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L'organisuie se desprdn de les entrauyes de la mare on ple

periode evoluti u, amb totes les exigencies qu'impliea eI treball

do formacio i amh totes les detcencies propies d'un moment

constitutiu. Durantels primers mesos do Ia vida, l'energia de crei-
xementheredada eontind'i obrantamb mareat impuls, 10(1 ue obli-
ga, per it atendre al deseurotlle, a procurar una raccio per sobre

la do nlanteniulent i per to tart a una alimentaeio abundant i
una nutricio aetiva, quo sots semi possible amb un desvetila-
ment de totes les funcions i un considerable consum d'euergia.

El creixement td Il(')c d'una mauera progressiva, porn no
sempro en la mateixa intensitat ui proporcio on els diferents
teixits, essent indispensable que 'n cada moment determinat
I'alinlentacio puga subvenir a les necossitats quo reclaula l'orga-
nisnie.

Lo regularles uecessitats nutritives en 1'infant normal i en
el malalt ha sigut afer dots puericultors do tot temps, pero nlal-
grat haver-so enriquit extraordinarialnent la ciencia amb valio-
sos conoixements, no hens couseguit arrivar a una unitat do
criteri. Aquesta manca d'unitat ds troba en lo que fa referencia
a 1'alimentaci6 natural, pero les divergencies s'accentuen al
apreciar els diferents aspectes de 1'alimeutaci6 lieterogenia a
quill estudi conlplicat s'ajunten les doficencies del aparell on
evolucio, les dificultats de coueixe'l estatica i funcionalmeut.

Encare avui estan discutint-se teorios tan oposades com la
de Siogert, de Colonia, que preten que la tlet no fa estada en el
estumae i que passa tot seguit al budell; i la do Leven, de Paris,
qui, fundant-so en exa;:-.eus radioscupies, demostra per el contrari
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que no sols s'atura en aquella entranya, sing que necessita al

menys dues bores per a buidar-se; aixi mateix per lo quo's refe-
reix a In mesura de les raccions, uns les institueixeu fundant-se

en el pfs, altres en 1'estatura, altres en el valor energetic. i al-
guns consideren rates practic estahlir-les per tanteig.

Per6 el problems assoleix la major complexitat en el te-

rreny fisiopatologic; quasi no queda element quo no hagi sigut

iuculpat coin a causaut dels proeessos digestius i de la nutricio,

tart quo despres d'haver donat tota la volta a traves de les teo-

rfes anatomiques, funcionals, infectives, toxiques, liumorals, es

torna a repassar la feina feta cercant novament on el punt ja

abandonat.

Cada nova iuterpretacio ha donat preferencia a un regisme
deterulinat o ha sugerit sous aliments per a corretgir, modificar
o guarir un procesdigcstiu; d'aquesta nlanera la dietetica infan-
til s'ha auat enriquint amb uua serie considerable de regismes.

No obstant, no es senipre facil fixar degudamente les indi-

cacious, i encare, estaut la indicacio ben sentada, a voltes es difi-

cil obtenir ('aliment elaborat de tal faiso que sigui l'ideal per

l'estat en quo's truben les vies digestives i els sues digestius.

No 6s d'estranvar, doves, quo un aliment alabat per uns, sigui

pot estimat per altres.

Difleil es entendres encare avui entre aquesta ouredada

nladeixa d'Ilipotesis i teories nItis o menys exelussivistes, quel-

cont convicentes on la teoria, pero duns aplieacio practica defi-

cienta molter d'elles. No es possible negar les nombroses con-

questes obtingudes en aquestes discussions, de les que'l tracta-

nlent dietetic n'lia tret un bon benefici, pare) la practica es dol

de ht maraca de silnplicitat i claretat que deu imperar on les se-

ves deeissiuns.

Confesso que'm manquent conditions per a intervindro on
aquesta tasea, ademes tine el pressentiment de no tenir la traca
per a eondensar on poques pagines 1'estat actual d'aquesta em-
boirada questio; pero posare a eontribucio tota la ineva bona
voluntat, quo, jo menys quo cap altre put escatiular, an
aquest Congres per of que sento fervent entusiasme.

FINUrci IIUESTiv:A

Durant el periode de lactancia, sobre tot fins als nou o deu

mesas, totes Los activitats orgauiquos van dirigidas a atendre el



300 Seguin Congres dels Melges do l.lengtta Cata,ana

creixoment,caracteristicadominant en aquesta epoca de la vida;
dir que tot 1'organisme esta concentrat en la nutricio

i, per lo tart, en les seves funcions digestives.

L'aparell digestiu ve obligat a ingerir i a digerir una quan-
titat notable d'aliment per a subvenir a la nutricio especial dels
primers temps de In vida, quantitat que amb relacio del pes es
extraordinariament major que'n el adult, puig en proporcio a la
quantitat do 400 cm,31 de llot do vaca per dia que corresponen a
un infant de mes i mitg, pesant 4 kg., correspondria a un adult

de 70 kg., set litres de llet diaris. Ademes el creixement rilpit i
progressiu exigeix una nutricio sense interrupciO do durada,
puig les reserves s'agoton depressa i 1'autoconsum que resisteix
una pordua do 4/10 de pes on el adult, on l'infant al arrrivar a
les 2/10, pose en greu perill In seva existencia.

Malgrat Yalta responsabilitat de la funcio digestive, 1'apa-

rell es troba deticientment constituit organica i

sobre tot durant els dos o tres primers mesos. Manquen les

dents, els mdsculs de la masticacio sun febles, 1'est6mac to poca

cabuda, les capes musculars i mucosa de tot el trajecto estan

poc desenrotllades i ols sues digestius o ferments, o son poc

abundants o poc actius.

La naturalesa proporciona, no obstant, 1'aliment perfecta-

ment adecuat a dites conditions, la llet de In mateixa especie o
homogenia. La llet de mare o de dida constitueix I'aliment
adaptat a les forces digestives de ]'infant i es d'un rendiment

a propusit a les seves necessitats nutritives ; es 1'dnie que, amb
un minimun de treball, es mes ben utilitzat, que per tart deixa
menys residuu apte a servir de cultiu a una flora microbiana

nociva. Per el contrari tot aliment no adecuat a dites condi-
tions digestives, obligara a un treball d'elaboracill mes entre-
tingut, produira un major consum d'energies, i el residuu indi-

gerit proporcionara un medi de cultiu al microbisme intestinal,

poguent donar floc a perturbations del equilibri orgitnic.

La llet es poc atacada en la Boca, al menys durant els tres o
quatre primers mesos, degut a la maraca d'accio sacarilicant de
la saliva. En l'estomac el lab-ferment coagula la Bet i transfer-

ma la casseina en una part soluble i on altre que, al comhinar-se
amb les sals de cals, forma el coagul, paracasseina ; la coagula-
ciO sembla tenir per objecte afavorir l'accio del sue gastric so-
bre la Ilet. La casseina soluble passa tot seguit a traves del pilo-
re, la part solida es atacada en capes per l'acid clorhidric, que,
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adem6sde les sever accibns desinfectant i estimulant,junt amb

la pepsina, transforms la casseina i albumines en albumoses i

peptones. En I'estbmac si,ls l'erepsina pot portar la descompo-

sici6 m6s enlla, transformant les peptones en acids aminats,

mes aquesta acci6, com aixi inateix la do la lipassa gastrica, no

senibla molt important en aquesta entranya. Els experiments

de Leven i Barret ban demostrat que la llet permaneix en I'estu-

mac i que cada ingesti6 implica un tramit de digesti6 que, per a

Esser perfecta deu esser contpleta, afxir 6s, fins que l'estirmae

s'liagi vuidat contpletament; de no Esser aix i les capes de casseina

coagulada o no digerida, es van estratificant i mantenen en Ilur

centre un medi de cultiu. La pared del estomac ds poe absor-

vent, i digereix aproximadament 1/3 de les albumines i 1/4 de

les grasses.

