forma i abondant, i la molla, mes groga i
de petit volum que provoca a voltes el desdejuni.

Podem trobar doncs prova millor que la bona utilitzaci6 6s
proporcional a I'estada do les materies en l'intesti?

Si aixo no fos convincent podriem fer encara la contra-
prova. En casos de constipaci6 amb Colin, so produeix una
secreci6 abundant de mucus i una trassudacio liquida que fa
sortir amb una Wbiacle les materies acumulades. Aquestes falses
diarrees tenen caracters coprologics tipics. Estan compostes
essencialment de coprolits barrejats amb una massafiuida o pas-
tosa, mes o menys viscosa, fetida, de reacci6 fortament alcalina•
Aquesta part pastosa o fluida de la falsa diarrea, Conte sempre
elements en estat de digestio tart avengada com els de les parts
dures.

Ha sigut doncs necessari que les materies, inclus evaquades
amb diarrea, hagin permanescut llarg temps en l'intesti gros
per a que tots els elements digestibles desapareixessin.

Podriem encara portar mes proves per a apoiar la tessi que
sustentem, pro la falta d'espai ens ho priva.
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Resumint, dones; la constipacio, obeeix no solzanlent a una

digestio massa perfecta dels aliments abans d'arribar at colon,

sing que depen tambe de la Ilarga estada de les materies en ('in-

testi, que condueix a la pobresa en elements digestibles i mi-

crobians.

La constipacio cronica es filla d'una serie de causes quo en

general podem dir quo depenen totes d'una mala funcio del

colon. Pot tractar-se d'un espasme del gros intesti, d'una atonia

del cego o de l'ampolla. o encara d'espasmes sobre certes ro-

gions, coexistint ainb una atonia d'altres punts, dades que les

investigations radiol6giques ban demostrat.

Aplieant als malats constipats 1'exploracio radiologica, po-

dem reconeixer dues varietats de constipacio.

D'una part la constipacio cblica, d'altra la constipacio rec-

tal; la travesia del colon os normal pero les materies s'acumulen

en el recte d'on no son expulsades.

Aquesta distincio to un gran valor, per que la primera es

trihutaria d'un regisme , coin a cosa fonamental, i en la segona

aquest Ili es secundari.
El regisme alimentici on la constipacio deu respondre a

dues conditions principals: es necessari que sigui ric en cel.lu-

losa, element que forma part normalinent de les substancies ve-
getals i que representa ('excitant especific de 1'intesti gros. Coin
obra la cel•lulosa? Es directament, o be per intermedi dels pro-

ductes de desdoblament deguts a les fermentations bacterianes?

Es dificil de deternlinar, pero son paper dtil es un fet d'expe-
riencia que no's pot negar.

D altra part, es necessari evitar els aliments que puguin fa-
cil•litar el desenrotile de lesbacteries proteolitiques o de putre-
faccio, es a dir, disminuir tot lo possible les albfimines d'origen
animal.

Aquesta condicio es tan mes necessaria quan 1'estanca-
ment on el gros intesti facilita extraordinaria lnent el desenrot-
lle de les bacteriesproteolitiques, a mes de que els albuminoideus
animals tenen una accio marcada paralitzant sobre l'intesti
gros. En fl, es necessari, coin sempre quo s fa un regim, que si-
guisuficient enquantitat i que permeti conservarel pes del ma
salt. ConvO insistir sobre aquest punt, perque certs malalts per a
Iluitar contra slur constipacio no menjen mes quo verdures o
fruites: regularitzant aixi slur colon. pero queden en un estat
de postracio que 0 molts inconvenients.
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Tenint en compte aquestes considerations d'ordre general

poden fer-se diferents tipus de regisme.

En el meu entendre es una bona costurn el repartir en els

diferents menjars, els plats de manera que alternin un d'hidrats

de carbo amb un altre do grassa i amb un de ben ric en eel-lulosa•

L'albdmina es facilment suministradu per algunes Ileguminoses

i per qualque quantitat de llet quo pot entrar a formar part de

diferents arreglos culinaris.
Si's tracta d'un estrenyiment amb espasme poe intens o

poe dolor6s, sense enteriti accentuada, pot fer-se entrar en sou

regim fruits i Ilegums ernes: les recomanarem cuites si la sensi-

bilitat intestinal estrt aumentada. En fl, on certs casos d'enteriti

amb constipacio deurh suprimir-se durant algun temps l'us do

Ilegums fresques que poden irritar una mueosa massa sensible.

