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Si les malalties mentals constitueixen una branca autonoma

de la patologia es deu a les Ilurs peculiars manifestaci6ns simp-

tomatiques, les quals afecten a l'actitut i a la conducta dels ho-

mes, determinant-hi desordres conerets. No obeeixen les malal-

ties mentals a causes i mecanismes patogenics espeelfics, car

ols mateixos agents etiologies que produeixen la follia quail obren

on el cervell, poden produir, on actuar sobre altres visceres,

els diversos quadres de les malalties somiltiques amb integritat

de les funcions mentals. A mes, ben sovint, el cervell no es Punic

organ afectat, i la follia es suls un fet coherent amb els proces-

sor morbosos que paral•lelament es desenrotllen en altres vis-

ceres, on altros teixits i en altros funcions, no representant els

desordres cerebrals mes quo un sector del quadre clinic; sector

(tile ad(luiroix una importancia preeminent per la naturalesa

turhulenta, sorollosa dels fenomens psicopatics, qui porteu per-

turbacions en els actes i perversions on els afectes. Segurament

que si les psicopaties es cenyissin en Bur anormalitat a les re-

posades funcions Inontals de recepcio de les impressions i d'ela-

boracio del pensanient: a in sensibilitat, a la percopcio, a l'aten-

cio, a l'associacio do idoes -tom qualque negada succeeix-i no

es traduissin, coin suara hem dit, en desordres conerets de la

conducta, potser la psiquiatria no hauria devingut una especia-

litat tan autonoma com ho es ara, puix ultra que Its alterations

somatiques haurieu restat m©s obirables, no s'llauria presentat

In inlperiosa exigencia d'assenyalar a les malalties mentals un

lloc d'assistencia distint del do les altres malalties. Sense la ne-
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cessitat d'una especial assistencia, doncs, cap a I'es-
eisio de la psiquiatria del tronc coma do la patologia.

Davant de l'absencia de quelc61n generic, de que
sia, cientificament considerat, un nexe que relligui les malalties
mentals on una unitat d'una jerarquia superior a la que resulta
de tenir preferentinent en compte alguns caritcters, si psicolo-
gica i socialment primordials, molt secundaris mirats de la pa-
tologia estant; i donada la diversitat de processos patogenics i
de quadres sindrdmics que poden observar•se en of capitol ex-
tensissim de les malalties mentals, es una tasca impossible la de
fixar dintre l'assenyalda i discreta limitacio d una pononcia el re-
gisme alimentici peculiar a cada psicopatia. En evitar, doncs, la
dispersio enumerativa d'un index, mirarem d'atenyer la medula
del terra, examinant detalladament el inetabolisnie funcional de
la cel-lula nerviosa, del supost organic dels fen,'lmens psiquics,
car sols el coneixement del proces troflc d'aquell element pot do-
nar-nos una orientacio ossencial i un ferm punt de partenca per
a fonamentar en ses linies generals el regislne dels
psicopates.

I aquesta es la missio que a nosaltres ens correspon,
puix la part especial del tema constitueix I'objecte d'un altra
ponencia.

S'lia atribuit una alto valor al consuin quimic conexe al tre-
ball funcional de tot el sistema nervios i particularment al tre-
ball del cervell , admetent a priori un paral•lelisme ontre la
intensitat dell processos funcionals dels quals sorgeix el pensa-
ment i la immensa importancia i trascendencia quo 'l pensament
to coin a fenomen subjectiu i social . De conformitat amb aquest
parer, tota sensacio de cansa ►nent i tot let objectiu do fadigabi-
litat muscular o psiquica han sigut considerate com la revelacio
exterior d'un segur estat d ' agotament , es a dir. d'un consum or-

no restaurat que posa en immediat porill in integritat ma-
teixa dels organs . MOs,certament que'! coutrill sever dels lets
no confirma pas aquesta manera, un poc unilateral , de veure
les cores.