El producte d'elaboraci6 gastrica casseina soluble amb su-

cre i sals, albumoses i peptones, grasses i mid6, mes o meuys

modificats-passa al budell prim aon les albunaoses i peptones

cons tantb6 les albumines no transformades, baix I'acei6 de la

tripsina i l'erepsina son descompostes en acits amiua;s.Les gras-

ses neutres no dialitzables 6s necessari que siguin desdoblades,

acci6 que realitza la esteapsina activada per les sals biliars; els

acids grassos es combinen a los bases formant sav6ns dialitza-

bles i solubles en l'aigua. Una digesti6 sera tant millor quant

Ineuys fosfats hi 1lagien los deposicions,messav6nsprod nits imds

fosfor s'11agi absorvit (Freund). La major part des les albumines

sou absorbides en la primera porci6 del ileon, l'absorci6 de les

grasses augmeuta a ntida que'ns acostdm al budell Bros. Quan el

pancrees i el fetge son insuficients, els sav6ns s6n poc absorvits,

to que sembla que els sues d'aquelles glandules juguen

una acci6 sobre l'absorci6 (London i Polowzona). El mido i els

polissacarids son transformats en sucres absorvibles i monossa-

carids baix l'influencia de l'amilasa pancreatica i els ferments

sacarolitics intestinals.

En el budell la flora microbiana variara seg6ns els medis

que li proporcioni el residuu alimentici• En I'alinlentaci6 natu-

ral quo deixa un residua escils, predomina el baccil bifuhcs

de Tissier, microbisme revelador (Fun bon estat intestinal; en

cambi l'alimentaci6 artificial, de composici6 diferenta a la llet

Itomogenia, de digesti6 m6s diffcil, d'utilitzaei6 mes imperfecta

o incompleta afavoreix una pululaci6 mds variada.
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NUTRICIo

Les necessitats nutritives del organisms durant la lac-
tancia, son molt diferents do les del adult; tatinrentacio, ade-
mes d'atendre at entreteniment cellular, to qu'aportar els etc
inents necessaris per a satisfer at creixement rirpid i progressiu
que tindra llirc urercOs a les parts fixades. Conn Item Bit, les
conditions especials de la nutricio, exigirt una gran quantitat
d'aliment respects at pes, una notable activitat funcional, un
major consum d'energies at que s'afegira I'irradiacio de calor
considerable on I'intaut; per a respondre a Bites energies i per
a nrantenir constant la ternperatura del cos, 1'alinientaci6 tin-
dra que tenir un valor potential elevat.

L'infant pert per irradiacio nrolta m©s calor quo ]'adult, de-
gut a I'extensio tle la sev;r superficie cutania molt major anib
relacio at pes (]lei de Ricliet). La perdua do valor per irradia-
cio es la m6s important, representa les 4/5 parts del total i so-
gous Michel i Perrot es de 15 calories per cm.' en 24 bores; on
cambi les calories do creixement o siguin les utilitzades on la
formacio dots teixits es do 1`9 calories per din i per 1 gr. d'aug-
mont de pes.

En els prematurs aquest consum do valor es per I'esnten-
tada rad m6s notable; la superficie cutania es molt mes predo-
minant, per to que les necessitats de manteuiment i energeti-
ques serau encare Hies considerables.

El creixement rapid i Ia catorificacio intensa stiri dos fets
earacteristics i els mes pronunciats on eI comenQamont de la
vida, puig com tots sabem I'augnrent de pes es duplica it quart
mes i nocessita on cambi vuit nresos per a guanvar igual quan-
titat do pes at quo ha guanvat durant els quatre primers rne-
sos; tambo per to quo fa referencia a la relacio del pea i la su-
perficie i per to tart a les necessitats catorifiques disminueixen

a inida que'l pes aumenta, do tal manera que si b© aumenten

amb 1'edat i el pes, no son proporcionals ni a Puna ni a I'altra.

Durant eta nou primers nresos, es desenrotllen teixits tons
de creixement rirpid; despres do dita data, sl creixement de-
eau quelcom, car entren en formacio teixits quo's dosenrotlien
amb mes lentitut principalment els musculs i els ossos.

L'utilitzacio dels diferents components organics i minerals

guarda relacio amb el proves esmentat de nutricio: (let naixe-
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ment fins a ( ' any el consum d'albumina per dia i kilogram de

pes es do 4 gr ., (Juan en ]'adult es do 1'7 gr . Mes notable es el

gasto do grasses , puig mentres el primer n'uti!itza 5 6 (i gr., els

segons soils 0,85 gr.; en cambi els hidrecarbonats segueixen un

came rovers : 5 a 7 gr . maxim on ('infant, 7,50 gr. on (' adult.

Les suhstancies proteiques cumpleixen un dots principals

objectes per user altament reparadores , constructives, pero no

produeixen energia muscular. En ('infant les grasses constituoi-

ten nit excelent estalvi de les subtancies nitrl^gcnades i donon

major rendiment que'ls hidrocarbonats ; d'aqui una remarcahle

diferencia , (' adult do 100 calories n'ematllleva de 51 a 07 als hi-

drocarhonats ( Ruhner), en cambi el nen de pit sols en gasta 19

d'aquesta procedeucia i 5:3 son facilitades per Ies grasses (Weill).

El So "/„ de calories im„ressades son destinades a la termoge-

nesi i al treball mecanic.

Uu ultra fet d ' aquest periode i qua ' s dedueix filcilment, es el

de qua I'assrmilacio excedeix a la desassimilacio : els diforents

elements es retenen en 1'organislne i on especial I'utilitzacio de

Ies dif,'rentes substancies - nitrogenades, grasses, sucres . sals, ex-

tret sec-©s quasi completa en t'alimentacio per (let de dilna;

on I'alimentacio per hiheron I'absorcio de sucre i nitrogen sem-

bla hastant perfecto , per(') existoix una notable diferencia amh

totes les sals. La fixacio an d , la qua's to ('augment do pes , tarnbe

es rates perfecta en 01 non alimentat at pit que'n I ' alimentat anlb

Ilet de vaca: aquest darrer , com mes nitrogen absorheix, en

crema rains , n'elhnina nltis i on fixa menys . L'infant com he dit

fixa mes quantitat de grassa i de nitrogen i per to tant la quan-

titat (I' urea eliininada es relativament mes petita . L'intensitat

do la calorificacio oeasiona una major perdua d'aigua i acid car-

hunic per la transpiracio i respiracro.

Si el funcionament do les vies digestives es perfecta i la (lot

est;l perfectamont adaptada biolugica i quimicament a les con-

dicions digestives , l'assimilacio os hastant perfecta, puig s'uti-

litza el ,>< i °!„ si la Hot es homogenia , i el el 94 ° o si es de vaca.

No obstant , la propietat de digerir tot o part dels aliments

ingerits varia d'un rndividuu at altre: coeficiont d'utilitzacio

d'Atwater , capacitat digestiva de Lynch.

Essent tan nonlhrosos els factors qu'rntervenen en el pro-

ces de digestro i assimilacro , no es d'estranyar qua un a un hagin

sigut considerats com a veritables culpables en els processes

patologics . Mentres no'ns apartem del aliment proporcionat per
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la naturalesa, encare que possibles, els trastorns son molt menys
frequents, i per regla genera;, menys greus, pero com diu
J. J. Rousseau, tot es fa dolent quan s'aparta de lo disposat per
el Criador, i aixis, com mes ens apartem de Ia lactancia natural
mes son els inconvenients, mes els factors on aceio, i mes impor-
tants els trastorns ocasionats. En efecte, no es facil conservar
l'armonia que deu existir entre l'aliment i I'aparell que deu ela-
borar-lo, i la causa pot partir are d'un, are d'altre factor; per
part del aliment es precis tonir en compte la quantitat, la cali-
tat, les seves alterations, adulterations, nombre d'ipats; l'orga-
nisme, per altra part, no sempre esta perfectament disposat per
a complir la seva tasca, siga per alterations anat6miques o per
alterations fuucionals propies del aparell o que, d'origen Ilu-
nyh, repercuteixen en ell. En quant s'ha romput 1'equilibri in-
dispensable per a que les funcions es realitzin degudament, la
perturbacio que s'inicia en les primeres elaborations pot reper-
cutir en la nutricio, essent origen de tota mena de trastorns. I
es precisament aqui aon cada autor fixa la seva opinio delatora
sobre un o altre element: uns considerant l'aliment com el prin-
cipal causant de dits trastorns, altres inculpant als mieroorga-
nismes, altres a les alteracious funcionals o anat6miques, altres
creient que les perturbations son d'origen especiabnont toxic,
parors defensats per uns amb un criteri exclusivista, i per altres
amb un eclecticisme, potser mes raonable.