Seguint totlo preserit, si's tracta solzament d'una constipacio

lleugera, es molt rar que 1'intesti no's modifiqui rapidament. Si

aixi no fos deura recorre's a altres medis que no son objecte

del men troball de ponencia.

La earn no entra en aquest regim alimentici ja que retrassa

i a voltes priva de eurar la constipacio. Despres de 15 6 20 dies

de evaquar diariament, es quan pot ensajar-se l'administracio

de qualsevol vianda, roja o blanca. Generalment se tolera be,

pero hi ha bastants restrets que no poden tolerar la mes petita

quantitat de earn. Niha prow amb una quantitat petita, sostingu-

da durant qualques dies per a retornar a la constipacio acom-

panyada a voltes do dolors abdominals.

En el tractament dietetic do la constipacio es necessari to-

nir en compte 1'estat gastric. Si la funeio de l'estomac es nor-

mal, si no hi ha cap sonyal d'intolerancia ni de dolor, pot fer-se

Its dels vegetals erusos i dels hors d'oeuvre vegetals, on el tracta-

ment, sempre tenint tambe on compte quo no hi hagi contrain-

dicacio per part do l'intesti. Aixi millorarem el regisme ali-

mentici i el farm menys pesat.

Pero a voltes, la constipacio s'associa a un estomac defec-

tuos. Totes les gastropaties doloroses s'acompanyen do consti-

pacio. Es per aix^O que ella es habitual on la llaga i en les gastri-

tis doloroses. En aquestes conditions es necessari prescindir ae

l'intesti i curar primer 1'est6mac; quan els dolors gitstrics hau-

ran desaparescut, la eunstipaci6 reflexa millorara i allavors po-

drem d'altra part instituir el regisme vegetaria indispensable.
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hrl:Ial ALUIENTICI 1':N LI':S ENTERITIS I COLITIS

Les enteritis agudes son tnalalties de 1'intesti, consecutives
a l'infeccio de la paret intestinal per diferentes especies bacte-
rianes nocives. S'acompanyen quasi sempre de febre, to que de-
mostra la penetracio dels microbis o do llurs productes toxics
en t'organisme. Al estat normal, els innombrables microbis que
viuen en l'intesti no poden passar a la sang perque la mucosa

desempenya el paper d'una barrera infranquejable, capac, at

mateix temps, de destruir Ies batteries. Schiitz, I'autor que mes

hum ha donat en aquests fets, isohi una nanca intestinal d'un ani-

mal; injectant en dita nanga una certa quantitat de batteries, at
cap d'una hora havien aquestes desapareseut quasi completament
si l'epiteli do la mucosa estava intacte; si no ho estava, les bat-
teries penetraven en la paret intestinal i no quodaven destruides.
lii ha, per consegiient, un treball molt actiu bactericida quan la
mucosa esta sana.

No he d'insistir mes sobre aquests fets, Pent notar solzament

que la penetracio dels microbis en l'espessor de l'intesti expli-

ca Is febre i les ulcerations tan fregiientes en les enteritis.

Quan vos trobau enfront d'una enteriti aguda, encara quo
sigui banal, procureu curar-la to mes be possible, dones es ne-
cessari recordar-se de l'aforisme de Nothnagel: -les enteritis

agudes son les uniques qui Buren completament.. Aquesta opi-
nio O. avui massa pessimista, ja que en vint-i-cinq anys hem
avencat molt, i moltes enteritis cr6niques curen definitivament,
si be en el transcurs do mesos i fins d'anys; mentres que una
enteriti aguda ben tractada pot curar-se completament en uns
quinze dies.

Moltes vegades el metbe es limita solzament a donar bismut
o laudan i aixi deixa les roses: resultant quo uns meson despres
el nen o 1'adult contreuen una enteriti eroniea. Es necessari,
dones, curar at malalt amb metode, unit medi de fer desaparei-
xer amb fail•litat 1'enteriti aguda.

