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CAPITOL VIII

MALALTIES MENIALS

l"Ol.\IES l-l'Et'IAl DEL'-; KI:UIS\IES ALI\II:NTICIS

EN 1,1E %IM-k1,'1'l E;S MENT;ALS

pel Dr . JUAN ALZINA I MEL15 , de Barcelona

Les nlodalitats cliniques do les malalties mentais imposen
sovint l'adopcio de formes d'alimentacio distintes de I'alimenta-

ei.o bucal pot usades, per to general, entre'Is patients d'altres do-
lencies. Amb frequencia les persones atacades de psicosi presen-

ten sitofobia; tat volta's puga dir, sense exageraci:o, quo no exis-
teix cap psicosi en la qual no's presenti o puga presentar aquest
sintoma, i, quail el metge es troba amb un sitofobic, soviet ha de
recorre a 1'alimontaci6 artificial, qo es, a l'alimentacio per via

diversa de la bucal o amb auxili de la sonda.

Es indispensable, abans do recorrea l'alimentaeio artificial,

analitzar el fen6men morbos que's vol corregir, interpretar-lo,

investigar el mecanisme variadissim do la scva produccio. Cassos

hi ha en que'l malalt sent I'estimul fisiologic de la fam, pero no
vol menjar, s'abste do menjar, amb la consciencia clara de sa

determinacio, a causa de les representations que dominen son

interior; talment succeeix amb els parafrenics, amb els afectes

de transtorns delirants cronies Ines o menys sistematitzats sense

deficit mental i amb molts de dements precogos paranoides: si
aquests malalts tenon idees do persecuci.o i, amb mes motiu, si
son al•lucinats, si creuen que se'ls vol enverinar, per exemple,
,yens estrany gs quo sien sitofdbics. En els cassos susdits con-
vindrat, en termes generals, esperar pacientment ens dies, i or-

dinariament, of moment arriba, a no trigar, en quo la necessitat

animal per si sola trionfa.
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En estats depresius o ansiosos, tarn be esti relacionada, de
vegades, let sitofobia amb idees delirants, amb el desitg mes 0
menys vin de suicidar-se, mes correntment, no obstant, depen-
doix de la depresio on I'es('era do la voluntat i de I'accio; la do-
presio, I'abulia, paralitza on son naixement totes les initiatives,
el subjecte no menja, no orina ni defeca, o compleix aquests
actes d'una manera semiinconscient, permaneix innl(wil o amb
agitacio pausosa, no parla o's plany wonbtonament. Allavors,
si la doleucia no es molt intensa, tentatives repetides i oportu-
nes, prou insistences, estimul repetits basten per a veneer la
pertorbacio sintomAtica; sera necessari tal volta dar el menjar
a In boca del malalt; frequentment caldrA nsar els vans expe-
dients artifleials de l'alimentacio.

La sitofobia de la nrajoria de malalts inconscients, sobre tot
en les formes infeccioses do tipus amencial, en les formes tbxi-
ques, en certs episodis de In paralisi general, etz., expresa una
alteracio cenestesica quo's resol amb perversions do la sensacio
de la fam. No es estrany que donguin magnifies resultats on tals
malalts les injections hipodermiques isotuniques en dossis ma,"
sives i petits elisteres-100 gr. 0 150 g.-de solucio lisiolbgica.

La nombrosa categoria dels negativistes es formada princi-
palment per catatonics, pert ademes to representants en totes
o quasi totes les formes mentals. dona tambe gran contingent de
sitofbbics. El negativisme consisteix on l'oposicio sistematica i
irrational, en la resistencia activa als estimuls de les persones i
do l'ambient; aquesta es la seva earaeteristica psieologica. Essent
per la seva naturalesa el negativisme fantastic i variable, sinb
se I'exaspera amb intimidations i amenaces, amb frases inhhbils,
amb una conducta pot destra, sovint n'hi ha prou amb deixar el
menjar aprop, perque el mateix que abans se negava obstinada-
mont a ingerir-lo, el devori despres; es mes, sbls en cassos ex-
cepcionals, quan a la dolencia no s'hi superposen transtorns ar-
tificials, els negativistes ofereixen una sitofobia persistent que
nocessiti especial tractament.