Impossible es exposar totes aquestes idees; per a avui, men-
tres la ciencia es purifica i interroga encara, crec quo no de-
vem caure en idees potser massa individualistes i que pritcti-
cament lo esencial per lo que fa referencia al regisme, es sa-
ber interpretar clinicament els sindromes, estant en lo cert
Ilutinel i Nobecourt al dir que els diferents factors, elabo-
racio defectuosa dels aliments, lormacio de verenos, infeeeid, re-
accio inflamatoria dels teixits, se succeeixen, s'associen i combinen
llurs efectes; en general es impossible en un cas determinat senya-
lar quina es la part que correspon a cada un d'ells.

De to abans exposat es desprenen les dificultats qu'existei-
xen per a instituir un regisme fonamentat en dades cientifi-
ques: quan sills os tracta de perturbations ocasionades per la
quantitat de l'aliment en exces o defecte o per la mala calitat, i
descobertes at pot temps de produides, la solucio sera relativa-
ment facil; en Iambi on els cassos en que intervinguin en el
proct's les conditions especials organiques afegides a condi-
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cions de qualitat o quantitat de l'aliment, el coneixement de

I'intervencio dels diferents factors sera a voltes molt dificil i

fins potser en alguns Bassos impossible, no quedant-nos altre

recurs quo'! tanteig.

Itompuda la normalitat, nostre principal interes es investi-

gar, baix el punt del regisme, in funcio en deficit, la naturalesa

i grau de l'insuficiencia per a poguer oposar una alimentacio

modificadora, supletoria i suficient. Actualment no disposem

d'un mitjit quo per ell tot sol ens instrueixi d'un modo sogur

respecte dita insuficiencia ni 1'origen de la mateixa, puig

apart les propietats individuals de flxacio (coeficient de fixaciO

do Lesage), intervenen nombroses conditions quo poden for

l'apreciacio dificil; pert contem amb alguns mitjans que, ben

dirigits i interpretats, sumats a una bona interpretacio clinica,

poden esser nun valiosa guia en l'institucio del regisme en les

malalties infantile: els principals son la prova alimenticia i

1'examen de les deposicions.

VAL^A DEI. REOISMIE DE PROVA I DEL EXAMEN' DE LES DEPOSICIONS

IIavem de for Constar quo no sempre en la pritctica es facil

valdre's d'aquests mitjans diagnostics. puig impliquen procedi-

ments complicats de laboratori que no sempre Os facil disposar;

en aquests cassos el pediatra tindra, que reduir-se a treure tot

el partit possible de les dades cliniques. valent-se en sas com-

probacions d'un dels mitjans mes importants on puericultura,

aixo es, de la balan4a.

J'rora ctlinlenticia

Per a comprobar la manera com se condueix l'aparell di-

gestiu entront de l'aliment, Finkelstein proposa aplicar als in-

fants la prova alimenticia.

La reaecio produida per el regisme de prova-aliment do

conlposicio mixta i d'una valda caloriflca superior a la raccio

minima de 70 calories per kg -pot ser ortodoxa, manifestada

per augment do pes i regularitzacio de funcions, o paradoxa,

quan ocasiona disminucio de pes, transtorns de temperatura i

funcionals.

En els llipo-alimentats la reaccio es ortodoxa: augment do

pes, deposicions regularitzades, la temperatura's fa monoterma.
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En els dispeptics la reaccio os paradoxa, el pds no augmen-

ta, les deposicions son anormals, se presenten oscilacions

ques, sintomes que s'exageren al intentar augmentar la raccio.

Aquesta forma de reaecionar es m6s mareada on els distrepsics

i atrepsics, on els que'! pes tart m6s quan m6s s'in-

tenta augmentar la raccio, les deposicions se fan mes anormals

i la temperatura baixa sota la normal.

En el eatarre intestinal, intoxicaeio de Finkelstein, una ali-
mentacio sucrada i salina augmenta les diarrees, una alinrenta-
eio albuminosa es ben tolerada.

En camhi en les enteritis, els albuminos()s exacerben els
sintomes que disminueixen d'intensitat amb els farinosos.

Les infeceions para-enterals no son influides ni per is dieta

hidrica ni per els diferents regismes.

El resultat d'aquesta prova no es rapid, t© d'esperar-se i
seguir-se alguns (lies.

Ex n ev de IP,4 rlep)os icirins

L'excos de residua alimentici on una deposieio, no indica

una insuficiencia digestiva, pot esser deguda a un
expos d'ingesta, a la soya naturalesa poe ataeahle per els fer-
ments digestius, i a altres causes que no donoguin temps a que'ls
ferments esmentats puguin obrar. El residuu indigerit pot esser
on tot cas causa de transtorns.

D'un modo general. I'aspecte i reaccio de les deposiei('^ns.

traducixen la falta de digestio i I'estat de mierobisnre prepon-

derant.

En (,Is easos en que I'elahoracio albuminosa ©s defectuosa,

la reaccio os alcalina, son poe nombroses, voluminoses, poe ho-

mogenies. amb floes blanquinosus i gross eu la dispesia albu-

minosa; i nombroses, petites, gleroses, grogues o fosques, 1'eti-

des, sense gasos, on la enteriti.

Si els aliments mal elaborats son els ltidrocarbonats o les

substancies grasses, la reaecio es ecirla, son nombroses, color

do mastic, esponjades, amb gasos, o sentiliquides en la dispep-

sia tbxica; molt abundants, sorolloses, liquides, ardents, color

foss verdos, olor butiric i acetonemic, amb gasos en el catarre

intestinal.

El valor prondstic del aspecte de les deposicions es relatiu,
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puig on 1'atr^+psic sub-alimentat, quina gravetat es evident, les

depositions poden esser normals.

El analisi quimic to indiscutihlement mes valor, puig per-

met proporeionar exactament la disminucio dell aliments no

digerits a l'insuficieneia digestiva (Combo); ademes ens permet

coneixer en un moment donat I'element indigerit i les varia-

tions que'n el funcionalisine digestiu s operon en el transcurs

del tractalnent.

El lahorltori, ademes do midar el gran d'utilitzacio dels

elements ingerits, porseguoix un ti patogenkicament tart 0

mes important, aixu es, precisar l.'organ deficient, es a dir, la

part que correspon a calla aparell en deficit en les operations

d'elaboraeio digestiva. L'estudi critic d'aquests inedis, avui en

ses albades no es possible empendre'l on aquest treball, si be

hem de for constar qne entre Ies reaccious de que disposem,

resalta per la soya valua practica Is del sublimat acetic de Tri-

houlet.

Nobecourt i Rivet estahleixen una clasitieacio clinicament

molt practica: dividoixon lesdeposicions en dries categories, se-

gons el Ilur ostat bacteria: l.er, les modificacious diarreiques de

tipus aerohi. propios de les depositions acides; 2.6n, los modifi-

cations diarroiques anaerobies especials de les depositions al-

calines i de In fernlentacio proteolitica.

ALIMEN'T'S Di STINATS ALS INFANT'S MALALTS DI'RANT EL PERIOIE

DE LACTA\CIA

Segiins resa el Coran, of regisme es el pare dels remeis, un

de tints couceptes Iii,ienics perfectament atinats del Codic

musuhnil, quo trova una fidel aplicacio en (As primers meson de

1'existencia on que cal fiar-ho tot at regisn)e, car els medica-

ments actius, in nlajoria de les vegades resulten toxics i sols al-

guns pollen servir-nos Hies quo coin a remeis con) a auxiliars.

Gairebe tots els regismes tenon aplicacio en is primera in-

fancin, havent-se ideat abundor do per a aplicar-les on

aquesta odat. Segons Is concepcio patogenetica, s'ha donat pre-

forencia a uu o altre regisme o a una o altra formula, quines pro-

pietats dificilment son acoptades amb unitat do criteri per tots

els puericultors. En aquest capitol exposarenl rapidament les

indications del-, principals regismes i els mitjans mes facils do

portar-los a la practica.
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Diferenles classes (le llel. La llet do dons extreta, no per-
met gaires manipulations, to dnic practic en els cassos quo esta
indicada la disminucio de grasses, es lo donar la primera Ilet,
pobre en dita substancia.

La Hot crua ha quedat desacreditada desde 1'opoca pasteria-
na i quasi abandonada despres del 1890 a causa principalment
de les dificultats on que'ns trovem per a obtenir-la on los degu-
des conditions. Indications. -Avui gaire be sols s'usa on l'es-
corbuti infantil.