Com deu organitzar-se el tractament d'una enteriti infec-
ciosa agudaf L'enteriti es realitza perque en l'interior de I'in-
testi els microbis patbgens ataquen la paret intestinal. Lo pri-
mer deu esser, doncs, eliminar aquests elements patologics.

Si aixo's logra per la forca de la natura baix la forma do
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diarrea, devem permaneixer inactius, sing ens limitarem exclus-
sivament a l'administracio d'un laxant suau, corn es una petita
quantitat d'oli de ricinus, tenint sempre en compte que nn pur-
gant pot eeser una espasa de dos fill, agravant la situacio, ja
augmentant l'enteriti, ja produint una hipersocrecio d'un liquid
albuminos apte pel desenrotlle de la putrefaccio.

Permeteu-me aquesta petita disgresio, dons 1'he considera-
da indispensable abatis d'entrar en el tractament dietetic.

Lliurat l'intesti de les substancies putrides qui contenia,
deu comengar-se 1'alimentaci6 del malalt omplint son intesti de
substancies que no puguin sofrir la putrefaccio. Si la febre es
forca elevada, es necessari comencar sometent al malalt a
dicta hidrica, cosa quo deu fer-se d'una manera sistematica en
les criatures. El malalt pendra un litre o dos d'aigua bullida
durant les vint-i-quatre hores per petites quantitats i a intervals
regulars. L'institucio de la dieta hidrica no to cap inconvenient;
durant aquest temps l'intesti es buida i els sues intestinals que's
segreguen desempenyen una accio bacteriolitica.

Pot modificar-se lleugerament la dicta hidrica donant al
malalt algtin bran de llegums o alguna infusio aromatica. Al
comencar l'alimentacio sera a base de feculents, ja que 1'expe-
riencia demostra quo amb ells les batteries de la putrefaccio
perden Ilur vitalitat. Les batteries patogenes per a l'organisme,
viuen a expenses de les albumines, especialment de les d'origen
animal. Amb un regisme compost d'hidrats de carbo i una mica
de grassa es favoreix el desenrotlle de batteries inofensives,
i els microbis patogens, no tenint altre medi de desenrotlle que
I'albumina segregada, acaben per desapareixer.

Lo mes senzill es donar sopes d'aigua o de brag vegetal
fetes amb qualsevol feculent, afegint-hi una mica d'oli o do
mantega, mes o menys vegades al dia, segons els cassos.

Si les roses van per bon cami, al cap de quatre o cinq dies
podrem anar a una alimentacio mes complexa. Per exemple, al
coati una sopa d'aigua, i quan el malalt segueixi millor, prepara-
da amb meitat de Ilet i aigua. A mig mati una farina lacteada:
aquestes farines estan compostes de Het dessecada amb crosta
do pa en les quals la Ilet ha perdut ses qualitats putrescibles, lo
qual fa que siguin molt ben tolerades. Per a dinar un ilpat
compost d'un regisme exclussivament de feculents, afegint-hi
una petita quantitat de grassa. Per la tarda un'altra farina lac-
teada, i per a sopar un regisme semblant al dinar.
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Aquest regisme podra sostenir-se tins quinze dies si l'ente-

riti ha sigut seria, i cinq o sis si lla sigut Ileugera. DesprOs pot

afegir-s'-hi ja una mica de earn fresea, ospecialment pollastre,

mort del mateix dia, per a quo no existeixin indicis de putrefac-

cio. Despres tota classe de earns, tenint en compte que la major

part d'elles no son fresques, ja que'l que les ven les conserva en

la seva tenda un o dos dies i do vegades mes, perque la tarn tot

seguit de morta es tan dura que nosaltres quasi no la podem

trinxar.

Si durant el transcurs del tractament sobrevingues estre-

nyiment podrent afegir-hi algunes llegums verdes o fruita

cuita.
Amb tot lo dit haurem arribat a buidar l'intesti de sos ele-

ments patogens, suplint-los per substancies que no poden entrar

en putrefaccio, logrant, ]a major part do vegades, amb aquest

tractament dietetic, la curacio definitiva de l'enteriti aguda.

