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CAPITOL VII

MALALTIES NERVIOSES

l E( CIS\I1::1I.I\II;A'I'I^'I I'.^ 'S\ I:IIV'lO SES'

pets doctors

BONAVENTURA CLOTET i FRANCESC XERCAVINS I RIUS,

de Barcelona

de la vago-atonia en les nostres estadistiques.-

Re& ercusio sobre l'apaarell iligestlu.-La nostra test.-Les tuncions

vitals se fan AIM o CONTRA, mes no SENSE 'I sistema nervi6s.-

Identitat dels dos sisteines simpatic i del vaunts en la inervacii^ del

tutu diriestiu. -Repercusio del sistenaa nervios enviers els pati-

ments organics.-El bulbe sintetilza Iola la nostra visa.

L'aliuaentacio desintoxicanta es de desti embrionari. - Sa

composicio quimica.-El perque de sa escassa toxieitatt.-Indica-

cio pel.s psicastenics. --Alhriarmines circulants i f ixes. - Utilitcat de

les puriIaes en alianes ocasions.

Va rlabilitat alintenticia dels neuropates.-Necessitat de les

cases de curacio.-El reiiisene des intoxicant es laipopeptic.- Neces-

sitat d'adaptar aquest a les exigencies clefs malaalts.-Class 1licacio

dels naalalts nerviosos entront del regisine.-Regislne sedcant.-

t entatges e inconvenients de la llet.-Id. de les lteguans, verdares

i (ruites.-Reflisrrte excitant.

REGtmES.-Acuoses: quan se n'ha de fer its?.-_Metil-xanti-

ques: quan son tolerables o recomanables?.-Alcotolligzaes: quan se

pro/Iibirian, toleraran o recomanariin?

Relativa tolerancia en el regisme alimentici.-Cassos en que
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1'alcotoll obra heroicament.--Altres en que'l ca/e estd indicat.-
Intolerancies alimenticies.

Regismne alimentici que, en general, conve als neuropates.-
Parament de la laula.-Regisme en la paresia dels m4sculs mas-
legadors.-Prehensid alimenticia impossibilitada en les catalep-
sies.-En quins cassos se queden anorectics, ageusics i andsmics
els neurastenics, psicasterics, e hipocondriacs.-Anorexies i buli-
naies en els histerics.-El regisme llur.-Necessitat de les ingestes
frequents en els psicastenics.-Insuficiencia del tractament broma-
n,liulic en els psicastenics sin6 s'hi combina l'aIllament.-Regisrne
r it els dies de baixa barolnetrica. - Com i quan vomiten algfins
psicastenics: tractarnent.

Quan el regisme desintoxicant to una indicacio heroica, ina-
placable.- ExemAles de menus. -- Constancia en les Mores dels
menjars.-Sindroenes digestius en les neuropaties.-Sa Iregilen-
cia llur.-Regisme en les losfaturies dels neurastenics. -Els regis-
mes bromatol6gics son ineficacos a manta de vegades sind van
acompanyats de l'opoterapia.-L'aplicacio del OCASIO PJ ECEPS es
degranprecisid en les neurosis.-Rampa del cardias: regisme.-Ile-
morragies del tuba digestiu en les istcriques: regisme. - Associacid
fregiient de l'hipopepsia, hipotensio vascular i estrenyiment, i de
l'hiperclorhidria, tensi6 roes calla i contracturaintestin al.-Regis-
ane en l'epilepsia. -Id. en la trombosi cerebral.-Id. en els verttigs.
-Id. en els tumors cerebrals.-Id. en les a lassies,-1d. en les mie-
litis.-Id. en les acroparestesies.-Id en les neurdis per autointo-
xicacid.-Id. en la influencia suprarrenal.-Id. en els vomits de les
crisis tabetiques.-Id. en les palpitacions postprOndiques. Id. en
Ia claudicaci6 intermitent de les extremitats.-Resrim.-Conclu-
sions.

En general, els nostres malalts nerviosos, per procesos di-
versos, concorreixen tots a Is vago-atonia; i es que'ls centres
del X.e pare]], de des de Ia rn6dula fins als hemisferis cerebrals
s6n multiples, estant escalonats en el bulbe, tuberculs quadri-
gemins i regi6 opto-estriada, disposicio que provoca I'afecci6
d'ell quan un d'aquests Organs s'interessa. Per altra part, els de-
ficits d'energia nerviosa total, en tots ]'area nerviosa, s6n fre-
giients, m6lt mes que'Is d'irritabilitat; domina mes I'hipofre-
nia, que l'hiperfrenia, i d'aquesta acci6 deficitaria do l'energia,
el vagus sempre se'n ressent, corn passa on totes les neurosis.
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Fins els mateixos procesos en que primitivament hi ha excita-
bilitat del pneumogastric, fenomens vagoti nics, ve despres la
segona Ease, d'agotament, forca evict, com passa an l'insufleien-
cia suprarrenal, en les esclerosis cervelletoses, an que, el sin-
drome del pols lent permanent, os substituft ben aviat per tots
els fon6mens de IN. vago-atonia; en les mateixes compresi6ns
cereerals, an qua a la fase de compresi6 hi subsegueix la d'in-
hibici6.

Tot to que sia deficit del vagus repercutira an 1'esfera di-
gestive amb deficit de secrecio, motilitat i trofisme, conforme
s'anira desenrotllant an to successiu. Aixis es que, les rampes
essofagiques i gastriques, les atonies gastro-enteriques, totes les
hipomotilitats; totes ]as minves o aussencies do secrecio per
part del paidor (CI H, pepsins, quimosina i lipasa); del duode
(socretina); del pantries (tripsiua, amilassa, lipassa); del fetge (sa-
ponificaei6 i omulsi6 dots greixos); del hudell (sucrassa , maltas-
sa, lactassa, lipassa, erepsina, enterokinassa, arginassa); totes
elles se presentaran insuficientes.

Tuts IN. tesi que desenrotllart m se condense an la formula:
El regisme alimentici en les malalties nervioses es en la major
part dels cassos el de l'hipopelmia; en d'alares, que son menys, el de
l'estrenylimenf; i en nn minimum, hi ha normalitat digesfie'a: tot
aquest regisme inclos dintre d'nna alitnentacio desintoxicanta.

Per a In confocci6 d'aquest treball hem trot IN. documenta-
ci6 (le les nostres histories ctiniques, basades en uns 270 cassos
ben histuriats, amen do l'experiencia que'ns ha proporcionat IN
practica do 1'especialitat. Fora de les iuterpretaci6ns que do-
nem a la cause dels diversos procesos, majorment en IN. relaci6
do 1'inervaci6 anlb I'aparell digestiu, an lo demos hi hem im-
pres un modest sagell d'originalitat, cis treballs de lo qual sem-
pre'ns hen plagut mes que'ls d'erudici6 i recopilaci6.

En la nostra economia, els procesos vitals de tota men a, ja
depenguin de la vida del eix cerebro-medular, ja del simp>]tic,
amb Ilurs multiples aspectes d'elaboracions glandulars, do de-
gradaci6 do los molecules alimenticies, arribant at 1120 o C02, o
als polipeptids, biuretics o abiuretics, amb la reintegraeio Ilur,
donant a IN. cel-lula viventa l'energia dtil que'l nucli cellular
necessita per it la vida dot citoplasma, amen dels radicals quo
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s'han de proporcionar a les cel•lules a mida que se'ls consumei-
xen; tot el treball quo han de for els eatalitzadors segregats per
It's diverses glandules, que sensibilitzaran les molecules per a
polar-se enfront reactional amb les cM-lules, conseguint amb
un minim de substancia reaccionant un efecte maxim, tot of
treball de les motilitats diverses, totes les modalitats dels trans-
lrnrts energt,tics, etz., etz....., han de contar amb una base
previa, principal, insustituible, sense la qual no's pot elaborar
ni el mes senzill proces vital. Ens referim a la participacio del
sistema nervios. Totes les diverses actions organiques s'hauran
d'executar amb o contra ell, mes no sense ell.

Les diverses modalitats dels transtorns funcionals i soma-
tics del sistema nervios reporcutiran forgadament sobre tota
I'economia, majorment on "area digestiva, doncs tot el funcio-
nalisme de f'aparell digestiu no es mes que la imatge do 1'acci6
nerviosa, car tots els procesos do nutricio han de costar amb
el concurs, sine qua non, del sistema nervios. Sapiguda es l'in-
fluencia secretoria del pneumogastric en 1'est6mac i budell, i on
les glandules anexes,fetge, pancrees; influencia quehi es prepon-
derant aixis com la participacio grossa quo hi to en la
tat, on certa manera antagonica a la del simpatic, de marcada
preponderancia vaso-motriu, que's trasllueix per 1'aceleracio o
retrits de la cireulacio. Mes ambdus sistemes, el simpatic i el
del centre cerebro-medular son un mateix, posseint el pneu-
mogastric, quo es excitador de preferencia, fibres ntoderadores
de la socrecio; i reciprocament, el simpatic, quo's moderador
preponderantment, no reb d'excitadores. Si an aixo hi afegim
que'ls dos sistemes so junten, se fusionen, on els ganglis semi-
llunars i en ses eforencies els plexes celiac, solar, mesenteric, i
en les mateixes parets gastriques i enteriques, tindrem un sis-
tema d'inorvacib autdcton, quo pot funcionar independentmont
de In cadena central sirnpatica bi-ganglionar i de l'eix cefalo ra-
quidi, si be on necessita l'auxili, quan no per altra Cosa, per a
uniformar i centralitzar on fusio arnionica tots els procesos
motrius, secretors i do circulacio dels diferents trams del tubu
gastro-onteric i glandules anexes, amen do la relacio indefecti-
ble quo ha de tindro amb "exterior, el medi extern, per a lit
capta i seleccio dels aliments, i provocar les primeres secrecien,
glandulars amb la sola vista i olfat d'aquests.

Reciprocamont, les perturbations digestives diverses, cons
les df'is altres organs i sistemes, roperclltcixl'il s(dwe'l skti`rna
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nervios, ja aportant-li una energia i plastia insuficient, ja per-

turbada en sa ntodalitat.

tiles aquests transtorns que van dels organs al sistema w-r-

vios, ami, tot i dsser molt importants . no arriven a la grande-a

d'aecio quo td aquest respecte an aquells , fins at punt do i-

guer-se assogurar , que la vida normal i patologica de tots els (I,-

gans esti subordinada a la normalitat o anormalitat dels eln-

tres nerviosos , ►najorment bulbars . Do tal manera quo tenint la

saint o malaltia que ' ns consent el nostre hulbe, al igual que les

contunicacions teleloniques d'una urbs son les que permeten les

centrals.

Lo quo anomendm regisme desintoxicant no es mes que

alimentacio energetica-greixos, hidrats de carbo-i plastica-

albuminoidea, destinada a I'alimentacio d'embrions vegetals i

fetus animals. Son tots oils aliments de destf embrionari.

La Ilet es I'ou dels mamifers; els ous, la filet de les aus, i els

gratis do llegums i cereals son lldvors que serviran per a nutrir

a l'emi)rio, his quo Burs cotiledons estaran aptes per a nutrir-

se del sul o de 1'atm6sfera; els hidrats de carbo continguts en

aquells i en les patates, en forma do mono. di, o polissacarids,

tambd tenon la mateixa aplicacio; quasi tot el greix quo consu-

tnint, apart del Hard, esta destinat a proporcionar material ener-

getic al futur emhrio, coin l'oli o la mantega, que procedeix de

la Ilet. Ell Ies exoses ens trovem amb la glucosa, galactosa, fruc-

tosa, In inossita vegetal (fasseomanita); en les glucobioses, la mal-

tosa, la lactosa i la sacarosa, i en les anhidroses-exanes-ens tro-

vent ami) el mido i in inulina, que former part integranta de

les Ilevors la gran majoria, i d'altres, malgrat estar contingudes

on Ies raels, tuherculs o tijes, ds s6is provisional, dese.nma-

gatzemant.se a mida que la vida de reproduccio dels vegetals

les anira necossitant.

I no parldm de les verdures, perqud llur material nutritiu

ds ben esci s.

De tal manera, i resumint, que tot lo que anomendm regis-

we (lcsintoxicant es alitrtentaciu de desti embrionari.

I quimicament, que representen els albuminoideus contin-

guts en aquests aliments do llet, ous i llegums? Son de tots ells

els (lue tenets ntonys contplexitat molecular, els 1ue tenon en
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tar molecula menys pt^s. En 1'evoluci6 fllogenica dels albumi-
noideus ens trovem amb el primers apareguts, les prolamines,
constitutdes per bases exoniques, de sis atoms de C., dos d'O.,
eatorze do H., i dos, tres i quatre de N., segons sia la lisina, his-
tidina i arginina. Els albuminoideus embrionaris, als que segu-
rament avui els trovem en el nlateix estat en que primers ve-
gada aparesqueren en ]a vida, els quo foren l'origen de la vida
de les especies, son els mateixos quo avui trovem en les ccl.lu-
los generadoros, esperinatozous i dvuls, quo son l'origen de la
villa dels individuus. Pel poe numero d'atoms de N., s'indueix
la senzilla constitucio que presenten, i ademes no contenen ni
S., ni Ph., ni As., ni Fe. Les prolamines les trovem en abundor
en la ovoalbutnina.

Evolucionant mes en la escala de la complexitat molecular,
ens trovem que, si a les bases exoniques (protarnines), hi afegim
un nucli ciclic, tindrem les proteines, do les quals les histones
formen part constitutive dels nuclis de les cel'lules que s'han do
reproduir d'una manera directa, per senzilla divisio, amitosica,
com els leucocits i hematies. En un grau mes d'evolucio ens
trovem amb les alblimines, on hi trovem a l'alblimina del ou, a
la lactalbumina, i a totes les vegetals. Segueixen les globulines
amb la ovoglobulina, i les vegetals.