La Het de burra quasi sempre s'usa crua, puig s'ha cre;,ut
quo no tolera I'esterilitzacio, lo que's discutible, al menys per
lo quo fa raferencia a la soxhletitzacio i ebullicio. Es una Ilet
pobra on elements, pero la seva composicio quelcom semblant
a la do dona,fa que's digereixi i assinlili facilment. La produccio
escassa fa encarir aquesta Ilet. Indications.-Durant els primers
dies de la vida, mentres s'espera instituir la lactancia definitiva
per secrecio tardana en la mare o per manta de dida; debilitat
congenita, prematurs, dispepsies gastro-intestinals do durada,
sobre tot despres del periode agut.

La Ilet de cabra sols s'ha utilitzat a titol d'assaig on els
transtorns dispeptics dificils de veneer o en els cassos d'intole-
rancia de la llet do vaca.

La Ilet de vaca esterilitzada initjantsant el calor, es l'aliment
avui considerat com el millor per a la lactancia artificial.

Llet dessecada o pols de Ilet, introduida per Birot en 1905
i recomanada entre molts altres per Bonamour, Aviragnet,
Bloch-Michel, Dorlencourt. Y61s, blanc-grog, Ileuger, olor do
nuultega, conte suls de 1 a 4 d'aiga, to que favoreix la seva
conservacio. Generalment s'obte de llet desnatada a la meitat.
Es dilueix be en 1'aigua calenta, pot afegir-se sucre si in llet seca
no ©s sucrada. La temperatura do 100° - 110" a que s'exposa la
llet sembla modificar la casseina Pent-la mes digerible i dismi-
nuint la seva toxicitat. Indications.-En les dispepsics, en es-
pecial quan van acompanyades de vomit, dona bons resultats
degut a quo pot administrar-se amb una petita quantitat d'aigua.
Els dispeptics acostumen a tolerar-la be i pot seguir-so amb
aquesta Ilet tota la lactancia. Acostumem a recomanar un bon
preparat conegut en nostre comers amb el none do Glaxo.

La Ilet condensada, de composicio desigual, es pot recoma-
nada en els infants malalts. Indications.- Segues Variot si es
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molt sucrada pot combatre el vumit, en quip cas 1'acci6 antie-

metica sembla degudt at sucre.

Eneare que la composicio, riquesa de ferments, valor ener-

getic i facilitat do digestio sembla abogar en favor de la creen-

cia, Hilt tomps sostinguda, de les excelencies de la llet de vaca,

tant en estat fisiolugic com en el patolugic, l'observacio ha vin-

gut a demostrar quo'n molts cassos no era ben tolerada, malgrat

esser administrada amb tota cura, i que'n algunes malalties de

1'aparell digestiu son us podria esdevenir nociu, i fins toxic it

rependre do nou l'alimentacio regular.

Les sospites recaigueren en la seva composicio. en les mo-

diflcacions que so l'lii fan sofrir at coure-la, en la manca d'al-

guns ferments, en la seva heterogeneitat, i tot seguit es pensa

en solventar les dificultats operant modifications que la fecin

nlos digerible, perseguint cons a principal objecte obtenir una

llet lo mes semblant possible a la Ilet de d6na, corretgint-la de

tal manera que quedes maternitzada o humanitzada

/,lets corretgides.-Contenint la llet de vaca els mateixos

elements de la dona s'ha pensat proporcionar dits elements amb

relacio a aquesta.

La dilucio disminueix on igual volum de liquid tots els ele-

ments.

La grassa pot separar-se, o deixant reposar la Ilet, o be cen-

trifugant-la.

La casseina es molt dificil poguer-la separar totalment: en el

xerigot resultant de la coagulacio per el lab-ferment, s'hi trova

un 10 °!o do substancies proteiques. Nombrosos procediments

industrials persegueixen aquosta finalitat, pero practicament el

millor mitja es el de L. Dufour: on un diposit de 2 litres do ca-

buda amh sortida on la part baixa, se deixa reposar la Ilet en

lloc fresc; a les 24 hores ]a ma:aega s'ha recullit en la part alta

del recipient i per l'obertura inferior es pot retirar a voluntat

una quantitat de Hot quo estara desproveida do grassa i que, no

obstant, contindra la major part de materies nitrogenades, sals

i sucres. El liquid separat, generalment un terq, es substituit

per igual quantitat de solucio de lactosa at 35 °/o, a la qua's pot

afegir tin gram do sal.

Falkenstein i Meyer per a reduir la grassa, sals i sucre, fac-

tors qua's creu poden intervenir on la patogenia del catarre in-

testinal o intoxicacio segons denominacio del primer autor,

recomanen la llet albuminosa que preparen do la segiient mane-
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ra: A un litre do Ilet s'afegeix una cullerada do lab-ferment, es
posa a bany-maria durant nlitja horn; despres d'aquest temps la
casseina i la grassa former un coagul volumines quo's deixa es-
correr dins un saquot de tela durant una horn, i despres cs molt
sobre un cedar covert d'una estameuya, passant-lo varies vega-
des amb mig litre d'aigua bullida. S'obte un liquid amb petits
floes de casseina i mantega al que s'hi pot afegir Ilet de nlantega o
decuits, batont-lo be per a evitar gromulls massa grossos. Conte
aproximadament 30 grains de, casseina; 25 grams do grassa; 15
grains de lactosa i 5 grams de sals; equival it 410 calories. S'hi
pot afegir sucre.

Morgan i Rotsch del Mort d'Amuriea ban arrivat al desside-
ratum d'aquestes descomposici611s, separant ens diferents ele-
mens de la Ilet i elaborant Ilets especials, segons formula facul-
tativa.

Les ilets esmentades, quina preparaciO a mes d'esser molt
diffcil esta exposada a molts inconvenients, per regla general,
susen corn aliments incomplets per it cumplir una indicacio do
trancisio, temporal, deduida do la patogenia del proces gastro-
intestinal.

L/els digerides. Per a suplir l'insuficiencia dels sues diges-
tius, s'ha intentat introduir en la terapuutica dietutlea de la pri-
iner;t infancia, (lets a les que s'lia fet sofrir un principi do diges-
tio per medi de Ilevats obrant in vitro.

Talnbe l'industria s'ha enearregat, per diferents procedi-
ments, d'obtenir i posar al comer;, sobre tot en I estranger,
quelcuns do dits aliments (Backaus, Budin i Michel, etz.); prac-
ticament el procediment do von 1ungern facilita l'obtencio do
un preparat bastaut recomanable: s'afegeix a un litre do Ilot es-
calfada a 37°, dun grants de pegnina (barreja do lab-ferment i
lactosa); als 4 6 5 minuts s'ha produit un coagul quo's malt reme-
nant fins quo les partfculea puguin pass;ir per el didal del bibe-
ron. L'influencia d'aquesta substancia sobro In Ilet es difeil avui
de precisar. Indicacions. - En els debils; vomits habituals dels
nens do pit, sobre tot quan el vomit es produeix una horn des-
pres de mamar i es liquid (Comby). En ens criats al pit pot ba-
rrejar-se un pols de pegnina amb unit culleradeta de Ilot extreta
i donar-la abatis de mainar.

Gauchor creu que la peptonitzacio no to Hoe en I'estonme i
qu'aquesta entranya sots fa un treball inecanic, poguent la eoa-
gulaci6 resultar irritant per l'estomac i budells. Proposa evitar
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dita coagulacio per medi d'un producte anticoagulant extret

dels hadells i qu'anornena (rho-al. Indicat segons son autor en

algdns Bassos de digestio dificil i v6nits impertinents.

Llets /errrreni[arles.-Reconegut desde molt antic un poder

antimierobia i antitoxic a 1'acid lactic, propietat estudiada per

Ilayem que preconitzaba I'ds de dita substancia en les diarroes

croniques, dispepsies, etz., i per altra part els mes recients estu-

dis bacterioteritpies do Motelinikoff, han conduit a 1'empleu te-

rapeutic do (lit acid, peril obtingut on estat naixent en el budell,

mitj<msant I'administracio de baccils lactics vius, destinats a mo-

dificar el mitja intestinal on els cass,ts de fermentacio putrida.

Ademes on aquestes conditions so li suposen a l'aeid lactic una

acci6 autisseptica, activadora de les secretions i, per lo taut, de

l'assiilliIaeib.

Lt ferulentacio s'obte mitjantsant Ilevadures especials o

batteries. La mes usada es la Ilet do mantega (Babenrre frances,

Blrllermrilch alemany) o sign el liquid que quoda despres de se-

parada In mantega.