Examin6in -ho passant revista a les activitats dels elements
nerviosos.

Durant molt temps ha estat on litigi la gii. estiu do si
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el proces de conduccio nerviosa tal coin es reaiitza en una fibra

es de naturalesa ffsica o do naturalesa quimica. La solucio

s'orienta avui en el sentit de considerar aquesta funcio con re-

sultat d un proces fisico-quimic que exigirfa sompre un molt

escas consum de materials qufmics. Aixf, es comprova que si

un nervi o un muscul per ell inervat es fan funcionar simulta-

niament, es l'organ executor lo que primer es rendeix, mentres

que l'organ transmissor no ha perdut res de la seva capacitat

funcional. Adhuc es cregue de primer enduvi que en el treball

del nervi aillat i estimulat experfrnentalment no es consunua

oxigen i que, per tart, ulancava tota combustio orghnica, es-

sent la funcio practicament inagotable; empero experieneies re-

centes molt acurades demostraren que realment en el treball del

nervi hi ha consdin d'oxigen, eucara que'n quantitat enorme-

ment petita. Sempre resulta, pero, que'l nervi ds molt flies re-

sistent at treball quc'l ntuscul (Bernstein).

Aquest fet d'atenuacio de l'importancia quimica do l'activi-

tat I'uncional dels nervis i de les fibres es constata tambe quan

so tracta de I'aetivitat dell centres nerviosos i de les cel•lules.

La ffsiologfa de quaranta anys enrera oposava Puna a l'altra, ]a

fibra i la cel•lula, on tots els aspectes. La fibra nerviosa eracon-

siderada amb menyspreu corn un velcol indiferent a In carrega

que traslladava; in ciA•lula, en canvi, era exaltada coin tin labo-

ratori d'energfes complexes i superiors. Si la conduccio en les

fibres es feia amb petites despeses, 1'activitat do les cel•lules

consumfa tresors d'oxigen, de nitrogen i de fosfor. Schroeder

van der Kolb comparava la eel•lula nerviosa a uiia ampolla do

Leyden. Es parlava de cornbustions i adhuc d'explosions quo

tindrien Iluc dintre de la cel•lula nerviosa, per tant coin se la

considerava fntegrada per principis dotats de gran inestabilitat

quimica. I tot aixo sense aportar ni la mes petita demostrac.fo

experimental. Certament que no mancaren resistencies a aques-

ta correntfa i que algnns fisiulegs, entre'ls quals Cl. Bernard,

es mostraven frets i reservat davaut d'aquestes assevarteions;

ja Nausen, en 1887, basant-se en arguments morfologics, arriba

a Ia conclusio quo les cel•lules nervioses no son els organs es-

pecifles do les funcions centrals, sing solament els organs trd-

tics de los fibres.

Mes tard, els experiments fisiologics confirmen de cada dia

mes que'ls centres nerviosos posseeixen una resistencia al tre-

ball no inferior a is do les fibres. Aixi, la senyoreta loteyko de-
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!Nostra quo la medula espina
trignirla posseeix un

l Ileugerament estimulada per I'es-
del mnsc

a eapacitat do treball cent vogadesa
superior

Ia ul. S uscitant el tetanus per via reflexa i perllongantI'"xcitacio this a la cessaeio do la contraccio muscular, 10 quo
Primer deixava do funcionar era la placa motriu, la goal esde-
^'1N[r,uda veritable barrera antra 'I nervi i Of museul bloquejava
,r Wiliest. Probablement les
I'Is verinsques'

plaques nutrias s'intoxiquen Hull)originen en els musculs mateixos durant el treball
de la contraccio muscular. AIes, de totes maneres, III medula es-
pinal ja sia coin a centre de reflexes, ja sia corn a organ de
transmissio, es molt superior al mnscul

on to quo 's refereix a
r'esistencia a la fadiga pel treball funcional. I r,s mblant
lue el eervell no sia en aquest sentit inferior a la med

verseula•.Sherri ngton ha donat una provaroluta inagotabilitat ben tiara de la gaire b© ab-
rona motriu, que

dais Centres nerviosos. SabOm quo una neu-es sempre la dltirna porcio dun are reIleeix a excitations de diversos on ens,
flexe