El comble de la complexitat estructural esta representat
pets proteids, constltults per molecules de protamina o protei-
na, ja senzilles, ja polimeritzades, a les quals s'ni afegeix nn gru-
pu prostetic, quo pot esser un Ilidrat de carbo (glucoproteids),
com la mucina; o ['acid fosfdric senzill (nucli-proteines) corn en
]a cassei:na de la llet, i les casseines vegetals, Ilegumina i gluten-
casseina; o acid fosfirric, mes una base aciclica-colina o neurina,
i titers de is glicerina (lecitiproteines) com la ovovitelina i
]'hematogen; o l'acid nucleinic (nucli-proteids), arsinucleines,
nucleines, proteinucleines, o combinant-se aquostes amb els
gluco-proteids constituint els gluco-nucli-proteids (ferment glu-
co]itic del pancrees). 0 be les proteines amb un grupu prostetic
cromatic que li dona 1'adjunci6 del Fe, i'ns resulten els cromo-
proteids (hemoglobina).

Adjunt va un quadre sinoptic que ho compendia, fet a l'is-
til del d'En Kossel.

Protamines .-SGn bases exoniques
Proteines.=Protamines mes un nucli ciclic
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Protaminos (hidrat de carbo. Gluconucliproteids
0 acid fosfbrie. Nucli-proteines

proteines
lecitina. Lecitiproteines

mos
° kin grupu pros- acid nucleinic. Nucli-proteids

0., ctie quo potfcromatic. Cromo-protoids. proteina
essor .... Heinoglobina < +

hemocromohon

L' alimentacid desintoxiciinta arriva fins a les lecitiprotei-

nes i a les nucleines vegetals. Realment, aixis es, tenon relativa-

ment els albuminoideus incluits en ella poc pes molecular, i si

en el cossos simples de la Quimica els elements de mes baix

pes atomic son els que integren als cossos vius, i'Is de mes pes

els Ili son tOxies, so compren que la toxicitat dels albuminoideus

vagi aparollada amb l'augment del pes molecular Ilur. En efecto

el cus puma to uns elements simples on sa constitucio, el major

p6s atomic dels quals es el Fe, que forma part dels cromopro-

teids, i es senyalat amb el n.° 56, i'ls ales baixos son.

H . . . 1 Fl . . . 19 Cl. . . 35'5

II(,. . . Wa . . 23 K . . . 39

Li . . . 7 Mg. . . 24 Ca. . . 40

Btu . . . it Al . . . 27 Ti . . . 50

C . . . 12 Si . . . 28 Va. . .

N . . . 14 Ph. . . 31 Cr. . . 52'5
n 16 S . . . 32 Mn. . . 55

F 56e. . .

'Us amunt hi ha el

Co. . . 50 Br . 80 Ba. . . 137

Ni . . . 59 Sr . 89 Ir . . . 197

Cu. . . 63'5 Pd. 106 1-1g. . . 210
Zn. . . 65 Ag. 108 P b . . . 207

As. . . 75 Cd. 112 Bi 210

Se. . . 80 1 . 127 Ur. 210

Excepto l'As i I'I que s'h<ul trovat en el tiroides, els denies
estan absents do In nostra constitueio vital, car is vida reque-

reix molt comers e inestabilitat que sols s'obte amb cossos de

poe pes atomic.

Dones be; paralelament a to que ocorre amb els cossos

simples passa amb els albuminoideus. Els albuminoideus mes

toxics son ets ultirns, en que el pes molecular Ilur arriva quasi

at maxim compatible amb la vida: el de Jos hemogobines dels
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nrunifers oscil-la entre 16.000 i 17.000; el de les nucleioes de
:1.000 a 4.000, i el de les protamines baixa a 800-900.

Mes llur toxicitat no sols derive d'aquestes propietats, si
que tambe de ]a qualitat del grupu prostetic dels nucli-proteids
,cue's 1'itcid nucleinic. En efecte; la hidrolisi Ilur, dona per part
Inquest, acid fosforic, bases pirimi:diques, bases puriques e hi-
drats do carbo, pentoses i exoses. De tots aquests principis in-
nediats els mes toxics son les bases xantiques, les puriques, de-
rivades del nucli de ]a purina, coin son l'adenina, hipoxantina,
-uanina, xantina, les quals totes concorren a l'acid uric. L'ade-
nina i la guanina desaminant-se, i prenent un OH, so transfor-
nlon en hipoxantina i xantina, la qual, aquesta ultima, varia
(le l'hipoxantina on un sol atom d'O; i la xantina amb un altre
atom dona l'acid uric. Do manera quo aquest es el cos on hi van
a parar tots ells, per aquest mecanisme de la desaminacio i oxi-
dacio.

I aquests son principis altament toxics per a la cel•lula ner-
viosa que I'exciten i l'agoten en grau maxim, obligant al fetge
i rinyo a practicer I'antitoxia, hidrolitzant i oxidant, ja que'ls
primers termer de les degradacions dels albunrinoideus son
fenumens d'hidrolisi, i els ultims d'oxidacio, formant la urea
principalment; i ]a creatina i la creatinina accessoriament, quo
deriven exclussivament de I'alimentacio carnia, havent-se do
considerar an aquests dos ultims corn a cossos molt toxics, als
quals la earn hi deuria part de ses propietats toxiques si ens
hem de guiar per lo que ocorr amb els diabetics, en els que la
creatinina augmenta la glucosa.

El regisme desintoxicant lacto-ovo-vegetaria Os el mes in-
dicat als psicas'tenics per dues raons. Le prirnera es que, ademes
de poguer proporcionar un ingres energetic de les 2.800 calo-
ries, igual com un altra alimentacio animal, si b© amb mes mas-
sa, amb 1'administraci6 de les albdmines, greixos, hidrats do
carbo i sals min erals de quo n'esta ben fornit. proporciona un
conjunt d'hcids organics que, al cremar-se, en l'organisme, li
proporcionen una munio de sals alcalines i alealino-terries, car-
bonats, principalment, la missio dels quals sera In neutralitzacio
d'un conjunt d'acids minerals Mures, quo podrien provocar
l'acidosi, per un estil paregut a lo que ocorr on la fase previ;t
del coma diabetic. En efecte; per l'accio desintegradora i do-
gradadora dels ferments digestius, fenomens tots previs per n
convertir les albumines, greixos e lridrats do carbo de heterOlel-,
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en hornillegs, les albumines queden del tot modifieades, ex-

cepte algunes materies nucleiniques i les materies queratini-

ques, - peptonitzant-se, continuant, part d'aquest proces, fins

al (limit dels polipeptids, amino-acids i substancies abiuretiques,

corn la leucina i tirosina. El fetge, ajudat per la energia que li

proporciona el glucogen, fara la sintesi de l'urea, ja conjugant

el Co)_, i'ls cossos amidats, o ja deshidratant el carbamat amonic,

donant per resultat la produccio de la carbi-diamida (urea).

L'acid lactic se conjugara tambe amb l'uric, perdent aixis sa to-

xicitat. Aixis corn els fenols, amb cadena lateral mes o menys

complexa (tirosina, acid llidroparaculnaric, paraetilfenol, acid

paraoxifenilacetic, paracresol, acid paraoxibenzoic) resultants

abiuretics de la transformacio de la toirossina per la digestio pan-

creatica; l'indol precedent de l'hidrolisi tambO dels albuminoi-

deus quo, absorbit, en part, s'oxida, transformant-se en indoxil,

passant lo mateix amb 1'escatol, els quals resulten de la fermen-

tacio bacteriana dels productes do la digestio pancreatica.

Aquests tres cossos son altament tuxics, mes la conjugacio llur

amb ('acid sulfuric forma fenilsulfats, inocuos, d'escassa toxici-

tat. Do la mateixa manera l'acid sulfuric procedent de l'oxidacio

del S, essent aquest resultant do ladesassimilacio de lesmaterios

proteiques, se combina en el fetgo donant lloc a sals mothliques,

o bo'l S. so combina amb diversos radicals, creant la taurina, els

sulfocianats, etz.

I in taurina, al oxidar-se, donara lloc a l'urea i acid sulfuric.

L'administracio dels albuminoideus menys tdxics, els de

mes baix pos molecular, deixarh poc de residuu, sols els nuclis

eiclies, integrants de les proteines, corn la tirosina, que en for-

ma de cossos conjugats s'eliminen per 1'orina. Aquestes protei-

nes formen les albumines circulants, les plasmatiques, les que's

renoven anib facilitat on els citoplasmes. En taut que les dell

nuclis-proteids i cromo-proteids constitueixen les fixes, les es-

tables, les veritablement responsables de la vida, les quo cons-

titueixen los cromatines nucliars, les xarxes de linina, els nu-

cliols, ols centro-somes, els asters, les mitocondries, etz., en una

paraula, tot lo estable de la cel•lula, i lo que pren part en sa

reproduccio cariokinetica. Per aixo, per tindre mes pes molecu-

lar son mes estables, coin ocorr amb el Fe i'l Cu de la sang dell

marnifers i molusques quo alcancen el maxim de pes atomic de

tots els cossos simples constitutius de la vida. I per aix6'1 teixit

nervios to, corn a constitueio preponderant, les nucleines do

14
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I]L1lxinut mnlpeSiCio, per esser rues estables, condicio que conve
a ses cel•lules irreproductibles. Aixo explica '1 perque les fe-
hleses nervioses, Jos degeneracions, quan ataquen intrinseca-
nlent al sistema nervios son tan dificilment modificables.

Aixi os que, si be'1 regisme apurinic proporciona l'albnmina
eirvulant e intoxica ben poc, el purinic, el constituit per nuclei-
nes, en les quals l'acid nuclelnic hi interve, proporciona l'albumi-
na fixa, si be deixant mes productes de intoxicacio, i obliga,
nlajorment al pitncreas, a un treball rues intens d'hidrolisi, arri-
vant this als acids anrinats, triptofan, tirosina, cistina, leucina,
,old glutdmic, alanina, etz., i als polipeptids no desdoblables per
la tripsina (fonilalanina, glicocola, prolina).

,lies on la vida tot to cara i crcu. Es veritat quo les purines in-
toxiquen, mes dintre de carts Ilimits son els estimulants mes
poderosos de 1'activitat nerviosa. Quan volem forgar la m,iqui-
na, quan ne volern tindre mes rendinront, en individuus de
grans reserves, les purines desencadenon 1'activitat d'una ma-
nera prodigiosa. I's comprCn que amb aixo no fem res mes que
aplicar un principi de Fisiologia general: l'estirnul enuxim d'nna
Ulundula es el producte elaborate per ella; I'urea ho es per rinyo;
la bilis pcl fetge; la gasterina i dispeptina pcl paidor, i les puri-
nes pels centres nerviosos.

Els nostres organs, al igual de les cadenes de traccio dels
funiculars. posseeixen un remanent d'activitat que no's posa
Iliuro, this quo'ls hi conve, i ]a quantitat de reserva dels quals
es mes gran quo la que treballa; dons be, per a posar en tren an
aquesta ultima, n'hi ha prou amb el regisme desintoxicant, mes
per a treure tot el profit d'aquella, l'alimentacio purinica obra
a maravella. Aixis es que en individuus de grans energies, de
bones defenses, de bones forces digestives, de bons catalitza-
dors, de bones antitoxies, i de bons emunetoris, si sets exigeix
rendiment energetic, res millor que l'alimentacio hiperestimu-
lant, perque, repetirn, els nostres organs poden donar do si
molt mes de lo que'ns cedeixen amb el treball habitual, tots ells
en moments de uecessitat poden rendir un escreix qua's guarden.
Recordi's, sing, que tots els sintomes de ]a gran insuficiencia ti-
roidea, ovarica, testicular, panereatica, etz., s'eviten amb deixar
o empeltar, solzament un trocet, una part aliquota, do la glandu-
la total.
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Per a establir un bon regisnlt • alinleiltici ell 1e" nrllaltir"

nervioses , cal, en primer lloc, cerciorar - se de l'estat motriu, se-

cretor i troflc do les vies digestives , per l'analisi del sue gastric.

la coprologia i la radioscopia que donaran indications precises,

per a instituir un bon tractament dietetic ; mds convo recordar

que aquestes hauran d'estar subjectes at control del patient, fet

tlue haurdm de tindro molt en compto per a no encastellar-

nos en un regisme molt cieiltific , pro que seria divorciat en part

o en totalitat amb ols sous gustos i aficions , quo ds, on ultima

apelacio el pie haurit de docidir An regismo . Aixis ds que,

malgrat tot , haurdln de procedir per tantejos, resultants tots de

les indications quo In Clinica i Laboratori ens hauran propor-

eionat . Aquests ultims oils orientarall , mds el resultat d'aquells

ens decidira on l'ostablimont deliuitiu del regisme.

Son els individuus neuropates, versatils , els gustos dels

quals varien amb molta fregiieucia , circunstancia que tindrdnm

Ott eompte per a establir In var • icabilitaat uliuaenticica , a ft de no

fatigar - los amb In mateixa ropeticio ; doncs sabdtn quo la secre-

cio digestiva ds variable , adaptant- se a la classe d'alinients que

s'han de digorir,(Pawlow), per a consoguir to qual d'unamanera

repotida un dia i un altre, s'agoten ols materials que han do

proporcionar l'euergia enzimasica , i's fadiguen les glandules

endocrines que suministren la for4a catalitica . I per aixv, per-

quo conve variar la tanda dots organs que han de treballar, i in

dols matorials energetics , en individuus ja de si que prosenten

un sistema uorvios amb poca potencia , que ds en fi de comptes

l'ineitador i mantenidor de totes aquostes dospesos , ds per to

quo necossiten amenitat culinaria . Per altra part, el gust, I'olfat,

i la matoixa vista , oxcitats dogudament , proporcionaran, per

l'encrouada dots tubcrculs quadrigemins , uila secrecio digestiva

adequada , car aquestes sousacions , correctamont provocades,

reprosenten el millor vermouth.