Es prepara deixant agrejar la crema i batent per a separar-

la, i molt rnillor centrifugant o batentla llet pasteritzada o esteri-

litzada fins a elinrinar tota la mantega; el liquid sobrer se deixa

en un pot do terra ausiamada amb IIevat, llet de mantega vella

o cultic de b. lactics i so deixa on Iliac frese mes o rnenys dies

seg6ns Ia temperatura. L'acideg dou ©sser de ti gr. per 1000 (Ja-

cabson). El liquid resultant es blauquinos, acid i Conte b. lactics

vius.

La mantega do llet os diferenta del xerigot, car en la prime-

ra sills s 'ha separat do la Ilet la grassa, i en el segos s'ha preci-

pitat la casseina. Segons Pekin la «babeurre- Conte igual quanti-

tat de casseina quo In Ilet, rnenys grassa i sucre, es mes acida. Pot

elnplear-se pura o barrejada amb farines. Indicacicins.-Usada

en oI sigle xvin torna a aparoixer on 1865 on que Ballot de Rot-

terdam la reeomanit novament i fa In tercera reaparici6 1'any

15115 amb ols estudis de Jager i Teixera de Mattos metges holan-

desos. Dona bons resultats en les dispesies apiretiques o pas-

sat el periode febril; en les atrofies ponderals eonsecutives a

gastro-enteritis antigues, si I'estat general no ha estat greument

afeetat; en Is debilitat congenita, prematurs; on la dermatossi i

toxi-dermitis. La seva acci6 no sabem fixament si es doguda a

in disminucio de la grassa, a les modifications de la casseina o a

l'acid lactic.
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Contra les fermentations intostinals Baginski i Caso reco-
manen les farinetes amb aquesta llet: 10-20 gr. de farina per
litre i 70 0 90 gr. de sucre; pot esterilitzar-se.

Hi quo tenir present, el fet notat per Tugendreich de la
reaeeio termica que produeix, i que excepcionalment pot arrivar
at colapse.

El yoghourt poe em pleat abans de 7 6 8 esti indicat
en les toxi-infections sub-agudes i cruniques. El Keffr to pots
adeptes; Cacace prefereix el do Ilet do burra; pot cumplir algun
benefici en els vomits i diarrees persistents, toxi-fni'eceions di-
gestives sub agudes i cruniques, tuberculosis, intolerancia de la
Ilet de vaca.

Gallois administra en les dispepsies, una cullaradeta do for-
matge petit Gervais amb una cullaradeta d'aigua sucrada. Repro-
senta tres vegades son pes de llet i esta indicat en els cassos on
quo combo el regisme see; diarrees, vomits.

Els hidrocarbonats.-Heubner demostra que 1'alimentaci6
amb farines, fecules o llegums, disminuia les fermentations in-
testinals coerces a la disminucto del treball de secrecio i absor-
cio del budell, tan iutens per to que fa referencia a les grasses i
proteics, constituint per to tant un agent do repds. Keller creu
qu'actuen per la Ilur accio alcalina noutralitzaut. Segons :fiery
<ocupen- les batteries proteolitiques, accio favorescuda per la
Ilur deseontposicio lenta , i perque recorren gran extonsio del
budell abans d'esser quimicament disociats. Combo per medi
del seu metode colorimetric ha comprobat que disminuoixen
les putrefaccions.

Els decuits de grans de cereals, sense sal ni sucre, tenen pot
valor alimentici; el d'arroc, per el mido quo conto es sedant i
astringent, els altres son laxauts.

La substancia do pa es comparable als anteriors, peril quel
com mes nutritiva, car conto sals i fusfor. )16s nutritives son
les tissanes coin la de Springer (4 litres (Faigua per dues culle-
rades de civada, blat, blat de moro, ordi, arroc; bullit i colat).

Brous de llegums: Es preparen segons una gran varietat
do furmules des de que Mery en 1903 els hi atribui eficacia en
el tractament de les gastro-enteritis agudes. Comby prefereix el
brou de cereals i llegums; Variot es partidari del brou d'arroc,
i Weill de la jalea de cereals. Son pot nutritius, si bo augmen-
ten el pes per les sals que porter i que poden arrivar a prod uir
edemes; constitueixen uu; bon aliment de trancisio.
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Intlicacions.-Periode agud de les inteceions digestives, des-

pres de la dieta hidrica; temporalment per a permetre un repos

al aparell di(_,estiu, on els brots sub-aguds. Terrion els aconsella

als prematurs i debits quan les diferentes Ilets, inclus la de

burra, no son tolerades.

Farines de cereals i de llegums.-No gaire tolerades abans

dell sis mesos; deuen desfer-se en fret amb aigua , llet do man-

tega, Ilet, brous de llegums segons els cassos; es couen poe a

poc i remenant sempre.

Millar tolerades An les tractades per I'amilasa, diastasa del

ordi germinat qu'obra sobre'l mido liquifactant-lo i sacarificant-

lo; la printera propietat la veritablement util, com ha demostrat

Terrien, s'obto a aua temperatura alta, 1'altra molt complexa,

que transforma el mido en dextrina i desprgs en maltosa, to

Ildc a una temperatura poe elevada. La sacarifleacio completa,

que sembla hauria de afavorir la millor assimilacio (leis hidro-

carbonats, la contraria. Els estudis de Terrien per lo que fa refe-

rencia al maltossatge son dignes d'esser tinguts en eompte.

Les farinetes maltosades tenen un valor energetic suficient

i la millor 6s la d'arrug, menys rica en albumina vegetal que

la do blat, i astringent.

Les farinetes do Keller, Sevestre, Liebig i Terrien han es-

devingut clasiques en Puericultura. Poden preparar-se facil-

ment farinetes semblants amb els extretr del nostre comerg,

havent-nos donat bon resultat el conegut amb el nom d'Eumalt

preparat per el Dr. Andreu Lloveras.

Keller i Gregor diuen qu'han obtingut amb aquestes fari-

notes els milors resultats que fins al present han vist en un

modo d'alintentacio artificial. Les depositions perden la eonssis-

tencia liquida, la fetidesa, se fan mes homogenies i milloren les

funcions; l'estOmac es buida a les dues bores quan amb els al-

tres aliments tarda 4 o 5 bores (Gregor). Indicaci6ns.-Gastro-

enteritis sub agudes o croniques, quan els sintomes aguds han

calmat o quan com enga a minvar l'intolerancia per la llet. Per

lo general son ben digerides i constitueixen un bon aliment.

Sucre,.--L'infant no pot soportar una privacio sostinguda

d'aquesta substancia necessaria a la nutricio; la seva presencia

es indispensable, de to contrari s'altera a no tardar el metabo-

lisme, principalment el de les grasses.

Finkelstein, Schaps i L. F. Meyer defensen la teoria pireto-

gena dels sucres, fundant-so especialment en la demostracio do

20
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Tugendreich, de que la Bet do inantega sense sucre no augnten-
ta la temperatura. Pero es discutible encare, si aquesta accio es
directa, o deguda a altres substancies qu'acompanyen at sucre.
Els sucres quo semblen tenen m©s accio piretilgena, son els quo
fermenten loos i que tambe son els mes laxants: per ordre co-
rrelatiu la lactosa, sacarosa, glucosa, maltosa i dextrina. Les fa-
rines completament maltosades i dextrinades com els sucres
Soxltlet i Lceefflund no son gens laxants. L'accio laxant sembla
deguda a que favoreixon les fermentations sacarolitiques i la
formaeio d'acids grassos irritans per a el budell. Indicacions.-
La lactosa esta indicada en els cassos d'estrenyiment, la sacarosa
en les diarrees acides. La maltosa es el millor, pero es car. Va-
riot, Lavialle, Rousselot en 1913, recomanen en els dispeptics
amb vomits, la llet hipersucrada (Ilet 250 gr., sacarosa 100, aigua
c. s. per un litre: valor energetic 853 calories). L'aecio antieme-
tica s'lta atribuit a modifications de la casseina i tambe a uua
hiperseerecio gastriea que descongestiona la niucosa i dilueix
l'acid cloridric dismiuuint la seva causticitat (Pavlow). Nobe-
court en 1914 so declara tambe partidari del sucre a altes dosis
en els cassos de vomits i en I'atrepsia; din que's digeroix i assi-
mila facilment. essent indiferent etnpleiar la glucosa, la lactosa,
la sacarosa o la maltosa. Barbier (1906) ha obtingut bons resul-
tats amb 8 6 10 gr. de glucosa per apat; Nobecourt prefereix la
sacarosa per esser constipant.