Puix quo Pot
-4imulada per diferentes vies sensitves, Dones W, Sherring-
tonton ha demostrat que quan amb estimulacions reminades totes per una mateixa via sensitiva. s•es arri

Barris enca-
desaparicio del reflexe, de mode r ue a par

bat ,l la
fare reflexe estigui en estat do colnplpt

agotallnept,rOs^possiibled'obtenir de bell non una reaccio en els mateixos elements mo-
tors provocant of reflexe per altres vies sensitives. D'aquest let
experimental, conlirmat per Verworrl, Sherrington deduoix que
l'obstacle at pas do la torrent estimulant no es troba, corn pens"!
glades

(31,n(31,
en

el curs del

hipotetiques
calades cel•lules sensitives quo estarien inter•-trajecte, sin(') mos aviat on el tame pulls
de eonoxijo dels diversos elements do I'arc reflexo, o sia oil
les articulations interneuronals, en 1es sinapsis toll Sherrinh-
ton les anomena. Es tractaBones, d'un fat somblant al quo
ha demostrat la senyoreta Ioteyko en les articulations neuro-
museulars i que citavem suara. Aquesta agotabilitat funcional
do la sinapsi to probablement, sogons Sherrington, la finalitat
fisiologica d'impedir quo '1 segment final coma areflexes sia agavellat Pei servei d'un sot reflexe;deti]god,, 'dafeblida la conduccio en la sinapsi, la neurona motriu restm-ji j
Iliure per a obeir a altres estimuls.

Considerant la bioquiMica dell centres cerebro-espinal, r,,,
es pas indiferent que la causa i of Ilbc de la fadiga o do 1'agot,r-
ment es busquin en ]a sinapsi o (r] Ia cel•Iula riorvi()^;;I, Si 'lin-
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tre la delicadissima trams anatomica que ^s la sec dels fenomens

intt^l•lectuals, les ct^l•lules nervioses representen una masse cou-

sidt^t•able a la qual pot atribuir-se un yuimisme d'uca carts im-

portancia,en Iambi no pot far-se to mateix amb les sinapsis que

rester rt•du'ides a tenues cuntactes antra estremitats filamento-

ses, brans, miuimes i simplissimes d'una part, i d'altra part a

punts aillats de la superflcie cellular t^orrespoceut a la neuro-

ns v^•'ina. En aquestes conditions es compr©n tom en la sinapsi

la prupagacio de la correct cerviosa - mes aviat entrebancada

que afavorida -dove uu fen^unen complc^xe; i es compren tam-

bo tom una alteracio de la eomposicio quimica de la sinap-

si, en au^mentar la discontinuitat quimica i fisioli^^ica pree^is-

tent, pot ocasionar I'xLur de la torrent nt^rviosa. ^©s dt^l ft^t yue

anili pots cosx Magi prow per a far cessar aqut^st feni^meu

no ©s logic deduir-ne que precisen grans despeses materials per

a la se^•at producciCi; la qual cosy saris tambe evidcctment opo-

sada als resultats de les investigations experinicntals, Fs pot

versemblant que la c^^ssacio d'un reflexe succc^sivament repe-

tit vingui per un veritable agotament produit al nivell de 1'ar-

ticulacio interneuronal, es dir, per un consum no restaurat de

principis quimics; mes a^iat es possible quc 's verifiqui un fe-

numec do carlctar men^^s grew, un fenomen de fadiga, I'origen

del qual lot de buster-se en l'accio ^^aralitzant que 'ls productes

del recanvi funcioual no allunyats enters, exerceiYen damunt

les r'uncions mxteixes que els ban produit, pui^ c'lii lie prow amb

un hrcu repos p^^r a que '1 rettexo, aparentmt^nt agotat, torsi a

assolir Ia save iutensitat primitive.