El regisme alimentici dots malalts nerviosos , pel sOl fet d'ha-

ver-so d'administrar una atimentacio dosintoxieanta , quo per go

us hipopeptica , a individuus hipopeptics, i amb pots estimuls

secretors , roclauia una proparacio culinaria esmerada , i d'una

oxquisitesa tal que no osta at atcans do la major part dels cui-

ners, iii do quasi cap de les minyones del nostre pais, on fart
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de la cuina hi roman en ses alhades, clamant aixu per la neces-
sitat de cases de curaei6, on s'hi armonitzi la dietetica amb el
resto de la Terapeutica ---aillament, helioterapia, electroterapia,
halneoterapia. etz., etz., - i procurant que no sian vulgars hos-
tals, on s'hi dongui de menjar, sing que'i cuiner, guiat pcl tera-
pcuta, resolgui tecnicament les preparations culinaries amb tot
I'art quo les facin agradables al patient, i quo sia resultat de les
inilwaci6ns del metge.

Per altra part. financierament hi ha un bon negoci a fer:
ran t,I nostre pais no n'hi ha cap, i se'n son do debu la necessitat.
Suuhre tot si no's confonguessin amb els manicomis: haurien
d'esser cases, d'on se n'excluissin als mentals, i sdls disposades
per a tractar les neurosis, quo, degudament portades, ofereixen
un gran contingent de curaci6, i tot lo mes, qualque altra malal-
tia coin la tabes per a pacticar la reeducaci6 deambulatoria.

El regisnie lacto-ovo-vegetaria, per a quo's pugui sostindre
cert temps, cal que sia adobat i amanit amb m6lt d'art, perque Si
aquesta tecnica Ii manta, lo prenen de mal Brat, acabant per
aburrir-lo. Especialment passa aixu on les formes atunites e hi-
possecretores digestives, majorment les histe'riques, que al cap
d'un cert temps clamen el pollastre i colomi, els quals, major-
ment aquests, alimentant-se exclusivament de grans (llevors)
s'atipen de nucleines. Aquest inconvenient, d'©sser poe excitant
do la motilitat i secreci6 digestiva, os patrimoni de tots els ve-
getals, particularitat que no presenten els animals, dones ells,
menjant vegetals de diversa procedencia, ne fan, on Ilur anaplas-
tia, la sintesi, comunicant a Ilurs mtisculs tot el buquet del sa-
hor, gust, i demes propietats excitadores. Les essencies. con-
tingudes en els vegetals, que serveixen d'aliment als animals, les
trovem incorporades en la earn d'aquests, i d'aqui que aquest
aliment se pugui utilitzar sense amaniments, lo que no pot fer-
se amb els vegetals.

Qualque vegada, i do tan en tan, solicitats pels precs del
patient, no tindrem mes remei que cedir, i allavors en el sentit

do transigir, per a administrar l'alimentaci6 animal, som parti-

daris de comengar pel peix, doncs ses albdmines no s6n tan
complexes com les dels mamifers. Veritat es que per l'alimen-

taci6 particular dels peixos, d'animals marins, la earn llur os
amb poe de gust i d'excitabilitat, mes aixu ho supliran certs lua-
ninlents acids, i altres preparaci611s culinarics.



Segon Congres dels Metges de Llengua Catalana 213

a^*

Si en bloc tinguessim de classificar its malalts nerviosos

per a engalzar-los en uu regisme alintentici, no fariem dos ro-

gles: el dels excitals amb nervosisme, locuacitat, convulsions,

irritabilitat, furiosos,hiperfrenics, etz.,i'1 dels aixa/tits amb fobies,
tristeses, angunies, depresions morals i de caracter, etz. Carac-
teritza als primers l'hiperclorhidria' amb ses consegiiencies de
pilorespasme i rampa gastrica, en l'esfera digestive; i d'hiper-

tonsio cardi-vascular en la circulatoria: i als segons l'hipopepsia

amb atonia i dilatacio gastriques, quan no anib ptosi pilorica,

gastrica, o enterica, i amb ses consegi encies de fermentations;

i per I'esfera circulatoria l'hipotensio i astenia cardio-vascular,

Comprenem quo son quadres massa esquematics, pro que'ls ad-

metem suls en llur aspecte didactic.

ALIMENTS: Als primers els hi conve el regisme sedant. de-

sintoxicant, quasi apurinic, per la llet i vogetals. La l/et, se sab

que es un aliment moderador del plexe solar i un hipotensor,
mes to 1'inconvenient per part del tubu digestiu d'esser hipo-
p6ptic, provocar flatuleneies, estrenyiment, i per no excitar ]a
produccio do la secreting, no estimula la secrecio pancreatica, to
qual es do forca inconvenient. De totes maneres un regisme
lacti exclusiu convindrit quan s'hagi aguditzat un proses, (Juan
estigui en un acmo que convingui de totes passades sedar. Les

Nets formentades i asides no tenen part d'aquests inconve-
nients.

El regisme vegetal os tambe hipopeptic e hipotensor; ses
purines, tat volta, com hem dit, perque han de sorvir a la nutri-

cio dels ernbrions, o per intervenir en elles el K, on floc del Na,
o per existir-hi les vitantines, no tonen la forga excitant de les
animals, pro es mes estimulant del peristaltisme intestinal, pel
residuu cel•lulusic que deixa. De tat manera que les llegunms
verdes o seques, cuites a foe baix, lentament, descalcinitzades
previament de Ilurs Ileguminats insolubles, han sofert ja un tre-
ball d'hidrolisi previ, paregut at que fan els acids minerals, que
facilitara en gran manera la tasca d'atac i penetracio del sues
digestius.

Les rerdures, tambe ben cuites, exigeixen pot esforc secre-
tor, bastant mes do motriu, deixaran sals, quo, absorvides, alca-
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I i nitzaran el medi, qua] que exosa aprofitable, i sobre tot Ia cel•lu-
losa excitadora de Ia motilitat enterica.

Les fruifes, ja trues, ja cuites, ja en confitura , pelades oon-
lon madures, quan la major part dais acids s'lian convertit en
exoses o dissacarids, son molt aprofitables: no intoxiquen, com-
haten ]'acidosi per les sals alcalines o alcalino-terries, resultan-
tes de Ia crema de llurs acids organics. Ademes, si en Ia sang
)bran aixi, en 1'estilmae obren corn a acids estimuladors do
Is secretions enzimiisiques, permetent obrar an aquestes,
donant-les el medi adequat d'accio i d'atac, i transformant

I. proferments (en potencia), propepsina i proquimosina, on
ferments actius. Minven les fruites les fermentations intestinals,
perque no deixen productes de degradacio, com aconteix amb
els nucli-proteics, que tan integren als animals, sobre tot, i als
vegetals; son colagognes i diuretiques: lo primer pel glucogen
que proporcionen at fetgo, que es l'arrel de sa potencia, i lo
segon per augmentar amb Ilurs sals, producte do Ia combustio,
I'hipertonia do Ia sang, do ]a qua] el treball renal n'es la viilvu-
Ia. I per aquest mecanisme minven 1'acidesa urinaria per alcali-
nitzar als fosfats monometalics, alcalins, i aleaf ins-terris, als
urofosfats, i als acids grassos i aromatics.

Contraposat amb aquest hi ha'I regisme annual. Aquest si, es
excitant, es purinie, es estinulador del plexe solar i do Patti
vitat nerviosa. Corn a sistema in els nostres malalts no'l reco-
manem; coin a metode, si. Pot convindre on moments de gran
astenia general i digestiva, secretora i motriu, i allavors per a
passar Ia barrancada to fem servir de pout. Iii cumpleix Ia seva
indicacio brillant.

BEG[IDES.-La major part dels nostres malalts son hipopep-
tics i atc,nits; coin menys beguin, millor, especialment mentres
menjin; aixd no vol dir que hagin de patir set, pru si tenen ne-
cossitat d'aquesta ingesta, per acusar-ho Ia sequedat de Ia gorja,
valdra mes que Ia glopejin calenta i que'n beguin poca, espe-
cialment si son dilatats o ptiisics gastrics. Despres dais menjars
poden pondre una taceta d'infusio aromatica calenta de salvia,
tila, for do taronjer, maria-Iluisa, vainilla, camamilla; sobre tot
tila i for de taronjer si estan excitats. En els intermitjos dels
menjars, dues o tres pores despres, es quan els conve; en primer
Iloc perque adelantada com esta Ia digestio,ja quasi ha cessat el
treball de mucosa, per a deixar Ia plat;a a Ia museulatura (_astri-
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ca, que potenta , malaxa. barreja , remena ' 1 quietus , a fi do fer-ne

una pasta apta per a franquejar la boca pilorica i provocar la

secretina ; i en aquestes circunstancies la congestio do la mucosa,

propia do tota glandula en activitat, ha cessat , o at menys, ha

minvat, presentant - se una circunstancia optima per a t'absor-

cio aquosa , i no enfarfegar , a 1'est6mac , que 6s de to que s'ha do

de fugir; doncs es sapigut que'ls liquids s'absorbeixen tan menys

quan mes ple esta ' l paidor , com passa at comencament de la

disgestio . En aquest periode, de dues a tres hores despres dots

menjars, comenca l'activitat de les altres glandutes digestives, i

es allavors quan l'aigua ve a maravella pet bon funcionament

del fetge, del pantries i dels budells , a mes del rentat de ronyo

que provoca . Per altra part , t'alimentacio vegetal, tan si es ton-

dra, com si es secs , ja porta on si mes aigua que l'animal, i per

consegiient no reclama menys per ingesta.

Les begudes de metil - xautines , estan proscrites , com el cafe,

te, cacau, xocolata , mate, etz.; aixo ja ho sat) de sobres el vul-

gus, de quo son excitants . EntprO, pot haver - hi cassos en quo's

puguin tolerar , sing reconienar , com ocorr quan et sindrome

d'Adams- Stockes, el pols lent permanent se combina amb diver-

sos processos bulbars i cervelletosos , per excitacio de Pala gris

del Iv ventricol ; allavors poden tindre la tlur indicacio, vigi-

lant amb prudencia la suseeptibilitat individual.

Les begudes alcofolliques , tambe, proscrites totes, maxim on

les histeriques majors, on que tan hi abunda 1'alcofollisme. El

vi blanc Ilauger en poca quantitat podrh tolerar-se en circuns-

tancies especials . La cervesa , en d'altres , se podrit recomenar, i

en (,Is m6s tolerar. Pro les domes s'han de suprimir , no sOls

per la intoxicacio nerviosa, si que tambe per l'hipopepsia que

provoquen en individuus que do per si tenen a manta de vega-

des inhibieio glandular.

Los begudes alcofolliques , fins los mes febles , estan inter-

dites en els psicastenics , maxim quan tenon meioprag•ies facils:

de t'atoncio , com la presencia d'una persona de respecte que'Is

emociona , i mareja; si s'han d'estar drets i quiets , tambe; no

poden llegir un quart d'hora seguit, i oneara sols les cartes,

ni sisquera ' l diari ; una lectura de mitja hora els agota per vuit;

dies; to sortir una nit, tambe; la vista fixa a una persona o at

tine no la poden aguantar gaire , its mareja. La paraula es pre-

miosa, monotona . lenta i de baixa tonalitat . En una paraula,

quan hi han tan poques reserves energetiques en l'esfora de son
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,4istema nervios, una petits solicitacio els agota, esdevenint un
tat emotional. Doncs be, on aquests individuus una feble

yuantitat d'alcofoll, irrisoria, petita, migrada, 2 cm3 d'una begu-
da (Perno), produi a un patient l'intoxicaeio aguda amb vertig,
marxa cervelletosa, obnubilacio de la vista, atontament, i amb
tanta paresia de les tames que l'obligit a agafar un cotxe per a
trasladar-se a son domicili. No'n bebia de cap mena abans, pro
molt menys ho ha fet despres.

De tal manera que, malgrat el poe pes molecular del acofoll
otilic (46), lo no posseir mes que un grupus metilic (CH3), i la
poca Ilargada de sa cadena, esdevingue un cos d'alta toxicitat,
amb tot i no haver-ne consumit mes que 2 em3.

De totes maneres, remarquem lo dit abatis, de quo dintre
d'un marge prudential que'l terapeuta ha do fixar, hi ha una
)rbita que'l patient pot i deu recorre, escullint la classe d'ali-
ments i begudes que mes li plaguin,ja que'n tiltim terme aixo vol
dir quo es lo quo Ii conve, dones en l'establiment del regisme
alimentici hem de contar amb lo que ell ens ensenyi referent a
la manora d'accionar, la qual, to molta mes importancia que
totes les nostres apreciacions de clinica i de laboratori.

D'aixO tie tenim alguns exemples.
En certes psicastenies e histerismes hi ha que coneixer lo

que'ls sugestiona: una hemiparesica dreta recobrava l'agilitat
en quan bevia una mica de vi, degut a que en l'acte de beure
s'autossugeria 1'idea do ]a forca, quo do moment obtenia, fins
que al ultim se curs.

Altres psicastenies hipopeptics, se troben en una situacio en
que I' aigua sola, potable o minero-medicinal, els fa vomitar,
obrant com a cos extrany; en canvi n'hi ha prou de quo contin-
gui sOls unes gotes de rom o cognac per a que no la vomitin.
L'aigua sola, en el primer cas, no interessa ni la secrecio, ni ]a
motilitat normal, ni la vaso-dilatacio, permaneixent en la cavi-
tat giistrica com un cos inert, extrany, sense absorbir-se; ha
calgut sols unes gotes d'alcofoll per a posar en marxa lo parat,
i provocar l'absorcio subsegiient. En els estumacs, despres de la
doble vagotomia, suprimit el sue psiquic, i amb escassa o nula
secrecio glandular, se desperta aquesta amb I'alcofoll.