ENTERITIS CRONIQUES

Volguer for un tractament dietetic nnic de 1'enteriti croni-

ca es avui dia tin absurde inconcebible. L'experiencia demostra

quo cada colitic necessita tin regisme diferent. L'examen siste-

matic de los materies fecals en dits malalts m'ha portat a la con-

clusio unica de que la coliti no to un regisme. ja quo jamai lie

trobat dos anllisis d'excrements iguals.

Ara be, aixo no vol dir que en el tractament d'aquestes ma-

lalties no hi hagi quelcom, encara que molt petit, de comu.

Aquests punts d'afinitat son els que, d'una manera rilpida.

procurare esbrinar en el trascurs del treball, deixant els altres

per a que'ls resolgui el bon criteri del metge, en cada cas, par-

tint sempre (Fun examen do materies fecals despres d'un regis-

me fixe de prova.

Les lesions de l'enteriti cronica afecten generalment i

d'una manera predominant el colon, presentant formes clini-

ques molt diferentes, segons quo la lesio intestinal s'acompanyi

de diarrea o d'estrenyiment.

L'entee'iti cronica annh diarrea requereix un tractament sem-

blant al do les enteritis agudes. Al comengament el regisme
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d'hidrats de carbo esta indicat. Si la diarrea para o esdeve
nienys abondant pot augmentar-se el regisme, afegint-hi una
mica de earn ben cuita al dinar. Per raons mes endevant expo-
sades, suprimirem de l'alimentacio, la llet i'Is otis durant llarg
temps, comengant Ilur ingres en el regisme on forma de pures,
pastes, sopes i a.itres preparations a base de dits aliments.

La coliti- complicada amb constipacid pot establir-se de du-
gues maneres diferentes. La constipacio pot esser la consegiien-
cia de 1'enteriti: en les criatures es veu soviet apareixer des-
pres d'un atac d'onteriti aguda un restrenyiment inters. En
altres casos la constipacio ha sigut el sfmptoma primitiu. El
malalt mal orientat abusava delsaliments albuminoideus:l'intes-
ti ha acabat per inflamar-se al contacte d'aquestes substancies
en vies de putrefaccio, complicant l'estrenyiment amb coliti.
El sindrome designat baix of nom de coliti niuco-membranosa
es una coliti amb constipacio; sempre I'inflamacio do l'intesti
gros es tradueix per l'abondancia de mucositats i pelleringues.

El tractament dietetic en aquestes conditions es el mateix
quo havem indicat per la constipacio senzilla, pert adoptant
qualques precautions; sera ntil, per exemple, disminuir o supri-
mir la llet i tot lo fet amb llet.

Tambe suprimirem les Ilegums verdes o les darem solza-
merit en pure; si son utils per a combatrer la constipacio, son
moltes voltes irritans de l'intesti.

Finalment, pernietrem els fruits a condicio d'esser cuits.
En tots els casos la disminucio de la constipacio portara

aparellada la millora do ]a coliti.
Exi^4eix, finalment, la forma de coliti mes dificil de curar,

que's la que s'aeompanya d'alternatives de constipacid i diarrea.
Despres de dos o tres dies do constipacio el malalt ti una crissi
diarreica intensa que dura un o dos dies i a voltes mes, insta-
lant-so de nou el estrenviment.

En aquests casos, quo jo he observat'amb forca frequen-
cia, es necessari dirigir-se especialment contra la constipacio,
suprimint en absolut la Ilet, que de cap manera toleren aquests
malalts. Ens esforq.arem, amb una quantitat suficient de fruits
cuits i si es possible de Ilegums fresques, d'obtenir una deposi-
cio diaria, doncs havem de tenir sempre en compte quo en dits
malalts la constipacio entreten la diarrea.

En la practica, es diffcil d'obtenir, de moment, els resultats
desitjats pel regisme alimentici i quasi sempre ens veiem obli-



Segon Congres dels Metges de Lieng te a Catalana 45

gets, segons els casos, a donar ja petites dossis de qualsevol

aigua laxant, ja qualques gotes de laudan per a mantindre

1'equilibri del gros intesti.

Repetire, finalment, que en aquests malalts la constipacio

sostt'. l'irritacio cronica de la mucosa, i sompre la Iluita contra

aquesta deu osser la nostre veritable orientacio.