L'estudi dell Penomens metalicilics que tcnen lloc en el

funciunament dell centres nerviosos ens proportions enters

prove+s de la resistencis dell mateixos a l'sgotament.

La valor dels cambis quimics que aoompanyen a I'activitat

dt+l cervell pot obtenir-se amb metodes directes i indircctes. Di-

rectamcnt,amb I'anitlisi la sang carotidea i iugular,

amb provatures, pot rt^cixides, de circulacio artificial i xmb la

dosificacio dell gasos de la sank abans i despres d'haver passat

pal cervell; indirectament, amb el metode termometric i calori-

metric i tambe amb els exiunens c^mparats de les excreci^us.

Resumirem els resultats finals de tsntas i tastes observations:
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cl cervell no es un productor privilegiat de colesterina com
pretenia Flint; els accessos convulsius, per violents quo siguin,
no determiner mai en la sang (vena iugular) una riquesa d acid
carbonic comparable a la quo's troha en la muscular (vena fe-
moral), i no tenen ni tan sots el poder d'elevar la temperatura
del cervell; els colorns descerebrats irradien una quantitat de
calor no inferior a la dels coloms sans (Corin) i si la perdua do
pas i I'eliminacio de nitrogen durant el dejuni perllongat, snn
en ols coloms descerebrats inferiors a les dels eoloms intogres
igualment sotmesos al dejuni, ]a diferencia no depen de 1'estal-
vi d'energia nerviosa, sino a la cessacio de les influencies trofl-
ques del cervell sobre les viseeres i sobre els musculs (Belnion-
do); les oscil-lacions do la termogenesi cerebral no son en res
paral-leles al treball psiquic (Mosso), no derivaut les quo es com-
proven del metabolisms autocton del cervell, sino del desequi-
libri circulators i do la particular lentitut amb quo s'irradia el
calor cerebral tart en l'organisme viu coin en el cadaver man-
tingut en un medi isoterutic (Heger); en lo quo's refereix a
l'oliminacio de ]'acid fosl'oric l'activitat intellectual tendeix en
conjunt a disnlinuir-la Ileugerameut, puix que provoca un des-
cells on la quantitat dels fosfats alcalins elintinilts i no infueix
en I'eliminacio dabs terris (Mairet); el mateix fenomon pot ob-
servar-se on els malalts mentals, encara que estiguin excitats
aixi que comenca la desnutricio (De Boecke i Slosse); els melan-
cdlics, per mss qua's torturin intensameut el cervell i visquin
on constant i aguda inquietut mental, no presenten irregulari-
tats ni en l'oliminacio de la urea ni on I'elimiuacio dels fosfats
en tant s'alimenten amb re„•ularitat (Birt i Zulzer).

Afegeixi's a aquests resultats quo 'Is estudis mss minucio-
sos sobre 'I rocambi nutritiu en 1'ostat do reps i en l'estat d'ac-
tivitat do les diverses funcions convergeixen on demostrar quo
entre les diferentes formes del treball funcional, el treball psi-
quic es el quo costa inenys. El passiu del balang del cos hums
sols esdeve considerable quail I'oxcOs d'activitat to lloc on les
viseeres, i sobre tot en els musculs. Els musculs sia per ]a ]lur
massy imponent, sia per la fregi1encia amb que hem de servir-
nos-en, sia per l'estat de semicontraccio tonica en quo resten.
adhuc en el repus, son el organs que mss despeses ocasionen
a l'organisme i son tambe al mateix temps els organs dinami-
cament mss productius. Precisament per aquesta rao el tipus del
Ilur quimisme funcional, amb independencia del treball furnit,
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de in repeticio (leis estorcos i de la permanent tonicitat, es ja

dun elevat cost considerat aIlladament. Aixi, ha pogut dir-se

amb justesa que 1'esforq de Ilegir mentalment costa bastant

menys que'l que's requereix per a aguantar el Ilibre amb la

ma. car la lectura mental no mes necessita l'activitat do mini-

mes parts del cervell, mentres que 1'acte de sostenir el llibre re-

clama l'exercici de tots els musculs del bran.