En algunes psicastenies amb cefalalgia, hipocondria, ne-
guits, malestars, abulies, cofalalgies gravatives i ofthlmiques,
algies diverses, i com a sintomes digestius l'hipopepsia, atonia
i estrenyiment, res els posa tan be com la presa do dos o trey
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tacos de cafe, que'Is entona. En aquests cassos, les purines, me-
til-xantines, els hi son necessaries per a entonar In nutricio ner-
viosa, que esta decaiguda, donant-li una fuetada quo permet el

Iluire rielar dels plasmas endocel•lulars, establint o accelerant

el comert+ de la vida.

P:n carts psicastenics la mucosa gastrica es tan labil, quo
siguent hipopeptics habitualment, amb atonia gastrica, coliti i
sigmoiditi, se'n van, a la mes petita solicitacio, pal fable estimul

quo pot ocasionar el hrou animal, en petita quantitat, a 1'hiper-
clorhidria, circunstancia quo cal tindre en compte on llur rogis-

me per a no sobrecarregar-lo de la sal, amaniments i excitants

kids,llimona,taronja,vinagre;picants,pebre,canyella,o amargs.

Se'Is ha do sostindre en un rogisme de temperacio, i cobra tot

de tranquilitat i de repos al camp, i a base d'aquest mare se'ls
podrir permetre major tolerancia alimenticia dintre dels brous
animals, la earn blanca, el peix blane, les confitures de prunes.
etz.; i Ies copes, semoles, pores i tapioques fats amb els brous
esmentats.

Cal tindro en compte determinades idiossinerassies, anaflla-
xies en petit, quo presenten els psicoastenics, neurastenies, e
histories, N'hi hap a quips e] sucrH i la sal els marejen, altres a
qui la mel•urr ne tenim d'aquests que'n tres vegades qne n'ha
menjat en sa vida li ha produit sen?pre vomits i rebensillades de
mal de ventre. Altres a qui'ls ous els hi produixen fenomens
d'analilaxia.

Generalment son individuus de meiopra;ria digestiva per

deficit nervios, quo hidrolitzen i oxiden malament to quo inge-

reixen, arrivant malament als polipoptids, dels quals alguns se

u'esconillen per la mucosa digostiva, absorbint-se. i trovant-se

en la sang encara com a cossos heterolegs, sense haver safert el

treball d'adaptaeio Irom uloga, i despertant, com un antigen

qualsevol, tot un esclat reactional d'anticossos quo tindrhn per

missi^ la digestio de to quo ha penetrat en el medi intern, sense

haverse digerit en el medi extern (tubu digestio).

Regla general.-El tractament alimentici de Ies neuropatfes
ha d'estar condicionat per l'estat digestivopittic, en to posible.

F,n general, el rogisme alimentici, dintre'1 mart d'esser des-
intoxicant s'ha d'atemperar al estat de les vies digestives i gl^n-



215 Segon Congres dels Metges de Llengua Catalana

Jules anexes, del estat cardi-vasculo-renal, i del funcionament
de la endocrinia-tiroides, suprarrenals-principalm ont.

Quan les vies digestives estan be el regisme lacto-ovo-vege-
taria os l'indicat. i es de mes profit, majorment si hi ha hiper-
exeitabilitat i nervosisme.

I'osats en una taula ben confortada, des d'on divisin el blaudel ('el, i la verdor dels camps, embaumats pel perfnin do lesfirms, que remunta del jardi proper, i per la vista do les quo hillagi eseampades per la taula, rodejats pels sers estimats queamh Ilur presencia i conversa li deriven ses obsessions, amenit-zat I'apat pels acords de la pianola, quan no per uns tzigannes;
menjant aplaeret, mastegant be, ensalivant be, prenent part enla conversa, entrenint-s'hi force, trovarhn amb aixo un conjunt
complementari per a for una bona digestio.

Els miopittics de localitzacio facial, molts neurasti^nics ihisterics, i diversos insuficients, especialment suprarrenals,
tenon paresia dell musculs mastegadors, quo's posa en eviden-cia per la fadiga experimentada en el menjar; s'agoten de lamateixa manera que'ls ho fa'l Ilegir, caminar, etz., i tots aquellsaetes quo facin raxar I'energia nerviosa, encara que sia per poede temps, posant-Ios on fallida a l'atencio.

En aquests cassos se compren, que la alimentacio liquida
o pastosa sera, la preferiblo, coin la llet, ous, lletatges, flam,
crema; brous animals o vegotals, fruites euites o en marmela-
da, pures, tapioques, sopes, semoles, earn trinxada, sue de earn,
pastel do peixos, etz.; i fugirem de les fruites seques i dures,
del pa, majorment do la crosta, verdures, Ilegums, etz.

En les cataleptiques so'ls ha de donar el menjar; tenen im-
possibilitada la prehensio per anulacio do la sensacio de la gana,
per desconeixement de 1'alimentaci6, per haver-ne perdut la
nocio, i per manea de voluntat, d'accio, per a executar-la. Are,
que, tantost l'alimentacio esta en la cavitat bucal, ja no'ns hi
cal proocupar, que la digestio i nutricio se fa per si sola. Se
troben en el cas dels aucells decorticats a qui se'ls han conser-
vat els ganglis opto-estriats. Tenon l'aliment al devant i's mo-
ren de gana per no sapiguer-lo portar a la boca; en cambi n'hi
ha prow amb que se'ls hi posi, per a que 1'engullin i facin ;a di-
gestio be (Bechterew). Aixo demostra que la prehensio dels ali-
ments, i la seleccio llur es un fenomen de consciencia, de loca-
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litzacio on 1'escorga del corvoll; i quo la digestio i nutrici6 to

molts centres medulars, bulbars i on els tuborculs quadrigemins

i regio opto- estriada.

Molts neurotics perden l'apetit quan s'amoinen; altres men-

jen d'esme , sense cap dalit; son els psicastonics, que practiquen

el menjar com el caminar o eusir , amb un automatisme sense

pzrticipacio de l'atencio , foiii men del qua] se ' n donen absolut

compte; altres que no troben en el menjar el buquet earacteris-

tic de sabor i olor ( ageussia i anosmia ), com son principalment

els hipocondriacs amb perdua del plaer vital , en el qua] r©s hi

cat), ni la salut , ni la juventut , iii la llibertat ; niels mateixos fills

son prou per a despertar-lo.

En els historic deprimits l'anorexia hi es un fenomen forsa

frequent; on cambi en els excitats no es pas molt rar el fenomen
invers, la bulimia.

Se concibeix que l'alimentacio en aquests cassos a menys
d indications especials , dimanades del estat de les vies digesti-
ves, del fetge o riny6, haura d'esser tot Tomes excitant i estimu-
ladora quo consenti l'estat de receptivita tnerviosa.

En general un regisme riguros , excepte en les arteri-escle-

rosis cerebrals , mielitis agudes, I' epilepsia, corea , i on 1'estat de

mal historic, sots s'ltaura do practicar en els periodes d'agudesa,

d'agravaci6 do la dolencia ; quan aquesta hagi rebaixat sa bravu-
ra, farom un regisme contemporitzador , atenent-nos , coin sem-

pre, at estat do les vies digestives.
En Iambi als neurastonics , amb meiopragies de 1'atencio,

algies diverses , versatilitats , modifications del humor, preocu-
paci6ns per certes malalties ficticies, to millor , sino tenen, tam-
be, indicaci6 concreta a cumplir per part d'algun ' altra banda,
sera deixar-los menjar to que ' ls plagui.

Altres, amb bulimia, Ilan d'esmorzar i brenar dues vegades

perquO la vista se'ls obnubila , coincidint amh insuficieneia su-

prarrenal , vertigs i petit brightisme.

La gana de les histeriques es variada: hi han cassos de bu-
Ilimia, en que al cap d'una o dues hores que han fet una bona
menjada, ja hi haul de tornar. En aquests cassos no'ns hem tro-
vat anlb transtorns digestius, ni gastrics, ni enterics, tot to mgs
una mica de gastro-atonia.
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Certes histeriques petites amb transtorus ovaries i uterins,
iusuliciencia dels primers i inflamacions cruniques del segon,
telien agotameut del vagus, manifestat per anorexia en els pe-
ri„des menstruals. Se troves en el cas de les tuberculoses con-
lirmades o prodisposades, de tindre temperatures subfebrils en
eIs mateixos periodes. Causa d'aixil ultinl? La temperatura or-
-;mica es deguda a l'accio contraposanta de dues actions, com
r,,r lo que's fa en I'economia prove de dues antinomies, essent-
nw to resultant I'accio estudiada: una fora excitadora, i un altra
nwrderadora: aixis funciona I cor, paidor, budells, els musculs
Its, etz., i to mateix ocorr aml, el calor animal. Aquest to sos
centres excitadors on els nut lis grisos que volten at tercer ven-
tricol, cossos optics, estriats, tube r cinereum, etz., son termoge-
nics; i'ls centres moderadors, en el bulbe, centre respiratori,
cardiac, vaso-motor, de ]a sudoracio, incluits tots ells en el va-
gus, etz., sGn termolitics. Mentres els dos centres termogenics i
termolitics estiguin equilibrats hi haurit la constant te'ermica; si
un Wells defalleix, l'altre prepon derara, i ]a eonsegiiencia sera
la hiperpirexia, o la hipopirexia. Les toxines microbianes en la
tuberculosi, per exemple, tendeixen a inhibir els nuclis termo-
litics, per especial accio electiva, sense conseguir-ho, mentres
no hi hagi un surm enatge motivat per qualque exces de treball;
mes si aquest exces se presenta o hi ha manta de dormir que
no deixa refer als centres nervioso s, o en el periode do In mens-
truacio, allavors esdeve la febre. La febre, per inhibicio del va-
gus, es en aquest cas, en el periode menstrual, per les tubercu-
loses, to que 1'anorexia per les histeriques, manta do ]a influen-
cia excitadora de ]a secrecio gIstrica per inhibicio del vagus.

Els neurastenics, histerics i psicastenics amb una gran faci-
tat so'n van a 1'anorexia, per molts estats emocionals, caigudes,
sustos, disgustos, visions d'incendi o do coses terrorifiques. Per
quin mecanisme? Sapigut es que les excitations sensorials-vi-
suals,auditi.ves, odoriferes i gustatives,-determiner secretions
en totes les glandules digestives, fets coneguts ja do Brown-Se-
quard en 1552, i que has corroborat i completat Schmidt, Schiff,
en Bidder, i ultimamant Pawlow i Schoumowa amb el rep^is fiie-
tici, que les sensacio ns gustatives d'un aliment no van seguides
do secrecio gastrica quan s'ha bivagotomitzat at animal. Totes les
aferencies visuals se junten en els tuberculs quadrigi'mins i
talem 6ptic, floc on hi ha els centres cerebrals del pneumog:rs-
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tric,des d'ondiscorreixenduesvies descendentes: una que segui-

ra en el bulbe, i fora d'ell, el trajecte anat6mic del Xe , i aquesta

sera excitadora: i altra quo, tenint l'origen en el punt de conver-

gencia del nucli caudal amb el lenticular, baixara per la medula

fins a la onzena vertebra dorsal, contribuint a la formacio dels

espliicnics, essent aquesta, inhibidora (Openchowski). Dones be;

una contrarietat que provoca uu estat emotional segueix l'afe-

rencia sensorial citada, i en els tuberculs quadrigemins, veritable

encreuada de les vies nervioses, pla(;a on hi concorreixen les

conductions importants, o be's produira 1'excitaci6 de la via

inhibidora del pneumogastric, o be's produira la inhibicio do la

excitadora, concorrent practioament at mateix fl: a l'anulacio

de la secrecio gii,trica amb la desgana subsegiient.

Do totes maneres, per to quo portem observat, opinem quo

to que ocorr amb mes fregiieneia es to inhibicio del vagus excita-

dor, cone ens ho prova'l cas d'un histeric masculi, en que, a con-

segiiencia d'un disgust li ve desgana, acompanyada do patpita-

cions (inhibicio del Xe parch) que's corregeixen at retornar

l'apetit (fen6mens vagotonics).

Altres voltes, el transtorn funcional experimentat en els

nuelis alts, cerebrals, del vagus, determina una secrecio gastri-

ca, qualitativament equivocada, envers l'aliment que s'ha do

digerir, contrastant anib el fet de que'l inastegament i'l tastar un

aliment agradable aumenta la quantitat i activitat del sue

gastric que l'haura de digerir (R.ichet i Heidenhain).