Sals.-Nobecourt i Vitry (1903) empleien el regisme hiper-
clorurat per a obtenir un augment do pes en els prematurs i de-
bils a dosi de I centigrem per 100 grams de pes. Els resultats
semblen molt aceptables no passant de la dosi maxima de 25 cen-
tigrems per dia, de to contrari la retencio d'aigua pot provocar
edemes. Marfan 1'aconsella en I'anorexia, la lienteria i la consti-
pacio. En els estats cronies la seva accio es molt menys nota-
ble. La sal sembla obrar sobre el pes, per la retencio d'aigua, per
I'estimul de la secrecio gastrica i la nutricio general.

El regisme Itipoclorurat esta especialment indicat en les
afeccions hidropigenes.

Alintenis derioals del regne animal, adentes de is llet.-Del
naixement a l'epoca de desmamar t'infant, sots troben aplicacio
I'aigua alburninosa: una o dues Glares d'ou per litre d'aigua
bullida, do valor nutritiu escas; serveix per a sostenir la dicta
hidrica oposant un aliment antitoxic on qualques dispepsies i
sobre tot en el catarre intestinal.
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El brou do pollastre desgrassat, recomanat tambe com anti-

toxic en les diarrees acides, dispepsies toxiques i catarre intes-

tinal. Moro recomana una barreja do decuit de pastanagues i de
brou de earn. Mlarfan prefereix el brou de earn sense Ilegums.

En el comers es troven alguns preparats albuininosos mes
manojables; el plasmon, la nutrosa amb 77 °/o i 85 °,'o respecti-

vament de materies albuminoidees (Gautier), la somatosa , obtin-

guda per la digestio de la earn, etz. Indicacions.-Per a activar

la nutricio en els debits, anemics, tuberculosos, si$litics, a con-

dicio que'l tubu digestio pugui tolerar-los i en els cassos de fer-

mentacions intestinals aeides.

Dieta hidrica. - L'infant es extremadament sensible a la per-

dua d'aigua; els sous teixits en contenen un 10 °'o mes que'Is

adults i mentres aquests necessiten 35 gr. d'aigua per kg. i dia,

l'iufant on iguals condicion n'utilitza 40 gr. La sub-alimeutacio

liquida produeix febre i baixa de pes; en Iambi la dieta hidrica
ealma la set, millora els trastorns digest ius i l'estat general,
pernlot tin periode de repos at aparell, desintoxica at organisme
i disminueix la febre si es do causa enteral.

Pot cmplear-se I'aigua bullida, pura, aigues alcalines mine-

rals, 50110 io de bicarbonat at 5 °/o, aigua salada at 5 °/oo; la solu-

cio do Beim i John (elorur sodic i bicarbonat sodic, 5 gr. de

cada per 1,000 d'aigua) I'aigua sucrada alnb lactosa o sacarosa at
30 ° En cas do vilmits pot recorro's a les vies rectal i hipoder-

mica, usant solucious isotoniques o el liquid do Ringer quo to

per objecte neutralitzar Ia sal de sosa amb la de cals (clorur

sodic 7 gr., id. potasic 0'10, id. calcic 0'20 gr. per 10(10 d'aigua) do

40 a 150 gr. per injecciu o en lavatives gota a gota. Indicacions,

-La dieta hidrica absoluta en els petits infants pot sostenir-se

poc temps; so donara l'aigua a petites dosis i ropetides en els

cassos de vomit, proporcionalment a la quantitat de Het cada

dues bores o dues i mitja en els altres cassos. Si l' intolerancia

per ingestio es absoluta, estan indicados les lavatives o injec-

tions hipodermiques esmentades. Especialment indicada en les
afeccions agudes gastro-intestinals i en els brots aguds do les

sub-agudes i cr^^niques, i sempre quo convingui un repds at

aparell digestiu i ens proposem desintoxicar at organisme.

No basta coneixer els aliments de que podem disposar, is

precis saber escullir-los on cada cas, friar el moment do la indica-

cio, el inodo d'administrar-los, el temps que deuen actuar, i saver-
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comprovar Ilurs efectes. Sols podran guiar-nos a cumplir de-
gudanient aquestes conditions el coneixement de la malaltia,
do la soya patogenia, del gran funcional del aparell digestiu, la
naturalesa del microbisme preponderant. I'intensitat de les al-
terations organiquos. Perb ni la patogenia ha dit ni molt inenys
on la major part d'afeccions la seva ultima paraula, ni'ls parers
estan d'acord per a apreciar els efectes dels aliments, per lo
quo, cientificament, el clinical establir un regisme tindrit quo
controlar a cada moment el valor del aliment empleat, ja sigui
apreciant les tnodificacions dels sintomes clinics generals del
orgauisme, cambi do les funcions gastriques i modifications
macroscopiques do les depositions, per a lo que sera el seu millor
auxiliar la balanSa, o be quan aixo sigui possible, acudint ado-
mes als recursos de laboratori, analisi de les orines i do les
modifications quimiques i bacterioldgiques de les depositions.

Deixant apart 1'intervencio impossible d'amidar, de la sus-
ceptibilit,tt individual, sera sempre una tasca importantissima
lo elegir en cada moment el regisme que sera mes fitcilmont di-
gerit, deixant menys residuu, atenent millor la nutricio i modi-
flcant millor la perturbacio en tractament, lo que tindrit que
esser fruit d'un criteri clinic dosapassionat i expert, d'una aten-
eio especial. En tots els cassos es deu saber esperar el temps
degut per a deduir els efectes d'un regisme i instituir I'alimen-
tacio d'una manera progressiva, qualitativa i quantitativament.

REGIsME ,1LIMEN'I'ICI EN EL, TRASTORNS DIG$STII'S

Anorexia.-La manta d'apetit abants do desmamar 1'inlant
es quasi sempre sintomatica, se tracta quasi sempre de d',bils,
malalts, mal reglamentats o sobre-alimentats. El tractament va-
riara, doncs, segons la causa, tenint el regisme alimentici mes
o menys importancia, sogons els cassos. L'anorexia mental no
es propia de I'edat que'ns ocupa, ni's coneix regisme determi-
nat per a guarir-la.

Vdmtt,s.-Deixant apart els sintoruhtics d'una malaltia no
digestiva i els deguts a una causa organica tributaria d'un trac-
tament quirurgic, els vomits poden esser deguts a una regla-
mentacio defectuosa de l'alimentacio, a la naturalesa del ali-
ment, a trastorns funcionals, a lesions del estomac, i de causa
desconeguda.
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En els dos primers cassos, bastara corretgir is causa per a
obtenir in curacio despres quo hagin desaparegut els trastorns
ocasionats per aquella.

En cassos excepcionals, el vomit es un dels primers sfnto-
mes d'intolerancia especial per is Ilet de ddna (diatesi neu-
ropatica de Finkelstein), en altres de l'intolerancia absoluta de
la liet de vaca (heterodistrofies de Pfaundler). En abdos cassos,
serif precis sustituir ('aliment no tolerat, per altre de diferent
especie o modificat, fins que s'estableixi is tolerancia.

Entre'ls vomits deguts a trastorns funcionals mereixen es-
pecial atencio els produits per aroofagia i quin mecanisme han
esplicat, fondant-se en Ilurs estudis radioscopics, Lesage, Leven
i Barret (1908). Segons (tits autors, l'areofagia qu'existeix en es-
tat normal pot esdevenir excessiva i ocasionar el vomit per dos
mecanismes: quan Iinfant ingereix una petita quantitat de llet
i molt aire, aquest iutla l'estomac fins at extrem quo provoca
una contraccio repentina seguida de vomit; ]a llet i faire son
expulsats,tornant 1'entranya at estat normal, o be In mamada es
fit norlnalmeut, entre la Hot i faire normal, peru aquest no's
buida, a causa d'un espasme del cardies; en un moment donat
la tensio es prou gran per a provocar el vomit expulsiu. Es de-
dueix que'n of primer cas estaran indicades les mamades abun-
dants i espaiades; en cambi on el se-6n, per a disminuir la ten-
sio gaseosa, les mamades tindran que esser curtes i aproxima-
des. Si l'espasme del cardies es tart acentuat que no el
pas do la pasta radioscopica s'haura de recorrer a la sonda per
a alilnentar at malalt.