A aquestes dades sobre el metabolisms de la cel•lula ner-

viosa, en que taut insisteixen Tanzi i Lugaro en la llur magis-

tral obra <Malattie Mentali», poden afegir-se encara les obser-

vacions que relatives al mateix proces consigna Pighini en les

reeients lectures fetes a l'Institut Clinic de Milan sobre bioqui-

mica del cervell. Remarca Pighini quo una de les mes notables

propietats dels lipoides cerebrals, de les grasses nobles com han

sigut anomenades, sobre tot dels compostos de fosfor no satu-

rats, es la do produir per combustio un gran numero de calo-

ries amb una despesa material minima. Aixi, s'ha notat que du-

rant on dejuni perllongat, quan tots els altres organs i teixits

sign considerablement reduits on pes i en volnm, el pes i el vo-

luln del cervell a penes si han canviat (Luciani). El fet s'explica

per In eireunlstancia de contenir el cervell substaneies dotados

d'una alto valor termogenctica, la combustio de les quals en

molt petita quantitat es ja suficient per a produir l'energia no-

cessaria al treball de la ment. Tenint aixo en compte, no es

d'estranyar que'ls cambis respiratoris del cervell tant en 1'es-

tat d'excitacio corn en l'estat de repos sien menors que els dels

altres organs; que les diferencies que 'n aquests cambis s'ob-

serven entre l'estat de vetlla i el do la son sien gairebe insensibles;

i quo On els mateixos no s'observi variacio despres d'un treball

mental intens. Ja Paul Bert, comparant les quantitats d'oxigen

absorbit i d'acid carbonic despres per 100 grams de diversos

teixits, trobava que les xifres mes petites corresponien al teixit

nervios, i Baselli i Stern, en repetir 1'experiment amb tecnica

moderna, han confirmat en absolut aquests resultats.

VeiOm, dones, que'l caracter prevalent del metabolisme

do la eet'lula nerviosa es el do tenir un quimisme funcional

assats pobre amb una sensibilitat quimica exquisida. El cervell,

com diu Belmondo, no es cuida de la produccio do l'energia.

sins) do la seva reparticio, podent-se'l legi.timament comparar a

un commutador. La funcio mental encara quo assoleixi una alta

valor logica, resta sempro modesta quimicament considerada;
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i el pensament mes genial, lo mateix que'l pensament mes me-
diocre, no es produeix, segons grrtfiea expressio de Tanzi i Lug-
;raro, on mig de ]lamps i trons amb gran consum de Vtsfor, sing
tlue es el resultat de la lenta i silenciosa coordinacio de petits
esforpos que obtenen un alt rendiment coerces a savies rela-
tions neuronals microscopicament limitades.

s #

Item cregut convenient for remarear amb insistencia que
l'activitat mental i el consum gnimic de la cel•lula nerviosa no
son prttporcionals, perque amb massa fregiiencia son conside-
rades les perturbations mentals coin lligades, en funcio de eau-
sa unes vegades, d'efecte altres, al desgast del teixit nervios, a
la no restauracio dels seus components quimics, i amb aquesta
uniforme interpretacio del mecanisme del proces morbos es
prescriu un regisme de sobrealimentacio, pretenint corretgir
un estat d'hiponutricio que no existeix en la realitat, mentres es
prescindeix do l'estat somatic del psicdpata, principal element a
tenir en compte per a la rational solucio del probloma dietetic.