Conve recordar l'absoluta necessitat do for un previ exa-
men do l'aparell digestiu do tot sitofobe, car sia quina sia ]a ge-
nesi del sintoma, o la seva base, sosteniut-lo pot haver-hi i
mantes vegades hi ha un transtorn organic Ileuger potser, un
catarre estornacal o intestinal, una petita subdola colecistiti.
En aquests cassos el malalt no fa sind amplificar o interpretar
morbosament molesties reals, i fins la mateixa sitofobia negati-
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vista cis qualque cop unit visible roaceio paradoxal it pertorba-

cions orgauiques. El primer pas do la terapeutica ha de consistir

devant do tats patients on la correeeio del desordre digestiu;

corretgeit to s'esmenara tarnbe la sitofobia, i, sin6's corretgeix,

l'orgauisune estarh en disposicio propicia per la seva cura ul-

terior.

Quints formes pot revestir t'alimenhneio quan el malalt

no nnenja? La alinlentacio per medi de la sonda, la rectal i la

hi podOrmica
I la guia per et moment d'acudir-hi I'ha do donar I'estat Ge-

neral del malalt. Persones hen nutrides i on bones conditions

generals pollen permaneixer dos, tres, quatre o mes dies sense

nodrir-se; parafrimics robusts estan fins una setmana sense

meujar (ordinariament no passen de dos o tres dies), i tornen

uu altre cop per Bur propi voter sense gran perill. Diferent suc-

ceix amb els malalts debits, demacrats, que s'alimenten mes o

menus temps d'una manera deficient i Incompleta; allavors s'ha

d'iutervenir aviat, tan aviat coin ho exig eixi la disminueio del

pt's i I'estat del cor.

No es oportu descriure la teenica de l'alimentacio per

nnedi de la sonda. ConvO sour pro precedir-la do la gastrolusi

amb una solucio Ileugerament alealina tobia especialinent quan

hi ha secrecio abundant de mucus o fermentaeions anomales.

La solueio alimonticia, por rabns evidents, mai ha d'essor

do voldnn superior a un litre i de temperatures do mes do 30° o

31°. La composicio ha d'estar regida pels principis de la dieteti-

ca, So es, ha de contenir hidrocarbonats, grasses,albuminoideus

i sals en la deguda proporcio; no ha d'esser uniforme, sinu va-

riada i ha de donar on to possible les calories diaries necessa-

ries, sense donar al conjunt de les calories un valor primordial,

puix, cant Richter diu referint-se als malalts gastro-intestinals, i

pot dir-se generalitzant, t'^s anti ilttsio del merge, una terapenttea

d'apurieveia antb la rjltal en hoc de inillorar at malalt, se Ii fa m a(.

La Hot, els ous, of brou, el sucro, i'higiama, la somatose, of plas-

mon i el sue do fruites i altres substancies per I'ostil, variament

combinats.

La via rectal ce,nstitueix, de vegades, un bon substitutiu do
1'alinnentaci6 ordinaria i, si be cal tenir sempre en compte condi-
ciOns individuals do tolerancia i intolerancia, observadors diti-
geuts, clinics nombrosos, han demostrat practicament coin n hi

ha prou per una nutricio prellongada relativament; Fabio, Vi-
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tali i Silvagui ho han provat, ademes, on el 1902, a la Clinica mo-
dica do Bolonia, valorant el recambi azotat. S'ha d'introduir el
liquid tebi, lentament, i a feble presio, coin es sabut, i a la solu-
cio cal unir-Iii ferments digestius.

La via hipodermica es desgraciadament, dat I'estat present,
de laciencia, una via poc aprofitable. N'obstant els bons resultats,
partials, sabtim que la via subcutania esta oberta nnicament al
aiguai a la solucio fisiologica, es poc eficac i sovint dolorosa en els
grassos i es impermeableals albuminoidens i sucres. Les solutions
de sucre son, segons ja prova Gurber i, I'auy passat Herhester-
mer, en els treballs del laboratori do Hinltede a Copenague, irrita-
tives per la poll, doloroses i donen febre. Les substancies albumi-
uoides no's poden injectar hipodermicament, donen Iloea feno-
mens toxics. Veritat es que Bozzolo, l'any 1908, i Corradi, el
1909, han fet experiments interessants amb animals, el primer
valguent-so d'injeccions de rovell d'ou, i el segon. de somatosa;
amb satisfactoris resultats; mes al ensajar ('experiment en (ho-
me, aquests cossos han obrat com albdmines heterogenies. Els
dotors Mazini i Vidoni, han fracassat al voler injectar la (lot pep-
tonitzada, contra tota esperanga teorica, tan vives son les reac-
cions a quo dona (loc.