En certs estats de neurastenia amb hipocondria, preocupa-

cions, obsessions, amb certes idees suicides, melangies, en que

la vida els es una carga feixuga, hi ha una perversio sensational

del pa'idor despros dels menjars, sentint-hi una certa flebtesa,

com -,i fos gang, que'ls impulsa a nova ingesta, degut a un estiniul

del plexe solar, desbocat com esta, sense'l fre dell centres bulbo-

cerebrals. Contra aixo cal extremar la psicoterapia, Pent-los avi-

nenta la nocivitat de Is repeticio prandica, distraient-los, enca-

ra quo sia traient-los de casa per a portar-los a passeig, sense

fer-los caminar, a fi d'assegurar-los mes una bona digestio,

i no proporcionar-los, amb la fadiga muscular, una substrac-

cio d'energia que'ls derivaria la torga nerviosa del llur aparell

digestiu, la que, per cert, tota Phan de ben menester.
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En els psicastenics agotats amb meiopragia digestiva que
anlh gran facilitat, al mes petit consum se'n van a la ruina; en
:tquests de gran pobresa nerviosa, en que per part dels nuclis
hulbars del pneumogastric, de les cel•lules do la columna del
foix solitari, dels axons d'aquestes, que, despres d'entrecreuar-
e en el rafe bulbar van a parar als tuberculs quadrigentins, i
Taqui ne parteixen d'altres quo's detenen en els ganglis opto-
oostriats pels voltants del tercer ventricol; en tots aquests que,
per llur miseria nerviosa estan abocats a totes los insuflciencies
digestives, motriu, secretora, circulatoria, els ocorre un fet ben
singular. Tenon poca gana, no senten fam, mes percibeixen una
angoixa gastrica que'ls atormenta; menjen per to quo Ilurs for-
ces digestives els ho consenten, queden logo saciats, mes at cap
de mitja a dues hores tenen necossitat imperiosa do tornar a
menjar, perque sing ho fan els hi ve un mareig amb cefalalgia
i punxades al cap qu'ls obiiga a vornitar. Tenon necessitat d'in-
gerir cada dues, cada una, i a voltes cada mitja hora, i no poden
passar mes, ous, pornill. sandwich, yoghourt, etz., no sots entre
dia, si que tambe a la nit ho fan, despres d'havor-los dospertat
I'angoixa atormentadora Son sistemes nerviosos que s'escolen
d'energia ben aviat, perque les diverses cel•lules que ]a enma-
gatzemen lego I'acaben, i trobant-se'n exaustes no'n poden en-
viar pets vaso-motors a les fibres Ilises dels vasos, d'on, peI me-
canisme explicat altres vegades, ve 1'atonia vascular, minva de
la rapidosa circulatoria, trasudacio plasmatica, infiltracio pels
lipoides, aument do tensio, hipertensio cerebral, excitacid del
centre del vomit. Per aixb cal que menjin sovint, per a pro-
porcionar-los energia i Jos cadenes laterals i radicals que van
consumint les nourones,perque son labils. son aeumuladors quo
aviat se descarreguen per posseir poca fora nerviosa de si, de
la que'l aparell (ligestiu no'ls no pods proporcionar per sa
meiopragia, mes que una quantitat insignificant. En cambi 1'es-
tada at camp, amb ropOs, l'aIllament, corn per encant, sense cap
altra modalitat de tractament els rotorna I'apetit, amb lo que
menjen mes, digeroixen rnillor, i I'acumulacio nerviosa mes in-
tensa ols permet atenyer les hores reglamentarios dels tres o
quatre repassos diaris, corretgint-se corn per encant, el desor-
dre prandic que'ls dominava.

El camp, el repos, to geure sota'l blau del Cel, amarats amb
una boirina de llum i sol, la quietut, sols interrompuda pel piu-
lar dels aucells, una distraccio quo no fatigui, i desviadora de
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1 obsessio enervadora a quo s'hi aboquen tan facilment els psi-

castenics; lo trencar amb totes los impresions sensorials que

desenganxen les associations d'idees.. tot aixo ho fa la vida del

camp pens agotats. En el medi habitual on viuen sempre estan

submergits els psicastenics per Burs ansies, angoixes, opre-

sions, obsessions, melancolies, fobies; ploren a la millor, i al-

tres voltes sense causa, sbls per desintoxicar-se, per necessitat

imperiosa, corn altres neurotics aguditzats tenen poliuria per

hipertensio en of glomerul renal: en aquest cas tota la escassa

energia nerviosa que posseeixen I'han de dilapidar amb aquests

estats de depresio, i'ls no queda poca o gens per a fer-la disco-

rrer per la vida do relacio i la organica. I no es estrany que en

aquest medi estiguin quasi sempro hipopeptics i anorectics. Lo

primer que s'inlposa es un Iambi do residencia, notant-se de

primer entuvi una reaccio favorable en Ilur apetit: on ell hi

menjaran amb intensitat i a hores ben reglamentades, digerint

be. En aquest medi hi tindran un minim de gasto energetic, i

allavors les necessitats vitals permetran esperar les hores re-

glamentaries dens menjars.

Els dies nuvols, do vent o humids, amb tendencia a ploure,

allavors aconsellem un regisme mes amimal, per esser aquest

m©s vaso-tonic, dones aixi els desapareixon o mimven les an-

goixes, ahatiments, cefalalgies, hipocondries, astenies, ataxies,

etz., motivades per la vaso-dilatacio cerebral i modular. La bai-

xa de presio barometrica existents per sota de 76 cm., augmen-

ta la tensio intravascular produint vaso-dilatacio, trasudaciO

plasmatica, inlltracio dons lipoides cerebrals, d'on augment de

tensio cerebral, compresio dels filets del trigemin que inerven

a la dura-mare, i neuralgia do la dura, que no es altra cosa hl

cefalalgia, aixi com la neuralgia facial depen dels filets extra-
craneals del V parell. D'aquest consell n'excluim als epileptics,

coil mes endavant detallarem.

En altres psicastenics, el centre emetic es tan sensible per
a excitar-se, que els petits cambis de circulacio cerebral que
s'operen amb la variacio d'estar ajogut a alSat n'hi ha prou per a
provocar-los of vomit. Aixi es, quo, abans d'algar-se del Ilit ban
do pendre una sopa, perque, o sing, al posar els pous al son,
tantost ilo fan, quo ja vomiter liquids hidrorreics-biliosos, corn
si fos una secrecio paralitica, provocada suls pens plexes locals
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ilsf ries que, com totes les glundules, tipus d'elles la submaxi-lar, i organs, posseoix 1'est6mac, com son els d'Auerbach, i agru-paments de neurones, en forma d'illots, d'Openchowski, sensecap participaeio dels ganglis centrals del simpatic i dels vagosarnb llurs nuclis superiors del bulbe, tuberculs quadrigeminsi regioopto-estriada quo constitueixen uns ganglis simpatics en-eastrats en ple par 6nquina dels hemisferis cerebrals. La secre-cio, aixi establerta, es exacta per son mecanisme i produccioa la de ]a secrecio salivar paralitica, quan s'ha seccionat la cor-da del tambor (nervi de Wrisberg), i'Is filets simpaties que arri-ven a la glandula submaxilar procedents del simpatic cervical,n del gangli submaxilar, que no es mes que un altre gangli sim-patic, el qual es per aquesta lo quo el semillunar pel estomac.En el cas girstric, el Xe parell es lo que reprosenta la corda delIombor per ]a glandula salival submaxilar. Abona mes lo queaquesta secrecio puguem anomonar-1a paralitica, el fet de quoeI liquid vomitat sia hidrorreic, dereaceio noutra, (1) amb escas-sa o nula pctencia enzimasica , caracters que exclueixen tota par-ticipacio nerviosa extrinseca, majorment is procedenta do iniiifluencia excitadora do ]a secrecio del vagus (preponderant), odel simpatic (parcial). De tal manera que la secrecio obtingudaes dependenta de l'inervacio autoctona, intraparietal del esto-mac, constituida per plexes formats pel vagus i siunputie: l'estO-mac en aquest cas obra corn si fos enervat.

Ens hem trobat amb fills do neurosics que vomitaven sem-pro el sopar a les sis do la matinada segiienta, tantost s'alcavendel Ilit. En aquests cassos se 'ns han curat fent-los pendro l'ul-tim repas, el sopar, a los set del vespre, i no deixar-los anar adormir fins at cap de quatre o cinq hores despres, al mateixtemps que of regisme alimentici s'atemperava a les exigenciesde l'atonia gastrica e insuficiencia secretora. Aquests posseei-xen uns centres inferiors de la digestio, tan els ganglis do ladoble cadend sirnpatica, corn els medulars i fins els superiorsbulbars, quadrigemins i opto-estriats, quo no conserven l'automatisme que fisiologicament es independent del e6rtex, quailaquest s'inbibeix amb la son. Sembiant fenomen hem de tindr(on compte en altres neurosics amb atonia gastrica, quan els r(comanem el repas post-prandie, en clue molts s'lli adoruia i

I dense ()ne i Oiinzl I Mg hi :" as! rl ('1 H.
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quedant-los al despertar-se una pesantor, que s'evita amb la

vigilia. Altres no s'adormen, sing que lletgeixen, accio ben no-

civa, per derivar les energies nervioses, que son necessaries a

la quimica i nlecanica digestives. Per aixd sets ha de recoma-

nar quo al genre, despres dels menjars, no han de dormir ni

lletgir, sino estar desperts.

No obstant , Ili han situations en que ' l regisme desintoxi-

cant s'imposa d ' una inanera heroica, clamant contra ]a disort

quo s'aveina . Son aquells quo presentenels sin tomes premonitors

de Is trombosi o hemorragia cerebrals , i eneara mes, quan se'n

van cap a 1'esclerosi difusa, amb produccio de la dementia se-

nil. Allavors si quo el regisme hipotensor e hipopeptic es lo

que s'imposa , extremant la nota, font- los passar, si conve, cada

tres o quatre dies amb un de Ilet o de dieta hidrica , ajuntant-hi

el repos obligat.

EXEMPLES DE MENUS

Cas d'hiperclorhidria sense atonia

Llot, ous, lletatges, brous vegetals o animals lleugers, sopes,

semoles, pures, tapioques ben espesses amb poca sal, que's sus-

tituira per enomes de solucio fisiol(')gica; tarn, peix bullit. Lle-

gulns i verdures. Fruites escalivades, o al forn, o confitures do

fruites. especialment sues, extrets d'elles, o marmelades de pla-

tano, presses o abricoc, Salses a la maionesa. Beure a discrecio

aigua alcalina, o aigi es gaseoses, amb o sense sues do fruiter, i

una infusio aromatica tebia. Repos post-prandic, sense dormir

ni lletgir, en posicio supina, o decubit lateral esquerre per a

veneer el pilorespasme.

Hiperclorhidria amb atonia

Ous passats per aigua, millor que crusos; flam, crema; pu-

r6s, etz., ben espesses; earn, peix. Fruites id. Poe beure. Quatre

apats. Repos, panxa al aire. Repos on la mateixa posicio que

abans, el qual s'anirit variant del costat dret, dues o tres bores

nlos lard, per a afavorir la sortida pel pilore del quimus. La po-

15
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sicio dnica en decdbit supi amb un coixI sofa de les anques,
talnlio es bona.

IE,'Is malalts amb nervosisme, hiperexcitables, vehements,
irritables quo tanta propensio tenon a 1'hiperclorhidria, ademos
del regisme d'aquesta a base de ]let, ous, greixos, earn blanca,
els hi convo suprimir la sal en absolut en els primers dies do
tractament, i allavors se'ns presenta'1 problema d'administrar-
los-la per un altra via, ja quo no's pot per la via alta, de fer-ho
per la rectal, en forma de clisteris de serum a baixa presio, frets,
perque aixis no estimularhn la contractilitat intestinal, com ho
farien si fossin calents, i d'aquesta manera '1 medi intern pos-
selra aquest aliment mineral que tau dtil li es per a mantindre
el tenor de sa concentracio molecular, quo es el mateix de l'ai-
gua del mar, dones al sortir els animals de la vida marina so
n'emportaren un trot de mar, representat per la sang llur, que
permet la vida cellular en les matoixes conditions que la tenon
on el mar els protozous. Els plasmes banyon a les collules per
tot arreu.

Hipopepsia sense atonia

Brous animals amb la sal corresponenta : sopes, semoles, ta-
pioques, puros ; earn roja o blanca ( os igual pels efectes de l'in-
toxicacio ). Peix fregit, amb llimona. Ensiam , escarola , esparrecs,
amb oli i vinagre, i an pols do pebre. Verdures i liegums amb
sofregit de ceba i tomaquet, o be amb ails . Llets ilcides. Ponies
o prunes en confitura . Taronjades o llimonades . Beure aigua
sola, o lleugerament mineralitzada . Repus en decdbit supi.

Amb prudencia i vigilancia, el pernill , foie-gras , la mortade-
lla, les anxoes cousorvades , i'ls mariscs - escompiuyes , ostres,
percebes , petxines,-si'ls vd do gust . No s'han de tindre aprioris-
mes: lo que'ls hi vingui de gust i'ls hi provi. Lo mateix les sal-
ses amb vinagre , pebre, juli-vert o apit, o'1 nostre all-i-oli.

Hipopepsia amb atonice

Puros, etz. ben espessos , ous; earn, peix ; fruites escalibades
(pomes o peres ) o at forn, o en dole de prunes. Sue do taronja.
Molt do repels amb el coin sota les anques i les tames arrupides,
posicio que s'extremara si hi ha dilatacio , o ptosi.



Segon CongrAs dels Metges de Liengua Catalana 227

Rejiswe evfujluftat

Verdures, Ilegums; fruites, en deju, especialment; ph com_

plot; Ilevors de Ili, etz.; aigua anib tres cullerades do mel do

bresca - sense refinar - en deju; tin vas d'aigua fresca al anar-

se'n a dormir. L'agar-agar.

E,u els hipopepties convindra modificar el regisme desinto-

xicant, arinonitzant les exigencies del sistema nervios amb les

del aparell digestiu, havent de for una trausacto, peer nietent-los
(lets teides, brows animals, qualque earn blanca o peix, millor

fregit, conlitures de prunes, taronges, llimonades d'acids mine-

rals, o avinagrades. Se sat) quan be accionen ols ferments diges-

tius en un medi acid, i com so conserva 1'equilibri quimic de la

roaccio.
Aquests menus son esquem;lties; in prudencia i'l seny llau-

ran 'lesser in guia per a que'l torapeuta tingui en el tractament

tota In elasticitat quo calgui per a cada cas concret. Lo dit no

mus son pautes.
En els psicastenics, i ueurastenics to que'Is conve per a

que'l regisme alimentici surteixi tot l'efecte desitjable es el repos

abans i despres dels meujars, dones 1'exercici agrava 1'estrenyi-

mont, favoreix les ptosis viscerals, a quo hi estan tan abocats,

anib estiraments dolorosos del plexe solar.