REGISME EN LIE INSL'FICIENCIES SECRETORIES

L'insuficiencia de les secretions digestives complica amb

frequencia el tractalnent de les diverses enteritis quo venim

estudiant . Es per aixo quo he volgut dedicar, encara que some-

rament, un paragraf a les mateixes.

En el transcurs de certes colopaties , el examen de les mate

ries fecals ens demostra que'l sue gastric es insuficient, ja quo

trobem en els excrements abondants restes de teixit conjuntiu

sense atacar.

El deficit de la secrecio pancreatica indubtablement es la

causa d'un gran nombro do transtorns funcionals do l'intesti, al

ensemps que impossibilita una terapeutica brillant de les colo-

patios. Al for 1'examen de les materies , despres del menjar de

prova, hi trobem una serie de dades que ' ns fan suposar dita al-

teracio, orientant - nos a la investigacio de la amilassa fecal pan-

creatica , qual disminucio ens dona la clau de l'insuficiencia del

pancreas sompre que I'investigacio s'hagi fet en bones condi-

tions.
La simptomatologia d'aquests transtorns gastrics i pancrea-

tics es essencialment intestinal . Durant llarg temps 1'insuficien-

cia secretors d'aquestes glandules pot evolucionar d'una mane-

ra latent, no esdevenint manifestes fins que'ls transtorns de is

digestio produeixen una inflamacio de is mucosa intestinal. Les

substancies albumiuoides , qual digestio es patrimoni de les

glitndules abans esmentades , pel let de no esser ben atacades,

entren en putrefaccio al nivell del colon i del cego, douant lloc

al desenrotlle d'una entoriti.

L'examen coprologic ens demostra la naturalesa exacta de

dites alterations : ell ens precisa'l grau de l'enteriti i els trans -

torus secretoris que 1'acompanven.
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El tractament dietetic den esser el de la enteriti concomi-
tant, ajudat do tots els medis terapeutics per a combatre 1'insu-
ficiencia secretora gitstrica i panereatica, quo obtindrem per
tots els mitjans fisics, quimies u opoterapics.

En 1901, Schmidt i Strassburger partint del fet do que certes
materies fecals tenien la propietat do fermentar intensament en
el termostat, varen instituir un quadre morbos quo es necessari
coneixer be, qualificant-lo de dlaspepsia intestinal fermentativa.

Es tracta d'un estat persistent de dispepsia intestinal, qual
simptoma essential, quasi unit, consisteix en la digestio insu-
ficient dels hidrats de carbo: cellulosa i mido.

La patogenia exacta d'aquest transtorn es encara mal cone-
guda; de tots modos, lo 116gic es pensar que's tracta d'un defecte
de les secretions intestinals que no col-laboren d'uua manera
ordenada amb les bacteries de l'intesti per a l'atac de la eel.lu-
losa.

Tambe el mido resta abundant en el cego, i com les parets

que 1'engoblen no s'han destruit es produeix un augment anor-
mal de llevadures i batteries iodufiles que Ilan de suplir el defi-

cit de secrecio intestinal,

El quadre mes coma d'aquest estat, es una fermentacio

abondant associada a una diarrea d'uu tipus especial. Aquesta
diarrea prove segurainent de l'accio sobre la mucosa irritada

pols ;tcids produits en quantitat exagerada on el cego.
L'aspecte de les depositions es tipic; son d'un color groc clar,

replenes de bombolles gaseoses, ja que lafermentacio continua

encara despres de l'evaquacio; son espumoses i amb facil-litat
sobreixeu del recipient on so les conserva.

Liar otor es netament acid, recordant el del acid acetic o el

del acid butiric; la reaccio es fortament acida.

Al diluir-la en aigua i examinant dita dilucio on un crista-

llitzador i sobre un tons negro s'hi reeoneixen en abondancia

aquells granets esferics tan tipics, qual comparacio am[) la ta-

pioca no pot esser mes exacte.

Al microscopi, despres do tractades per una solucio iodo-

iodurada, s'hi troben grans quantitats de batteries i llevadures

iodufiles tintades en blau. Son sempre constants els espors del

colostridiunu butiricum, el baccil sacharo-butiricus dispost en

cadenes quasi sempre. Es frequent In presencia d'un baccil fili-

forme de l'especie leptolhrix.