En els vomits per espasme piloric, sigui essential (Weill i

Pehu) o do tipus hipertrOfic, eseepcio de la forma hipertrofica

veritable (Ilirsclisprung), I'alilnentacio no sembla tenir gran

intluoncia; el tipus hiportrofic, hleuhnor preconitza l'opi i l'a-

liment a voluntat, en cambi Ibrahim, mes raonadament, reco-

mana reduir Is raccio i ropartir-la on fees nombre d'apats, tan-

tejant is tolerancia. No pot donar-se una regla fixa ni per to

que fa referencia at seu modo d'administracio ni a is classe d'a-

liment, i fins vencudes aquestes dificultats, hi ha que rependre

amb molts cura el regisme normal porquz no's reprodueixi

('espasme.

En els vomits de causa desconeguda, podran provar-se ols
regismes autiemetics, i en alguns cassos ens podem veurer obli-
gats a resoldre el problema per tanteig.
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Quan el vomit sigui produit per les quintes de la tos feri-
na, es convenient donar 1'aliment despres d'haver tossit.

Estrenyiment essential.-En la lactancia natural es quasi
sompre degut a falta d'higiene alimeutieia ; en ('artificial influeix
la naturalesa de la Ilet i as mes frecuent . Pods combatre's mit-
jansant la lactosa, l'aigua d'ordi , els decuits mucilaginosos de
cibada, brous de Ilegums i farinetes maltosades.

PRINCIPIS EN QUE'S DEU FUNDAR EL REGISME EN LES AFECCIONS

GASTRO-INTESTINALS DELS PETITS INFANTS

L'aliment pot figurar on I'etiolugia de dites malalties,
per les conditions de quantitat i calitat, i tanlbo pot obrar
com agent perturbador sempre que la soya elaboracio on
el tragecte digestiu no sigui perfecta, to que ademes ocasiona-
ra transtorns en el metabolisme i per to taut en la nutricio.
Desbaratat I'equilibri funcional. l'absoreio i assimilacio obeiran
a conditions especials, que repereutirun mes o menys, segons
els cassos, en l'intercambi celular i consecutivament en Fes-
tat general; ademes, el residuu mal transformat, servird de terrer
de cultiu a una flora predominant, que produira efectes toxics
i obrarit localment sobre I'anatomia del aparell. Difleilment,
com hem fet notar, podem en un moment donat descubrir la
causa primordial, per regla general els trastorns es van engra-
nant do tat manera, qua's fa quasi impossible inculpar una sola
causa ni judicar amb certesa la que actda d'una manera pre-
ponderant. N'obstant, el tractanlent dietetic fonamentat en els
inedis diagnostics, malgrat les nombroses teories sugerides so-
bre la patogenia, tondeix a convergir totes les opinions.

La primera indicacio rational qua's desprdn dels coneixe-
ments adquirits i que quasi podriom dir constitueix una re-
gla general, eunsistira en suprimir la materia pecant i en eli-
minar el residuu infectat o mat elaborat que cursa per el tram
digestiu, establint un compas d'espera que permeti un restabli-
ment als trastorns locals i at organisme desfer-se dels produc-
tes tuxics abssorvits o mal elaborats.

Peru donades les conditions sonyalades en el proces de
nutricio activa del infant, la dieta restrictiva, abssoluta, no pot
Esser molt sostinguda; I'aigua, element preponderant en I'or-
ganisme, es fa necessaria, i la dieta llidrica deu instituir-se des
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dots primers moments, sobretot en els crises aguts, dicta,

quips beneficis devem aprofitar tot el temps indispensable, fins

que sigui possible rependre un regisme mes nutritiu.

Arrivat el moment d'instituir aquest ultim, dcu establir-se

l'alimentacio gradualment i sempre, lo que no deixa d'oferir les

seves dificultats, adaptada a les conditions digestives, substan-

cies per lo taut que puguin esser degudament transformades i

quo no deixin un residuu perturbador.

La privacio d'uns o altres elements alimenticis, tindra

qu'estar supeditada a la naturalesa de l'afeccio, tenint on comp-

te, que In restriccio de qualques substancies, no pot tssser ex-

cessivament sostinguda ni la privacio massa absoluta per esser

indispensables al metabolisme.

N'obstant, podrem la majoria de les vegades atendre a les

necessitats nutritives, enmatllovant les calories, substretes per

la restriccio d'una substancia, a un altre capac de rendir 1'ener-

gia proportional al pes o miller a l'edat de 1'infant (Combe) i

que al ensemps compleixi les indications que'l cas exigeixi.

La nova ingestio de substancies total o parcialment suprimi-

des, deu esser gradual i progressiva per a donar temps a que les

cel•lules puguin segregar els ferments en quantitat suficient al

estimul que l'element provoca i per a evitar que aquest, mal

elaborat per deflcencia d'aquells, obri com a toxic.

Cientificament l'institucio del regisme tindria que basar-se

on la composicio quimica del aliment, valor nutritiu, poder

energetic, Hies aquest problema quimic-matetnatic no es avui

de facil solucio, puig manquen coneixer molts factors. especial-

tueut els organics o d'utilitzacio, per quina rao, en la practica

tenon encara mes valor les conquestes experimentals, sense,

com es de suposar, despreciar ui deixar d'esperar tota 1'utilitat

quo aquelles dades puguin anar-nos facilitant.

Finalment, la terapeutica dietetica que describini a conti-

nuacio, reconeixem que no ©s ni molt menys completa; per ser-

Ito tindria qu'©sser extensissima donada la nomenclatura actual,

quo podrienr dir es impossible de classiflear, nostre objecte es

descriure les principals afeccions, en especial les digestives

agudes m©s frequents i importants en I'edat que'ns ocupa, per

a establir una norma general.
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I ractaeuent dietetic en les (u/Pcei()')n., diijestires nJlules.

La dispepsia alimenticia ens portaria a tractar de tota l'hi-

giene alimenticia del non do pit, nombre de mamades, riquesa

del aliment, etz. El regisme deu esser el normal, dospres d'evi-

tada la causa i normalitzada la funcio.

Dispepsia orgy nicer.-Dos fets principals hi ha quo tenir en

compte on el regisme: un que fa referencia al element o ele-

ments indigerits, altre al estat organic, que pot esser accidental

o mantingut per causes do llarga durada. Ademes, segons siga

la naturalosa del proces, no sempre es indispensable 1'instituci6

d'una dieta abans del regisme, ni 1'expulsi6 del residua.

Quan la dispepsia es partial i la manta d'elaboracio recai-

gui en un o mes elements alimenticis, deurem disminuir les

substancies no digerides per altres facilment elaborades i quo

no facilitin la pululacio de la flora intestinal anormal originada

per aquells.

En la dispepsia albuminosa, en que ester disminuit of limit

de tolerancia per Ia casseina lies grasses i aurnentat el de les sals

alcalines i hidrocarbonats, disminuirem del regisme les prime-

res i augmentarem les sego ties fins a obstenir una raccio calorifica

suficient; podrem emplear la Ilet de dona centrifugada, forma

poc practica, essent millor utilitzar la primera Het i desprts fari-

nes poe grasses, Mellins, Kufeke, Milo, desfetes amb aigua per a

completar la mamada. Restablerta la tolerancia, es tornara a ins-

tituir la lactancia integral. En l'alimentacio artificial podri m

disminuir la casseina: Ilet diluida amb aigua sucrada, xerigot;

disminuir la grassa: Hot de burra, do vaca desnatada, centrifu-

gada, llet do lnatega, i augmentar els hidrocarbonatsambbrous

de cerea.s, farines poc grasses, sucres que fermentin poe.
En la dispepsia tdxica per el contrari, la tolerancia es per-

fecta per la casseina i disminuida per les grasses i sals. El regisme

deura procurar augmentar la casseina: llet albuminosa, d'accio

molt discutida, i disminuir els hidrocarbonats o millor donar els

que fermentin poc, farines dextrinades i maltosades, sopes mal-

tosades i disminuir les grases, {let centrifugada o desnatada.
Si el grau d'insuficiencia de'ls sues gastrics ocasiona una

intolerancia extrema o total, es produeixon els estats atrofics i

en els primers mesos l'atrepsia de Parrot o doscomposicio de

Finkelstein, quasi sempre ultim acte d'un transtorn nutritiu

tan profdn que condueix a 1'autofagia.
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Arrivats an aquest estat, la dicta hidrica, tot i estant indi-

eada, pods sostenir-se dificilment i l'alilneutaci6 tindra que

pulsar-se amb un escrupul extraordinari, per a no perdre temps,

comprobant la ternperatura i los reacci6ns del malalt. Quasi

sempre 1'atropsia es consocutiva a una dispepsia toxica i l'unic

elenlont tolerat es la casseina i els hidrocarbonats que fermenten

poe, amb Vets poc grasses, i els sucres que heln senyalat com a

menys laxants. Nobecourt preconitza la lactosa. Terrier les fari-

netes do malta acidifialdes. En els cassos quo sigui possible es

millor donar un aliment assimilable i cap millor quo la llet de

ddna. Jamai es to qu'oblidar do rehidratar al infant, poguent ser-

vir-nos, entre altres medis, en of primer periode, del brou do

Ilegums, ni deixar d'estimular at organisms.