En els psicastenics, neurastenics e histories s'imposa una

observancia estricta en to referent a les bores dels menjars.

Conv6 quo sempro niengin a les bores acostuinades, doncs si se

les doixen passar, molts Wells perden la gana, i a altres ols hi

apareixen crisis do rots, defallinients, ansies, vertigs, cefalalgies

diverses, otz. Tots son sintomes d'agotament del vagus.

En general, com a sintomes digestius en les malalties ner-

vioses troveut molt tees fregiiontment aquells quo acusen un

deficit de funcio, mes quo un exacerbament. Tots son sintomes

d'insuficiencia del pneumogastric.
Portent una experiencia historiada de mes do dos cents

cassos, i on oils palesament se demostra el gran predomini de

l'kitfopepsta, anorexia, atonies, fermentations gastriques, ptosis

diverses, estrenyiment, colitis amb llurs consequencios do mixo-

rrea, espasticitat, etz. Aquest quadre es frequentfssim on les ma-
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lalties nervioses, sobre tot en les cerebrals, i majorment en les
neurosis, la psicastenia e histerisme al cap d'elles.

L'hiperclorhidria Them trovada on I'astenia per hipoepine-
fria en una adissoniana en el primer periode; en 1'Iiltim vin-
guo la hipopepsia amb vomits frequents. En els vertigs vesti-
bulo-cervelletosos i en els prep;tndrics, I'hem notat molt
preponderant, quasi sempre; en els cervelletosos, tainbe; on la
inigranya oftalmica. tambe. En els neurosics anlb irritabilitat, la
irovem associada a ]a rampa gastrica. En la petita insuficiencia
tiroidea amb fret, facies vultuosa, transtorns ovarics, etz., tambe
la notem forca sovint. De tal manera que, exceptuats aquests
cassos, la hiperclorhidria es una excepcio en les malalties ner-
vioses, a jutjar de lo que's despren de la nostra estadistica, i,
cosa particular, va associada, la irritacio do secreceio amb irri-
tacio de motilitat (rampes gitstriques i eoliques).

L'estrenyiment tambe es frequentissim, quasi la regla, ma-
jorment la forma atonita per insuficiencia neuro-muscular. La
espastica es exceptional: Them notada on la petita insuficiencia
tiroidea amb histerisme; en certs vertigs vestibulars i cerve-
lletosos; en l'insuficiencia suprarrenal que d6na'1 sindrome de
l'insuficiencia del Xe parell i en un altra, sense ell; en l'irritabi-
litat nerviosa. Els afectes concomitants de l'aparell digestiu son
frequents on les neuropaties, dones en 271 cassos documentats
n'henl trovat uns 80 sense sintomes digestius, Wells GI v6rtig),s
amb 26 histories blanques del aparell digestiu, i 31 epilepsies
amb 12 d'aussencia de sindromes gastro-enterics.

En 1'histerisme minor amb anestesies do les mucoses i
rampa faringia tambe hi ha hipopepsia amb atonia i flatulencia,
estrenyiment, colitis i depositions mixorreiques.

Adjunt van alguns quadres demostratius.

IIISTI;IIISME MAJOR

Casson Hipopepsia Iliperelorlidria

15 9 0

Atonia gastriea

IIISTEItISME MENOIt

Estrenyiroent

6

Sense r6s digestin

I;

31 10 4 5 7 11
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NEURASTENIA

Cassos ^ tlipopepsia niperelorhidria1 A toni c e,istrica

l
Estrenyinient

12

41

1)

Sense res digestiu

PS[t1AS I'1 NIA

MIUIt:ANYA

?7 1 15 1 :3

1 1

1)
Se registra aqui '1 predomini do l'hipopepsia, atonia gastri-

ca i estrenyilnent, accentuant-se, on particular, molt mes on la

oftalmica.

TROMIROSI CEREBRAL

Casson I IIipopepsia H i{ierclorhtdria Astenia gastrica Estrenyiment !Sense r& digestiu

5 4 1

Quan so complica amb la dementia senil s'accentua la hipo-

popsia.

En la cofalalgia per endarteriti sifilitica tambe hi domina la

hipopepsia.

En la neurastenia amb fosfaturies es frequent l'Ilipopepsia,

aixis coin l'estrenyiment per insuficiencia neuro-muscular.

En les fosfaturies, tan abundantes en les neurastenies, per

degradacio de la ci'l•lula nerviosa, convenen els aliments rics en

fosfats, sobre tot els ous, per la lecitina continguda en el vitellus,

que es tal volta la manera mes eficac do l'administracio fosfo-

rada, segons demostra l'experimet[tacio en els caps grossos i co-

bais, i l'observacio clinica; i les farines de cereals mes que les

de llegums, dones se nab que un dais adobs per ells indispensa-

ble as el Ph. del so), que assimilen i integren en les lecitines

contingudes on Burs grans, ja quo les llegums aimen mes el N.,

que assimilen per les batteries nitrificants allotjades en llurs

raelotes, en forma nitrica, o do I'atm()sfera en forma amoniacal,
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produit aquest ultim per 1'espurna eleetrica que fa la sintesi

del N i del H.

En alguns neurastenies, pots, tres en les nostres observa-

tions, notem un reflexe de contractura intestinal, que dura do

un a dos minuts, desprds de la ingesta de les primeres cullera-

des de 1'esmorzar. Son hiperclorhidries, i per lo demes no presen-

ten ros mes do particular. Traetament.-EI de l'hiperclorhidria,

precedits els pats d'una bona fase de repus.

En altres neurastenies amb buidor, sensacio de case at cap,
astenia, catotonia, ptosis digestives, flatulencia i atonia gastrica
es tanta la inestabilitat nerviosa que, sense motiu aparent, pas-

sen de ]a hiperelorhidria a la hipo. Lo millor en el tractament
©s prescindir-ne en part, no fer-ne molt de c: s, feat-los un regis-
me no excitant, i dirigit ademes a l'atonia i flatuleneia que indi-
rectament, de retruc, podra millorar la variabilitat de 1'estat
secretor.

Els digestivopaties arnb neuropaties agraveii aquestesa mida

que s'exacerben aquelles. Hi han colitics amb prurits, algies, ram-

pes, akinesies algeres, quo s'exacerben amb la recrudescencia

d'aquelles.
Certs psicastenics amb facilitat d'agotament, amb enterbo-

liment cerebral, amb fobies i tristesa, si a l'ensemps hi han insu-
ficiencies pluriglandulars-tiroides, testIeol, suprarrenals-no-
ten que's fan obesos, coincidint aixo amb perdua de forces i de
l'apetit. C)bren les secretions de les endocrines com mis catalit-

zadors o sensibilitzadors que preparen )es materies alimenticies

per a esser hidrolitzades pels sues digestius, i quan aquelles in-

suflciencies existeixen esdeve In perdua de I'apetit. D'aqui que

les alimentacions, els regismes alimenticis, hagin d'anar acotn-

panyats o precedits de medicacions opoterapiques adequades,

si s'en vol treure tot el partit degut.

Un grapat de malalties nervioses son dopendontes de trans-

torns do les malalties do nutrieio: sobre tot la obesitat, no taut

la diabetis, que, excepte l'astenia i qualque sintotna neuritic, poca

repercusio dona al sistema central, i la gota igualment.

Als psicastenics, neurastenies i histerics, conv6 vigilar-los

l'alimentacio, no descuidar-la, maxim quan on llur gran majoria
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son liipopeptics; si no's millora Ilur psiquisme i 1'estat qufmic

de la mucosa gastrica, veurem com s'emacien ben aviat, i alla-

vors els trovem en un estat de gran mal, de desnutricio, molt

dificil de corretgir. En un liisti^ric, una desnutricio d'aquesta

mesa, en 15 dies I'emacia intensament.

Raiupa del cardias.-L'hem notat en qualques psicastenics.

Aquesta contracture essofagica inferior apareix com a efecte de

les primeres mossades o glopades, les quals s'aturen en la regio

esmentada, percibint el patient una sensacio d'angoixa i d'en-

nuegament per uns 3 a 4 segons, fins que, cedida la resistencia,

se'Is ofereix lliure el pas. Les deglucions segilentes van acompa-

nyades d'una sensacio de dolor i ennuegament menys penosa,

acabant per desapareixer. Al esmorzar presenta'I maximum d'in-

tensitat, no tant al dinar i sopar. Els liquids passer millor quo'ls

solids: la sopa, de pasta o pa, els hi passa millor que la earn i

verdura. Tot lo que sia motiu de agotament nervios, disgustos,

caminar molt fins a In fatiga, els exacerba 1'intensitat. Aquestes

ram.pes so vencen qualque vegada tussint.

Com s'explica aquest fenonien? Un psicastenic agotat se

trova en el cas d'un animal bivagotomitzat, i allavors un petit

estimul provoca contractions espasmudiques (Schiff, Chauveau,

Goltz). Ademes de l'iuervacio del X.e parell, to l'essi>fag, corn tots

els denies segments digestius una inervacio intrinseca, autdcto-

na, uns veritables ganglis allotjats en ses parets, i relligats per

un plexe nervios (Cajal). Aixb fa que la reflexio de 1'estfmul sia

senzilla, sense for grans escales i trajectes, donant hoc a l'espas

me muscular, l'estimul del qual esta representat per l'aliment.

L'angostura que determina I'anell essofagic det diatraguna, tin-

drfa, a mes de 1'estenosi propia del forat del cardias, augmen-

tada per son esffnter, la propietat de localitzar la rampa en

aquesta regio, que cediria en part tussint, perque varia la topo-

grafia de Panel!; i seria estimulada la contraccio pels solids mes

quo pels liquids, perquo aquells determiner per llur major den-

sitat, mes free, i mes excitacio en la mucosa essofagica. Quan

els vagos funcionen degudament, quan no estan agotats, 1'exci-

taci6 motriu quo determinen so sobreposa a la contractura,

ocorrent lo contrari si s'anula o minva Ilur foraa energetica,

coin ocorr en els disgustos, fatigues, etz.

Els recomanem que facin quatre apats, prenent brou vegetal,

puros, sopes, semoles, tapioques ben espesos; Ilet,ous i lletatges
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(flam i crema); fruites bullides o en confitura (marmelades, com-
potes, gelatines), que, junt amb el repos previ abans dels menjars,
per a que refacin energia nerviosa, i les fomentacions calentes
in loco, o millor un bany general a 38°, coadjuvaren al millor

exit del tractament. Si junt amb aixo, poden portar una vida do

repos at camp, posant-se d'espatlles a la casa llur, millor que Ini-

llor, guriran mes aviat.

Ilemorragies del tuba digestiu dels histerics.-Quin coucepte
ens mereixen, i quin regisme alimen tici els hi conci,? No parlem

ara de les hematemesis i enterorragies qua's poden presentar en

un histbric, com on un altre individuu, sing de les heniorragies
dels histi'ries, en individuus que no han tingut cap manifestacio

ulcerosa, fins allavors. Clar es que un histeric pot tindre una

hemorragia procedenta d'una ulcera larvada, quo no s'ha mos-
trat en erupcio, Ines no's tracta ni sisquera d'aixo. Ens referim
a hematemesis i enterorragies esdevingudes en histcrics que no
tenen en la mucosa digestiva Ilur cap solucio de continuitat.
Aquestes hemorragies son subsegiientes a disgustos per incendi,

robos, violacio, perdues de familia, que produeixen on ells un

estat psiquic que ompla sempre i explica tota la patologia llur;

ens referim a l'emocid que to per substractum anatomic la vaso-

constriccid amb hipertensio. Una contrarietat intensa provoca
un estat emotional gastric o entbric per minva de l'accio exci-

tadora del X.e parell, i predomini d'accio del simpatic. Hem dit

en altres ocasidns quo 1'inervacio intrinseca gastrica, depenia

dels plexes intraparietals que former el simpatic i pneumoghs-

tric associats; doves be, els mateixos son els quo inerven al intesti

prim (1), els necvis del qual surten del plexe solar, i amb ells hi

ha 'Is vaso-motors, que bi arriven per la via dels esplacnics

1'excitaci6 dels quals ocasiona vaso-constriccio.
Essent el plexe solar format pel vagus i'l simpatic, se conci-

beix quo hi pugui predominar un o altre d'aquests dos on les

manifestations sintomatiques. La excitacio del vagus dona hiper-

clorhidria, constipacio, basques, i fora do I'aparell digestiu, dis

nea, pseudo anger pectoris, bradicardia, hipotensio i palidesa

'I; En el fetge intervenen tambe dos nervis : el simpatic per Is via dels esplacnies

i del plexe solar introduint modifleaci6ns en la circulacio local, i'l pneumogistrie ohrant

com a excitador i trofle do In secrecio , ademea de la inervaci6 intrinseca formada per Is

loch) dell dos anteriors , que dons certa independeneis a is secrecio , Is qual persisteix

Ilea juan tot et fet;ie estit enervat . La bi-va,ntomia inliibeix rota seereeI i biliar.

I^at t•I l int'lop> Iii trI+vi•nt una inort trifi id - ntiro, .iit 1, lei it,a1,i,, diet itirn.m
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facial. La del simpittic, atonia gastrica, diarrea, taquicardia, Ili -

pertensio arterial i facies colrada.