Es seguir un caini equivocat on la terapeutica de les malal-
ties mentals l'orientar el regisme alitnentici sols partint do la
simple constatacio dell transtorns psiquics, puix com acabem
de veure per les dades que aqui hem aportat, hi ha falta de pa-
ral•lelisme entre l'activitat mental i la valor dels cambis quimics
que regeixen el metabolisme funcional de Jos cel•lules nervio-
ses. La intensitat i la qualitat dels trastorns mentals no poden
fonamentar una indicacio; que ni els sindromes psicop:ttics amb
excitacio son una causa de desgast per a la cel•lula nerviosa, ni
els sindromes psicopatics amb depressio son un efecte de per-
dues materials no restaurades despres d'un exercici mental in-
tens, sing que uns ialtres son,generalment,funcio d'intoxicacio,
de modificacio qualitativa del proces do nutricio de la neurona
per pertorbacio llumoral, deguda a una intoxicacio exZgena, o a
una infeccio o a un proces d'autointoxicacio que to el seu origen
en I'organisme mateix, si be ordinariament fora del cervell: en
I'intesti, on les glhtndules endocrines, en les de secrecio mixta o
en la intimitat del recambi quimic dels teixits, especialment en
aquells mes actius, coin els musculs. I la modalitat de la per-
turbacio hum oral -veritable suport orgitnic dun gran nombre do
psicopaties - que condiciona els trastorns mentals hem d'in-
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vestigar-la quasi be se mpre interrogant l'estat somatic do

l'alionat, puix quo solament per a un ndmero molt reduit de

toxics reacciona el cervell amb fenOmens psicopatics especifics.

Aixi veiem com uu sol estat psicopatic fonamental, la confusio

mental, es el quadre sindrbnlic coma d'exterioritzacio de diver-

ses psicopaties febrils, infeccioses i toxiques.

L

Es dedueix de les precedents consideracions,queel regisme

alimentici sera un element capital en la terapeutica do la major

part de les psicopaties quo Itiegis, amb logic criteri nosotaxic,

agrupa en el sector de les psicopaties secundaries o associades,

sobretot de les psicopaties que tenon Bur origen en les autoin-

toxieacions d'origen gastro-intestinal, hepatic o renal, de les que

son degudes a una infeccio aguda (grippe,neumonia,erisipel•la,

infeccio eberthiana, etz.) i de les que son tributaries d'un pro-

ces d'autointoxicacio general, coin ho son els trastorns psiquies

elementals i indecisos de l'artritisme i els ja mes caracteritzats del

reumatisme, de la gota, de la diabetis, de la inanicio, de l'arte-

rioesclerosi. etz. En aquestes malalties mentals el regisme ali

mentici indicat sera el que comandin els trastorns organics i

les perturbations somatiques quo es constatin en el malalt; en

ells haurh d'inspirar-se la diotetica, i no en els fenomens psico-

pittics, els quals amb patogenia diversa poden revestir quadres

simptomatics semblants. Les dites cures de regisme alimentici

sistenihtic, les cures de sobrealimentacio, les de reduccio ali-

monticia, el regisme vegetaria, el regisme laeti, el regisine do

fruites, el regisme declorurat, etz., tindran en cada cas concret

la seva aplicacio.

En els estats psicopatics aguds, en la mania, en certs perio-

des de la dementia prec(')Q. i de la paralisi general, en els estats

crepusculars de l'epilepsiai sobretot en la melancolia, on la con-

fusio mental i on t'alcoholisme agud no es rar que 'I regisme ali-

mentici representi un dels factors mes importants del pla te-

rapeutic. Ultra quo els trastorns dispeptics i la constipacib

s'observen sovint en aquosts alienats perturbant el proces d'

assimilacio, la Ilur agitacio en uns cassos, en altres el negativis-

me i on altres la sitofohia o tots aquests desordres combinats

determinen un estat lamentable del trofisme d'aquests malalts.