S'hi troba tambe en abundancia'l mido Iliure o tancat enca-
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ra en la cuticula do cel•lulosa que forma les parets de les cel.lu-

les vegetals.

La prova do la fermentacio es fortament positiva.

El regisme alimentici consistir-t on la reduccio dels hidrats

de carbo que fermenteu d'una manera desmesurada en l'in-

testi. La major part do vegades amb aquest sol medi lograrem

una milloria mot rapida.

Coin que es impossible suprimir en absolut els hidrats do

carbo do t'alintentacio , es necessari sapiguer el grau de diges-

tibilitat dels matoixos.

La glucosa i'ls sucres son digerits rapidament abans d'arri-

bar a l'intesti gros; els podrem usar , doncs, on gran quantitat en

el regim alimentici d'aquests malalts.

Les farines , dextrinitzades , les malteades, els

carquinyolis i'l pa torrat son tambe , per les matoixes raons, con-

venients per a aquest regisnie . Los farines lines d'arros, de blat,

poden esser tambe e"ipleades , aixi coin les pastes alimenticies

quo done " tambe poca fermentacio.

Lo utateix die do I'arroc, qual inido esta contingut dintre de

cel•lules de parets extremadament fines.

Les patates son, at contrari , un terre de cuttlu molt favora-

ble per a les fermentations.

\les ho so " encara les lleguminoses , pesols , mongetes, llen-

ties , en les quals la cuticula do cel•lulosa es dificilment atacable;

jamai deuen entrar en l'alimentacio dun malalt que sofreix d'uii

execs do fermentations intestinals.

Les castanyes , la civada, son tambe aliments qual cel•lulosa

costa talnhe d'atacar.

Per tot to dit, en l'alimentacio d'aquests malalts podritu

entrar-hi els hidro-earbonats segiients : suere i glucosa, farines

dextrinitzades o maltejades , pastes seques alimonticies i arroc.

Si no lii ha enteriti o aquesta es molt lleugera , acostu-

mem a for un regisme a base d'albumines i grasses , incluint-hi

algun dots hidrats do carbo perinesos; per

Esenoi zar.-"The o cafe sense cafeina , sot o amb una mica de

Ilet, pa torrat amb mantega i confitura.

Dinar.-Un plat d'ous o de peix.

Un plat de earn ben cuita.

Un feculent dels esmentats mes amunts.

Formatge blanc i contitures.

Soar.-Un Itidrat de carbo dels permesos.
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Qualsevol dels plats del dinar. suprimint ]a tarn, quo pot
cambiar-se per pollastre.

En general n'hi ha prow amb dos o tres dies d'aquest regis-
me per a modificar les qualitats de les materies fecals: esde-
venen formades mes fosques, de reaccio alcalina i al examen mi-
croscOpic no s'hi troba quasi cap residuu de i les bacteries
i llevadures iodOfiles hi son tambe rares. La prova de fermen-
taciO al termostat esta molt disminuida.

Si no apareixen dites modifications, deu continuar-se el re-
gisme uns dies mes.

Regularitzades les evaquacions, anirem retornant a l'ali-
mentaciO dels hidrats de carbo seguint l'ordre de llur diges-
tibilitat abans esmentada.

Al costat d'aquest cas facil n'existeixen d'altres infinida-
ment mes complexes, com per exemple, quan el malalt a mes
d'una dispepsia fermentativa, to una coliti pronunciada.

Sabem per lo abans dit, que on les colitis el millor tracta-
ment, sobre tot al principi, es el regisme de feculents, ja que les
substancies albuminoides animals augmenten la irritaciO de 1'in-
testi gros.

Com se compren, on aquests cassos no's pot fixar un regisme
convenient; per a instituir-lo sera necessari tantejar la tolerancia
del malalt per les albumines.

Finalment, resta un transtorn molt poc conegut, qual es, la

insufaciencia cligestiva amb intolerancia per les grasses. Es tracta

do malalts amb diarrees croniques, qual examen coproldgic mi-
croscopic demostra una super-abundancia d' acids grassos.