Ademes,els esplaenics, contrariament a 1'acci6 del vagus, stin,

preferentment, inhibidors de la motilitat gastro-enterica; aixis

com tambe els varros ademes de posseir fibres vaso-dilatadores,

no tenon de secretores i de trofiques. En resnm,al mimvar lain-

fluencia del Xe parell,queda preponderant la de son antagonista

el simpatic, provocant vaso-constriccio, hipertensio, inhibitions

secretories, i necrosi epitelial. Quo aixi, es aixis, quo en aquests

estats preparatoris de les hemorragies hi interve'1 deficit del

Xe parell, no cal mes sing fixar-se en la sintomatologia quo pre-

senten, manifestacio palesa de son deficit de funcio. En efecte:

ultinlament hem vist una histeriea migranyosa, sense esser psi-

castenica, que per la visio d'un incendi ocorregut en una casa

veina, Ii aparoix tot el sindrome de l'inhibicio del vagus: taqui-

cardia, plejia bronquial (paralisi dels musculs de Reissessen),

atonia amb pesantor gastrica, abombament de la part alta del

vontre, sfntomes que tots concorden amb els quo hem notat on

la degeneracio de la via piramidal, quan dospres d'haver-se in-

teressat el segment superior del nucli ambiguu, origen real del

gloso-faringi, amb paralisi dels musculs faringis, i ennuegainent

consecutiu, esdeve la degeneracio descendenta, arrivant at seg-

ment intermitj del esmentat nucli, d'on ne surt el vagus. (1)

Set hores mes tard de I'estimul la sorprengue l'liemorragia.

Los fibres trefiques quoden interessades, i quan aquestes no

porten 1'estimul necessari per at bon toms vital, el nucli cellu-

lar, depositari do l'energfa se trova en fallida, i la vida del cito-

plasma esta suspesa, d'on no ve la mort cellular. An aquestes

necrosis cel•lulars, afegeixe-s'hi ]a vaso-constriccio simpatica, i

tindrem completada la genesi de l'hemorragia.

Les hemorragies histeriques triguen un temps variable on

presentar-so des de l'estfmul, i generalment son febles, d'alguns

centimetres cubits. Excusat es dir que en biopsia i necropsia

no s'hi descobreix cap ulcera, ni cicatriu d'ella. D'aixo no te-

nim experiencia.
Quan se presenten aquestes liemorragies. s'han de sometre,

at regisme riguros de dieta famis, etz., etz., tractament habitual

de les hematemesis, com a complicacio agudissima de 1'ulcus

i'odens? No ho opinem. En tots els quo hem vist ens ban dit que

1 ^ I;. Clutet. -Notes adieionals at diaLnustic i pronlstie de I'hemorragia i trombm

si rerebrals. Anals de Medeciua, IDI:t, p4g. 454.
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despres havien continuat menjant, en quantitat i qualitat, a mi-
da do la gana que tenien , sense haver tingut cap mes altra
contrarietat . I en els dos cassos ultims que hem tingut , allisso-
nats pels altres , no'ls hem sotmes a cap regisme, deixant-los
nlenjar lo quo vulguessin. No se'ls ha repetit, ni han sentit cap
dolor, ni molestia consecutiva . I conforme a la fisiologia pato-
h gica exposada se compren que aixis sia . Son petites ulceretes,
tal volta microscopiques , les que s'han elaborat , per deficit del
Xe parell, per astenia, per insuficiencia energetica . Doncs be,
trauquilitzat el patient , calmada Ia emocio intestinal i gastrica.
per una oportuna i ben dirigida psicoterapia , so li porta la con-
fianga, s'entona ' l vagus, posant- se en activitat sa influencia secre-
tors, motriu , trofica i vaso-dilatadora , renaix l'apetit, augmenta
la nutriciO, el nucli cellular torna altra volta a posseir 1'energia,
el citoplasma reanusa sos combis quimics , i la cellula que esta-
va en sincope o necrosada se refs o prolifera . Aixd ho assegu-
ra la nutricio ben dirigida . Que aquestes ulceracionetes no son
de la mateixa natura que l'ulcus rodens ho prova ' l fet de l'inhi-
bicio glandular que en ells apareix, la manta do gana, les hemo-
rragies pot copioses , i'l fet de no haver-hi autodigestio.

Precisament , ifcom mes anira , mes se demostrara , probable-
ment, el fet de la menstruacio , segur . quo tambe responds a un
estat d'excitacio simpatica, per inhibicio monsual do les fibres
medulars trofiques que asseguren in vida de la mucosa uterina;
aquesta so cambia coda mes, sas cel • lules se necrosen , cauen, i
ve hipertensio vascular amb hemorragia . Aquest mateix meca-
nisme tal volta explicara la desaparicio de certs O rgans, cua
dels caps-grossos dels batracis , desaparicio do les branquies,
muda de la poll dels ofidis , caiguda del brancatge dels cervos,
etzetera.

Sometre a la dieta famis an aquests patients equivaldria a
tractar per la dieta lactea les albuminuries pretuberculoses, do
lo que no vindria una agravacio de la malaltia originaria.

Les formes neurosico - depresives, melancoliques , van asso-
ciades a la hipopepsia , aixis com tambe a la hipotensio vascular
i atonla cardiaca ; on canvi les excitants, com la mania , obsessio,
idees fixes do persecucio , o de venjanca se combinen amb hi-
perkinesia cardiaca , bona tensio del pols e hiperclorhidria, a
manta de vegades , i eupepsia en moltes d ' elles.

Lo mateix ocorr amb les atonies intestinals , molt dominan-
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tes en el primer cas, per insuficiencia neuro-muscular; i en
camhi en el se<g; n hi predominen les contractures en forma do
rebensillades temporal o permanents que determinen infiltra-
tions intestinals, majorment del budell gros, seguides d'eselero-
si, etz., etz.

5e compren, despres de lo dit, que'ls psicastanics, amb inhi-
bicio o disrninucio de 1'activitat del vagus, tinguin insuficiencies
i meiopragies digestives variades, gastriques, enteriques, bi-
liars, pancreatiques, fet que corrobora la gran fregiiencia de
I'hipopepsia i do I'estrenyimont que en ells hem notat, confor-
m' mts endevant demostrarem. Amb aquestes insuficiencies
digestives es evident que l'alimentacio adequada es la desinto-
xicant quo hem glosat: Ler perqui; amb un minim de diastases
se hidrolitzaran, ja que'ls nou nats mainifers, its embrions do les
aus i vegetals hen pots ne tenon, perque no'n necessiten, i 2.6n

perque aixis no lliberaran les purines d'origen animal, ni certes
bases acicliques corn la neurina, colina, betafna i muscarina, o
cieliques com el pirrol, indol (en el budell prim), o escatol (en
el gr(')s) quo taut abunden en I'hipopepsia i estrenyiment, i que
son procedentes do is fermentacio bacteriana ohrant en les
substancies polipeptides quo ha deixat la digestio pancreatica.

Paralisi passatgera per meninrgiti serosa. L'estrenyiment e
hipopepsia son frequents, per insuficiencia del vagus, com ho
demostra'l fet d'haver-hi palpitations i congestions de les bases
pulmonars.

En l'epilep.sia repetirem to que hem dit en altres ocasions.

Es la teoria do L'hipertensio cerebral, provocada per 1'infiltra-

ci6 plasmatica dels lipoides-fosfatids, cerebrosids, lecitines, co-

lesterines, etz.,-situats on la periferia de la neurona, que per

aquest fet d'infiltracio minvarien la llur permeabilitat, provo-

cant una autointoxicacio endocel-lular, fenamen quo's superpo-

saria al do 1'hipertensi6 general. Aquesta hipertensio, de la ma-

teixa manera quo la vaso-dilatacio, priieticament arriven a lo

mateix: a la trasudacio plasmatica. El regisme purinic i pirimi-

die d'origen animal intoxiquen a ]a cel-lula nerviosa per qual-

sovol d aquests tres mecanismes, i allavors la neurona, difi-

cultada on sa nutricio, guarda dintre son si els elements do de-

gradacio, hidrolitics, principalment, i oxidats, secundariament,

quo 1'exciten, at igual d'una torrent faradica, esdovenint les

aussencies, les perdues de consciencia, i les convulsions.
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En Ia practica recomanem 1'alimentaci6 exclusivament ve-

getal, suprimint 1'animal i sos derivats, llet i ous, els quals s'ani-

ran administrant a mida de la millora; els minvem Ia sal de

cuina per a que no hi hagi tanta infiltracio de Ia neurona-es

coneguda Ia propietat hidropigena car augmentant la concen-

tracio sauna intra cellular aquesta necessita aigua per a man-

tindre I'equilibri osmotic amb el plasma circundant de la cellu-

la. Tambr els recomanem que's quedin amb apetit, que no's sa-

cien del tot en els spats.

Recomanem als epileptics, que I'ultim spat, el sopar, sia

llauger, i de bon hora, per a minvar els attics nocturns, quo,

amb tanta fregiiencia s'hi presenten, havent-los trovat nosaltres

nocturne 115en la relacio diu rns = i , els quals per aquet fet revesteixen

mes greuetat, especialment si'ls sorprenen en deefibit prono,

per 1'asfixia respiratoria i circulatoria quo pot esdevindre en Ia

fase t6nica, motivada per no poguer-se aixamplar el perimetro

toracic, per l'obstacle que I'imposa la post del llit, fenomen

que es igual a l'asfixia dels tetanics quan estan en el mateix

decubit.
Aconsellant que quan se n'anessin a dormir ja baguessin

transcurregut tres o quatre bores, hem conseguit minvar-los, i

fins suprimir-los llur presentacio. Els spats mes intensos seran

en la primera mitat del dia.

Les begudes alcofolliques i metil-xantiques, tambe supri-

mides.

En l'epilepsia do les clorotiques estaran indicats els ali-

ments que abundin mes en ferro: espinacs, 33 mg. per 10O g.;

esparrecs, 20; cols, 17; pomes, 13; civada, 13; maduixes, 8; fe-

sols, 8; llentilles, 8; faves, 7; trunfes, 6; ous, 5; pa de blot, 4;

Ilet, 1.
Les precautions del regisme alimentici en ohs epileptics ja

definits, ja larvats, s'han d'accentuar on els solsticis, major-

ment on el d'estiu. Individuus, a qui ja haviem considerat com

a carats, per haver transcurregut mes d'un any sense cap atac,

si be els aconsellavetn que no's separessin de Ia dietetica reco-

manada, havent-la abandonat, ban retornat a llur dolencia al

arrivar als solsticis. Influencies uranografiques en que'ls antics

hi pensaben mes que nosaltres, i que haurem de tindre en

compte en 1'avenir. Lo mateix diem de I'agravacie que se'ls

nota en els dies nnvols, de vent, de pluja, amb baixa barome-
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trica, en els quals convindra extremar les precautions del re-

gisme.
Iguals consideraci611s farem en to referent al eselat de la

puhortat. La major part de les epilepsies dels adults so des-

enrotllen, i les dels infants ja curades s'exacerben, cap als vols

de la pubertat, motiu que obliga a esser mes rigorista quan ella

voreja.

Si on qualsevol patiment organic conve l'evaquacio diaria

intestinal, i en les malalties nervioses molt mes, en l epilopsia

es de tot punt imprescindible, taut que no han de passar ni un

dia sense conseguir-ho, su pena d'exacerbar Ilur situacio, fins

al punt de que tenim concluientment observat que, especial-

mont aquells sindromes epileptics, quo depenen preferentnlent

del mat estat de les vies digestives, s'eviten o minva llur inten-

sitat, per to menys, amb un regisme evaquant, ja alimentici, ja

medicamentos. Abona mes aquesta necessitat d'evaquacio el fet

observat do que'ls epihi ptics, especialment amb inminencia

d'bipopepsia, els augnlenta aquesta, i amb ella la saburra llin-

gual, quan no evagiien diariament.

En lo quo s'ha d'esser inexorable es en no consegtir l'us de

cap mena do conserva, majorment albuminoidea i greixosa,

perquo havent-se elaborat en Ines o menys intensitat l'autolisi

proteica se provoca l'hidrolosi, surgint els polipeptids, biure-

tics o abiuretics, contentius de a manta de purines excitadores,

quo la fermentacio bacteriana degradara eneara mes, originant

bases cicliques i acicliques; i les grasses haurien creat per hi-

drolisi acids separats do la glicerina que podrien ocasionar en

els infants els vomits oldies (1), i en els adults tots els ostats

derivats de l'acidosi.

En els estats de mal epileptic, en que per subintrancia dels

atacs s'estalonen uns anib uns altres, allavors en que'l pacient

per l'estat d'atontainent, postracio general i febre ha de roman-

dre at llit, allavors recomanem un regisme encara mes nlitigat

de purines, consistent en pures, semoles, tapioques amb brou

vegetal, fruites, on confitura o en substancia. i tot lo mes ver-

dures. Los Ilegums no les recomanem on aquests cassos.

En 1'epilepsia hi han els sintomes digestius comuns a les

altres neurosis.

(1) Ii. Clotet .-Patogenia dell v6mita acetonemics en I'infancla .- Anals de Mede-

cina, any 1912, pug. 193.
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Cassos flipopepsia
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fliperclorhidria
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Atonic g5strica

1

Natronyirnent Sense r6 s digostin
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El regisme alimentici deura dsser el apurinie, i tct lo mds

purines d'origen vegetal, ja hem dit perqud. flo repetirdm;

perqu© en aquests hi entra'l K, i en els animals el Na, perqud
hi existoixen les vitamines, perpud no hi entra la creatinina,

tan abundant en les earns animals, i perqud, i aixu ho diem
nosaltres, perqud sdn purines de desti embrionari, quo han do

tindre, ja uns ferments, ja una disposicio molecular tai, que no

les fa tan toxiques.

En les irombosis cerebrals s'ha d'dsser exigentissim amb el

regisme lacto - vegetaria . doncs les neurones motrius corticals

interessades aniran degenorant this a arrivar at bulbe, compro-

metent at nucli ambiguu , i amb ell totes Jos funcions del IX.e ,

X.e i XI.e parells , i aixo s'inicia, a partir de les manifostacidns

ostensibles do la trombosi , de l'insult, en un temps que on les

nostres observations no baixa do mitg any , si bd tenim obser-

vacidns en que th is ha trigat dos anys. Coln m6s reposin, cone

mds facia el regisme desiutoxicant , menys depressa anira la do-

generacio , que cap medi podra evitar , i si sols retrassar.