El regisme alimentici que 'n ells s'estableixi tindra en compte.
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alhora, I'estat d'insuficiencia digestivo-hepatica,gairebt' constant
i la reparaeio deficient de les pi rdues que sofreix l'organisme, ja
sia pel treball de 1'excitaei6, ja sia que la vivacitat i ]a intensitat
del trastorn emotiu perturbin els processos metabolics, o be
1)l rtluo '1 malalt no ingereix aliments en la quantitat deguda.
1)estresa i sagacitat necessita '1 clinic per a instituir on cada cas
t mneret el regisme quo satisfaci a totes les exigencies del pro-

quo rares vegades es posa amb la simpileitat tan cara a
certs esperits quo fan a tota psieopatia aguda tributariad'unregis-

de sobrealimentacio, uniformitzant indegudament una qi estio
que reclama unit soluei6 individual. Els ous, la earn en petita
quantitat, les Ilegums i el regisme lacti i laeto-vegetaria constituei-
xen per a aquests alienats 1'alimen taci6 mes favorable. Toulouse
din que ha obtingut bens efectes amb la substitucio delsfeculents
I de part de la tarn pel sucre en quantitat de 100 a 2(X) grs.
per dia. Segons aquest autor la sobrealimentacio amb el sucre
eugreixa als amagrits, anemiats i agitats i calma als histories i
epileptics, sobretot si es fa coincidir aquesta amb la
privacio de In sal i l'aecio dels

Fixada ('alimentaci6 del psicOpata agud ha d'esser preocu-
pacio constant del metge que aquella sia presa amb regularitat,

en tot lo possible les bores del repas. L alcohol
deura esser totalment prohibit.

Les malalties mentals croniques, la dementia senil, la de-
mencia precoc, les demencies terminals, les psicopaties aleohi-
liques croniques, tortes formes no remitents de la psicosi ma-
niaco-depresiva i els estats patios de la ment quo mes que
veritables malalties son anomalies mentals constitucionals, coin
la imbeeil•litat degenerativa, la paranoia, in immoralitat consti-
tucional i les perversions sexuals no un regisme ali-
mentici particular. L'alimentacio en aquests malalts ha d'esser
sana, ttlnica i reparadora, igual al regisme alimentici mixte que
's considera normal de Thorne adult, compost en proportions
variables d'ous, de peix, de (let, de earn i de vegetals. El vii les
begudes alcohuliques, sense esser proscrits d'una manera abso-
luta, deurim tolerar-se nomes en m6lt petita quantitat.

CoNcJ uS161s:

1." Les malalties mentals no tenon regisme alimentici es-
pocific ni solanlent habitual; el regisme alimentici varia seg6ns
la malaltia i adhuc seg6ns els periodes de in seva evoluci6.
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2.a S'ha do tenir present en instituir el regisme alimentici

en les inalalties mentals , que'Is centres nerviosos tenon un qui-

misune nutritiu molt modest, podent considerar-se per lo quo

es reforeix a l'exereici f u ncional coin practicament inagotahles.

:1.' El regisme alimentici dels alienats ha de venir indicat

priucipalment pel Bur estat organic ; sols molt secundariament

ha d'esser funcio dels trastorns psiquies.

4." Les cures do regisme alimentici sistemi ► tic tenon la liur

aplicacio en els estats psicopatics associats , en els quals cum-

pleixen les matoixes indications que 'n les malalties dites co-

rnuus.
5.:' En els estats psicopatics aguds el regisme alimentici

no sols dou atendre a la necessitat de reparar les perdues de

l'organisme, sing quo tambe ha de tenir en compte l'habitual

nteiopragia digestivo - hopatica . El metge s'ha d ' esforsar assidua-

ment on regularitzar l'alimentacio del malalt.

ti.a El regisme alimentici indicat en els alionats cronics i

en els estats psicopatics constitucionals es t1 regisme mixte

normal de 1'home adult i sh.