Segurament es tracta d'un defecte do reabsorcio de ]a mu-
cosa de l'intesti prim, dones en els cassos per nosaltres observats
les funcions biliar i pancreatica es feien normalment.

Son diarrees molt dificils d'arreglar; milloren a tempora-
dos, amb un regisme a base do earn ben desproveida de grassa

i d'hidrats de carbo d'una digestio facil.

REGISME EN ELS TRANSTORNS INTESTINALS D'ORIGEN NERVIOS I

LES LESIONS GREUS DE L'INTESTI

Solzament dire dugues paraules respecte d'aquest pun, per

a cumplir amb el programa exposat al comencar el men treball,

dones si el regisme 0 un paper molt secundari en els transtorns
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intestinals d'origen nervios, el to encara mes petit en les lesions
greus de 1'intestI.

En tots els Bassos do diarrea nerviosa es necessari eliminar

especialment totes aquelles substancies que augmenten el pe-

ristaltisme intestinal; es, doncs, la eel-lulosa, aixi: com els fruits,

sobre tot crusos, que deuen suprimir-se del regim, degut a que

contenen gran Hombre d'ucids laxans.

En general, el regisme mes apropiat, sera el que havem in-
dicat per les diarrees de fermentacio sense enteriti.

En les lesions greus de I'intesti la dietetiea no to mes pre-
tensio que desempenyar una accio paliativa, ja que tant l'apen-

diciti, com les estenosis intestinals, com tots sabeu, tenen uu

tractament quirurgic.

Procurarem mentres no's recorri an ell, instituir un regis-

me on consonancia amb 1'estat del tubu intestinal, per exemple.

en l'apondiciti se procurara evitar tota inflamacio al nivell de

la mucosa cecal, ha qual pot produir una recidiva apendicular;

aconsellarem un regim semblant al do les enteritis croniques en

vies do millorament.

En les estenosis intestinals prucurarem en lo possible evitar
amb el regim, que les materies s'acumulin per sobre del punt
estenosat lo qual determina sempre una inflamacio mes o menys
viva do la mucosa intestinal. Amb un regim d'hidrocarbonats
limitaram la putrefaccio i podrem evitar algunes complications
quo d'ella depenen.

CoNCLUsIONS

1.a El regisnie desempenya un paper primordial en les
ntalalties de l'ntesti- el millor medicament deu esser una ali-
mentacio apropiada.

2.'° En l'institucio d'un bon regisme deu tenir-se en compte,
no solzament les qualitats fisiques dels aliments sing que Ilur
composicio quimica es primordial.

3." Deu tenir-se tambe present l'estat de la mucosa intes-
tinal, de les secretions gastrica, pancreatica i biliar, aixi corn l'es-
tat de la motilitat intestinal, a m6s de la classe do batteries i lle-
vadures qui pul•lulen en el budell.

4.' Es tambd necessari coneixer el funcionament dels
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denies organs i aparells de l'economia, aixi corn l'estat general
del malalt.

5.a Si la qualitat dels aliments es essencial, no ho ds menys
la quantitat: aquesta deu esser tal que permeti conservar el pes
del malalt; conve insistir-hi sobre aquest punt, perque hi ha re-
gismes que milloren les afeccions intestinals, pro deixen al ma-
lalt en un estat de postracio que to greus inconvenients.

6." Com en totes les malalties, un diagnostic fet aviat, de les
afeccions intestinals serif una garantia per a l exit del tracta-
ment: logrant-ho per 1'examen de les materiel fecals despres
d'un regisme fixe de prova.

7.a L'examen de les materiel es doncs condicio absoluta
per a un bon diagnostic i un millor tractament.

8." Atenent-nos a les regles establertes en el transcurs del
treball, obtindrOm del regisme. bons efectes en el tractament de
l'estrenyiment i do les enteritis en general; menys bo quan
aquestes s'acompanyen d'insuficiencies glandulars en les quals
sera necessari ajudar al regisme amb qualques prescriptions
farmacologiques: i solzament sera de resultat paliatiu on els
transtorns d'origen nervios i en les lesions estenosants i nco-
plitstiques.

9." Com a mesura profilactica de l'enteriti cronica debem
recomanar la goricio definitiva de l'enteriti aguda, ateuent-nos
a lo preceptuat en la tessi.