Molts verligs, especialment els vestibulars i vestibulo-cer-

velletosos s'exacerben on doju, to que'ls obliga a l'ingesta, a fl

d'obtindre un bon tonus vascular, i suprimir la causa de l'exci-

tacio vestibular.

En contraposicid als post-prandics, de que parldm mds

avail, n'hi han d'altres de prepandries, coexistint amb hiperclor-

hidria, on els quals l'estimul acid de la mucosa seria'I determi-

nant, cessant amb l'ingesta alimenlicia i consegiient combinacio

i anulacio estinutlant del acid clorhidric iliure.

El regisme alimentici se confon amb el de I'hiperclorhi-

dria.
Vertigs hi han que apareixen desprds dais menjars, post-

prandics; van acompanyats d'hipopepsia, atonia i fermentations

gastriques, amb astenia cardi-vascular, hipocondria, acropares-

tesia, astenopia, sintoines tots que revelen insuticiencia contrac-
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til de la fibra llisa. Les ilusions que experimenter podon esser

variades: enfonzalnent del carrer, ascens o descens del ltit; po-

den presentar-se at extendre'l cap, o al fiexionar-lo, o al girar-

lo, ja a in dreta, ja cap a l'esquerra. Per a explicar la Ilur gello-

si cal admetre que 1'estimul dels filets sensitius del vagus per la

distensio gastrica que provoca l'alimentacio, maxim havent-hi

atoma, comunica per la via bulbar, i per In del feix longi-

tudinal posterior. als nuclis vestibulars de la protuberancia

(1)eiters, Rechterew i dorsal intern), i d'aqui sorgir-ne'l vi'r-

tig per interrompre's on el mig la conduccio vestibulo-cervolle-

tosa. Abona tart rtes aixiO el fet de que no oxisteixen cap del

sindrolnos vestibulars, ni, cervelletosos, i per exclusio pot ad-

metre's glue'l vi'rtig post-prandic depen d'una excitacio del nu-

cli do Deiters.

Iii han vi^rtigs at posar-se al hit quo suls desapareixen mo-

vent depressa'1 cap. Deguts a qu& a una major viscositat de

l'ondolinfa que's fixa, com si fos gelatina en el conductes semi-

circulars, i no se'n va sind sotraquejant-la molt? En aquests cas-

sos tot lo que aumenti la viscositat dels medis interns, entre

ells la endolinfa, com la gelatina, les sals de calci, etz., estara

contraindicat.

A continuacio presentem un quadre sindptic amb les carac-

teristiq ues digestives dels vertigs.

Repassant el quadre , ens trobem amb alguns details que

eunve fixar. Per ell se veu el prodomini que hi to la hipopepSia

i estrenyinient , i'l no despreciable de l'hiperclorhidria , especial-

ment on ols viortigs quo tenon topogralia protuberancial (esti-

mul dels nuclis del vagus pel feix longitudinal posterior?) i en

els prepandries ; el prodomini do I'hipopepsia en els cervelleto-

sos, perque gran part Wells sou d'origen esclero-vascular, amb

claudicacio intermitenta , al roves dels vestibulars que son con-

gostius, lesio que per proximitat s'encomana at nucli dorsal del

Xe parell. En general on els vertiginosos, segons se despren de

In nostra estadistica, n'hem de contar la mitat com afectes de

los vies digestives.

Els vomits on els tumors cerebrals , situats en les circunvo-

lucions centrals, o en els lobuls frontals, venen cap al acaba-

nn nt do la nlalaltia, i Si son lids henlisferis earvelletOsos ode la
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lamina quadrigi^mina, al co-
mengament. L' alimentacio
en ells ha d'esser perseve-
rant, poca i sovint, que esti-
muli poc al Xe en sas termi-
nacions gastriques: els ous,
sobre tot, majorment gelats,
el biscuit gelat, flam o crema
id., o be acompanyada d'al-
gun aigua carboniea amb sue
do fruites. Si aixi, fracassa no
hi ha mes romei que aeudir a
l'alimentacio rectal. Do totes
Inaneres, per lo quo hem vist,
lo general es que ]a emesi no
sia mai tant continua quo
ocasioni la inanicio, ni molt
menys la emaciacio alarma-
dora.

Les afasies sifilitiques,
per endarteriti cortical, totes
milloren pel regisme alimen-
tici evaquant.

En les mielilis reumati-
ques o sifllitiques en periode
d'agudesa, o en els cassos de
sincope modular, aconsellem
el regisme lactic exclusiu,
majorment en els primers
dies, fins quo Pagudesa s"hagi
vengut. Despres 1'anirem an-
mentant fent-lo lacti-ovo-ve-
getaria.

En les mielitis sol ha-
ver-hi estrenyiment, domina
mes la influencia enti^rica
que la gastrica.

En les acroparestesies de-
pendentes do la gota(poagre)
hi ha tambe hipopepsia.
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En les manifestacions nervioses dell diabetics, neuritis, prin-

cipa1ment, of regisme ad hoc es lo que clama, i aixi si la distro-

fla no esta adelantada cura is neuriti en pots dies.

El mateix principi tindrem en compte, si be amb menys ri-

gorisme, en les ulanifestacions nervioses de la obesitat, espe-

cialment la cefalalgia i vertigs, quo depenen, com se sab, de in-

suhciencies tiro-ovariques o testiculars.

En l'instr.frciencia sitprarrenal--asteria i hipotensio cardi-

vascular, feblesa general, produccio do la ratlla isquenliea-,

creienl indicat In intromisio del regisme animal moderat, en el

segon periode, quail hi ha Ilipopepsia. Lo mateix on la petita in-

suflciolicia tiroidea.

En aquests cassos conve l'alinientacio excitant, i entonado-

ra del tonus, aixis que combatidora do I'hipopepsia.

Els collrifs en les crisis qustrigttes tal,eliques i on les altres

crisis neurosiques, que tanlbe s'lli presentee, sense cap sintolna

tabs-tic coexistent, no deren amoinar; son pertinacos, moltes

vegades ni l'aigua aguanten, mes son efiniers, duren alguns

dies, de tres a cinq en les nostres observations; of glas sobre

tot es lo indicat; si qualque cosa s'ha aguantat en of paidor, sen-

se retorn, ha sigut el bisquit gelat, sobre tot, i l'aigua carbonica.

Meeanisnle? L'anestesia de la mucosa que provoca'l gel i'l CO,

ens expliqueu la tolerancia d'aquests aliments. Per a explicar la

genesis del vomits tabetics hem d'admetre una meningo-mieli-

tes medular al nivell de les ultinles vertebras dorsals, d'on no

surten els filets quo pels rami coinunicantes se'n van al simpatie

toracic, i d'aqui per is via dels esplirenics, gangli semillunar, i

plexe celiac, exciten la motilitat gastrica, contraient an aquest,

cloien al pilore, i obrint al cardias. La motilitat gastrica discorr

pal neumogastric principalment, pro tantbe secundariament

per la medula, seguint la ruta citada. Dols centres bulbars del

vagus no parteixen dues vies motrius: una que segueix el cami

del nervi pneumogastric, i altra quo deseendeix per la medula,

continuant-se pels esplacnics. En les crisis gastriques tabetiques

hi hauria una meningo-mielitis dorsal inferior que irritaria

aquesta via secundaria al mes petit estimul de la mucosa, this

quo hauria desaparegut la inflamacio i amb ella desapareixerien

les crisis.

Cn tabs tic, amb crisis, que Ii duren quatre dies, apareixent-

16
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Ii d'un a tres meson al comen4ament, i ara, tres auk's despres,
cada mig o un any, to hipopepsia i constipacio-.

Els dolors que senten els tabetics son d'irritacio de plexe
solar i celiac.

Certes palpitaci6ns postpretndiques , reconeixen com a origen
,'inhibicio o insuficiencia del vagus , que s'agota amb el treball
gastric de niotilitat i secrecio . Son individuus de petita hipo-
pepsia amb vertigs vestibulo-cervelletosos , de petit brightisnie,
i sotmesos a les intoxications ox6genes del cafe i tabac.

S'aconipanyen de cefalalgia gravativa , tambe post - prandica,
per agotament dels nervi - vasorum, fenOnien quo's compren pel
mecanisme explicat altres vegades on l'hipertensio cerebral,que
no esmentem per a no repetir-nos.

El regisme consisteix on la supresiu de la causa intoxicant,
i on tractar - los com a hipopeptics i atdnits , per a clue no hi hagi
tanta fadiga del vagus.

El regisme que s ' imposa es el de !'atonia gastricit amb fer-
mentacions : quatre itpats diaris , pots liquids , pures , etz., ben
espessos , ous, fruita en confitura o bullida, etz ., co Os aliments
que on el lninini de massa hi hagi'l maxim ('elem ents energe-
tics i plastics. Poe beure en els menjars , repos despres Wells,
geient amb un coixi rota de les anques , etz., etz. Supresie de
tota beguda gaseosa: sifun , xarnpagne. etz.

En la claudicacio interrnitent de les extreinitats el regisme
desintoxicant Os do rigor.

liesum

En general el regisme desintoxicant, utoderador, serif ('ideal
on les nostres nialalties, que sera guardat a lnenys d'iudicacions
especials, amb tota escrupulositat. MOs hi han situations depen-
dentes de l'estat digestivopittic que'( contraindiquem, i que Os
precis atendre, so pena de veure enmagrir als nostres pacients,
portant-los a una situacio en que'l remei Os pitjor que la malal-
tia. Com a canon de orientacio hem de tindre en compte que'l
regisme animal dels neuropates estit condicionat per I'ostat di-
gestivopata; que !o primer Os nutrir-se, eucara quo do retruc
se'n lesioni la cel•lula nerviosa; to primer es Io primer. Dintre
d'un cert mart ens podrem moure per a seguir els desitjos ali-
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menticis dels nostres patients, no onearcarant-los en una anki-

losi alimentitia que'Is anorrei, i'Is faci naufragar on la mes fonda

nnarqula. El lliberalisme hen entes es to que reclarna ]a situa-

cio del malalt. Ell, en resum de comptes, no sat) mes que'l

metge, i quail un aliment no Ii agrada, o no Ii prova, no'ns hi

pe nsom mes, a fora!

Hi Ilan cassos en que'l regisme desintoxicant s'imposa

d'una manera inapla^able: estats de mat histerics, en 1'epilepsia,

en la corea; en la trombosi, hemorragia 1 arteri-esclerosi cero-

brals, en general, tot to que sian processos vasculars en les neu-

ropaties; en los neuritis i neuralgies, en les mielitis agudes; on
eertes cefalaigies; en la dementia senil, mania, psicosi circulars,

parauoies, etz., etz. Altres vegades ho extremarem arrivant in-

cluis a la dicta rigurosa do Hot o aigua. coin en els insults apo-

plectics, o en imminoncia d'ells.

CoNcl. l'slONS

1." El deficit de la funeio del pneuinogastric es to privatiu

tin les neuropaties, de to que'n participa especialment el tabu

digestiu amb insuficiencies secretores, motrius i trofiques: hi-

popepsia, atonia, flatuleneia, estreoyirnent. Els sintomes d'exei-

tacio del vagus son 1'excepci6: hiperclorhidria, rampes enteri

ques, giastriques, etz.

2." L'alimentacio d'eleccio sora la desintoxicanta, la apuri-

nica. N'obstant, cassos Ili hauran en que no sera recomanable.

Uintro do certs llimits, on que'l seny del terapeuta ne sera ]'in-

dica3or, conv© establir una relativa amenitat alimenticia per to
que se recontana I'establinlent de cases de curacio.

3.a El regisme excitant, a base d'alimontaci.o animal, el re-

conlanent quail hi hagi baixa baroinetriea; excepte on 1'epilepsia.

4." Per m6s quo 1'aigua sia la beguda recomanable, cassos

hi han en que les begudes alcofolliques i les metil-xantiques sou

to.lerades, i fins recoman-rdcs.
5.a Els neuropates digestivopatics son els mes subjectes a

les anatilaxies alinienticies.
(i.a En tots els cassos de fadiga del vagus hi Ila anorexia

en els psicastenics, histerics, neurastenics, i melangiosos; aixi:s
coin Ili han bulimies i desordre en les bores dels Apats.

1.2 El regisme desintoxicant es d'indicacio heroica en els

transtorns vasculars dels centres nerviosos.
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H.' En les rampes del cardias esta indicada una alimen-
tar iu flnida amb el rep6s prepandric.

tl. ` Les hemorragies digestives dels histerics no tenen el
trn tament do les hematemesis per ulcera.

1l)." En I'epilepsia el regisme sera desintoxicant en abso-
hit, hipoelorurat, evagiiant, i sense alcofoll, que s'aguditzara
cap als vuls de la pubertal i en els solsticis.

11.a En la trombosi cerebral, el regisme evagiiant; i quan
amenaci l'insult se passara un dia, entre dos o tres, amb Ilet o
aigua.

12." Els vertigs prepandrics i part dels cervelletosos pre-
senten 1'hiperclorhidria. En els altres, que son els mes, el regis-
me evagiiant, desintoxicant e hiperpeptic.

13." Diversosaltresprocesos son tributaris de l'alimentaci.o
desintoxicanta: tumors corebrals, afassies, mielitis, acropareste-
sies, neuritis, claudicacio de les extremitats. En 1'insuficiencia
suprarrenal passa aviat el periode d'hiperclorhidria, per a anar
a 1'hipopepsia i apepsia.

14." ElsvOmits de les crisis gastriques, tabetiques o no, son
tributar is de les begudes o aliments glassats, o carbonics.

15." En les palpitations postprandiques esta indicat el re-
gisme excitant de la secrecio i motilitat gastriques.