En els procesos gastro-intestinals aguds amb transtorns ge-

nerals intensos, estarrr rigurosament indicat un periode de des-

intoxicaci6, medicaci6 evaquant i dicta hidrica abans de comen-

car la realimentaci6
Catcw re intestinal, intoxicacio de Finkelstein: Malaltia fre-

gllent i mint greu de la primera infancia; pot presentar diferen-

tes formes segons predominen els sintomes locals o generals,

essent els dos molt intensos en el edlera infantil. En les deposi-

tions s'ni troben les modifications microbianes, aerobies, flora

alimentada probablement per els residues indigerits de sucres

i grasses.

La dicta hidrica, a ]a quo scruple tindrdnr qu acudir en

aquests cassos i extremar seguns I'intensitat del proces, pods

establir-se arnb aigua bullida, sofa o sucrada, aigiles alcalinos,

en mds o menys quantitat i fregiiencia, segons el caracter dels

vomits. Si el ehs es senzill les depositions es normalitzen, la fe-

bro disminueix i comenga a establir-se la tolerancia, en qual

moment podrem empleiar les solutions salines i tambe el brou

do hiegulns o de pastenagues. Si els vomits persisteuts han des-

hidratat rapidament at organismo, podrem recorrer a tots cls

procediments recomanats en la dieta hidrica.

La realimentacio deu instituir-so progressivament, formu-
lant un regisme que cre3 un mitja antagonista at microbisme
intestinal i pobre o desprovist do les substancies causals, gras-
ses (Czerny), sucres (Finkelstein), sals (Heim).

En la lactancia materna, quasi sempre despres dels dies do
desintoxicaci6, s'establira fdcilment la tolerancia donant la pri-
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mera llet del pit; si el catarre os greu i t'infant es debil, per a
restablir la tolerancia, podra fer-se necessari el recorrer a altres
aliments. En aquest cas i en la lactaneia articial, instituirent un
periode de trancisio poc alimentici amb decuits o brou de Ile-
gums i reprendem l'alimentacio privant-la d'elements grassos,
fermentatius o alcalins: per exemple, xerigot amb 3 ° o d'un pro-
ducte nitrogenat, llet de inantega, aigua albuminosa, brou de
pollastre desgrassat, sopes maltosades, Ilet albuminosa i lenta-
ment completarem 1'alimentacio a mida que s'estableixi la tole-
rancia.

Enteritis.-D'origen infectiu, limitada en la part baixa del
budell prim i alta del gros amb predomini del microbisme ana-
erobi. Poden revestir diferentes formes, pseudotifica, glerosa o
disenteriforme i esser deguda a una infeccio alimenticia o pa-
renteral sense, qu'encara avui, puga inculpar-se a determinats
micro-organism es.

Despres de les medications evaquant, sintomhttiques i de
repos, es deu establir una alin:entacio escassa d'elements que
puguin favorir el proces de putrefaccio, amb el ben entes perm,
que I'organisme no pot resistir inassa temps la supressio d'al-
bumines indispensables a la constitucio i sosteniment dels tei-
xits. Al contrari del cas anterior, tindrem que for is del regis-
me hidrocarbonat, farinetes d'ordi, arr(')5, cibada, farines dextri-
nades, amb aigua, Ilet desnatada o centrifugada, sucres, sopes
de malty i tan prompte siga possible anar introduint albumines.

Alecci61ts digestives croniques.-En els infants criats al pit
son poc frequents i quasi sempre degudes a la manta d'higiene
alimenticia que corretgida detura el proces.

En I'alletament artificial Jos afeccions digestives crimiques
mes frequents, son sostingudes per una alimentacio defectuosa
o per un estat organic, o a I'ensemps per Its dues, no essent ex-
trany veurer en eonsequencia, transtorns nutritius greus que
poden conduir a 1'atrofia o a 1'atrepsia. Quasi senlpre es tracta
de debils o prematurs. heredo-sifilitics o heredo-tuberculosos,
descuidats per les mares que no poden atendre'ls i que sovin-
tejen en les consultes publiques. Tambe pot esser el transtorn
organic prow intens, perque fracassi el regisme mes ben insti-
tuit, perm no es to torrent. En aquests cassos, mes que'n cap
altre, convindra instituir la lactancia natural, amb les reserves
de rigor, si la criatura es heredo-sifilitica. Si no's pot disposar
d'una dida, haurerr. primer, de salvar totes les causes que puguen
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provenir de la reglamentacio alimenticia i de la naturalesa de

l'aliment, despros, si continuen els transtorns per manta d'ap-

titud digestiva i assimiladora, guiant-nos amb I'aspecte do les

depositions, elegir un regisme llogic, quins resultats compro-

barom ropetidament.
Eu les malalties agudes o croniques d'origen no digestiu, els

fonaments per a instituir un bon regisme saran els mateixos; fa'-

oil quasi sempre de resoldre on les primeres, en que l'interrup-

cio de la uormalitat es de curta durada, mes dificil en les sego-

nes, en qu'hem do saver escullir un regisme complet de facil

elaboracio i assimilacio.

En los dificultats a la succio per defectes organics a vegades

s'haura de recorrer a la cullera o a Ia sonda, amb tots els seas

in convenients.

Preneaturs. - Els premature fills de pares sans, goneralment

se crion amb facilitat amb Ilet do dOna. Els premature amb debi-

litat orgi pica, amb aparell digestiu encare m6s imperfecte, irra-

diant mes calor que'Is infants a terme. les dificultats son nota-

bles. L'alimontat al pit manias calla dues bores, poguent eva-

luar la quantitat de Ilet a ingerir on una quantitat iggual o quel-

com superior a 1/5 del seu pes (Budin).

Si el nen no to forces per a mamar, pot donar-se la Ilet amb
tetina bi-aspiradora, cullera, taca de broc, fins que les forces es
restableixin. Si no pot engullir, a exemple do Tarnier (1884), pot

for so el garage amb la sonda. Deu tenirse especial cuidado en
vigilar els augments de pes, per a no caurer en la hipo o hiper-
alimentaeio i guardar les conditions d'assepsia.

Les dificultats del regisure son grans quan tenim d'apelar a

l'alimentacio artificial. La Ilet millor durant els primers dies, es

la de burra, tot seguit d'esser munyida; despres la llet de vaca

esterilitzada diluida al terc, o a la meitat i suerada. De no esser

tolerada podriin tantejar la llet pegninada. el brow de llegums.

Marian aconsella un brou do vadella sense sal, barrejat amb Ilet

esterilitzada o soxhletitzada, parts iguals i de 8, 10, 15 grams per

mamada, sogons el pes.

La lactancia mixta tambe en els prematurs os do mes bons

resultats clue I'artiflcial. I)eu vetilar-se que la dida o mare no

pordi is Ilet per manta d'estimul de succio.
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Itil.:sl'\I

Per a establir un regisme alimentici en les malalties dels
infants i en especial on les del aparrell digestiu, devem: Primer;
precisar to mes exactament possible la causa i patogenia, fun-
dant-nos en la forma cl i nica i l'examen do les deposicious . Segun;
corretgir els errors comesos en l'alimentacio , suprimint o re-
duint les raccions . Tercer; rependre I'alimontacio introduint
substancies facils do di,rerir i que no deixin residua . Quart; pro-
curar que la realimentacio sigui lenta, progressiva i modifica-
dora del microbisme intestinal perturbador . Quint; sostenir la
restriccio total o partial , el temps indispensable , i tornar lo mgs
aviat possible a instituir una raccio suficienta i of regisme
normal.


