
CAPITOL X

MALALTIES DE LA PELL

I:1. ui:d^l : Ll l1^:N'I'1('I

FN

pel Prof . Dr. JAUME PEYKI, de Barcelona

L'observacio constant de fets clars, denlostratius, d'innne-

diata apariciu de reactions cutanies despres de desordres d'in-

gesta, la froquencia do les Bites idiosincrasies per certs aliments

o grupus d'aliments, traduides per dermatosis agudes, les pitjo-

ries de tantes eruptions despres dels apats copiosos en subjec-

tes de digestio patologica i fins en normals, 1'existencia do der-

matosis tan popularment conegudes com a consegiiencies de

l'intoxicacio cronica per begudes alcofolliques i per especies,

fart qu'existoixi una conviccio popular ales malalties de la pall

dependeixen principalment de Ia calitat i quantitat dels aliments

ingerits..

La concepcio simplista d'aquests quatre grupus de fets ben

coneguts i ben veridics ha fat que profans i metges sintetitzant,
tinguin com a form el convenciment do que les malalties do la
poll dependeixen dels aliments i do llurs fermentations normals

i patol(')giques quo tenen Iloc al conducte digestiu, i d'aixd s'en

ha deduit naturalment una consegii.encia, en tot malalt de la pelf
s'imposa un cambi de regina per a corretgir sia les fnncions altera-
des, sia la modalitat de transtornaacio normal dels aliments.

I aquesta concepcio goneralitzada coin totes Ies sintesis bio-

lagiques prematures i com totes les (leis que s'han volgut for

generals especialment en terapeutica, 6s una grossa i molests

equivocacio; t",s cone tot los fets quo s'han vulgut aixecar a prin-

cipi en terapeutica donant floc a sistemes. No es Nora el moment

per a discutir I'errada de tots els sistemes sense distinciode cap
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mena; han passat pel camp de la ciencia de curar retrassant I'e-
volucio normal de la corresponent branca de la Biologia; ha sigut
una falta a la 1l6gica mos elemental , quo sills ha tingut Iloc on
Biologia, sintetitzar coses quo no s'han pogut analitzar encara.

No s'ha escapat of regim, i'1 vegefarisme n'es of simbol.
Vull dir amb aixu quo no put generalitzar sobre'l terra,

no (lee for mos quo puntualitzar ; malalties de la Pell en quines
un regiswe alitnentici determinat es %til.

Pero abans , dues paraules per a coneretar les dermatosis en
quo'ls traustorns do regim hi jugen of paper clar de factor etio-
logic.

I tal com acabem do dir quo's un erro to creurer quo totes
les malalties de la pelt son tributaries at regim alimentici, i quo
conve constatar-no un altre; Los alterac ions de regim o ols ali-
ments quo produoixon sindromes cutanis no obren com so creu,
grollerament per l'eliminacio directa do toxialbuinina per la pelt,
sing quo ho fan uns cops per via reftexa i altres cops percambi h,e-
matic, i aquest eambi hematie pot esser per insuficiencia dels or-
gans desintoxicants o per xoc hemocla'asic quo preludia I'iujeccio
desencadenant anafiliictica.

hit aixo, per allunyar l'idea tan senzilla, tan popular i tan
Poe veritat do l'eliminacio directa per la pelt dels vorinsautOgens
i for compendre quo's mos complicat el mecanisme de les der-
matosis autotoxiques, vegotn d'ennumerar els lets.

Es un fet quo L'ingestio d'un aliment o grupu d'aliments (ma-
rise, ensacats, fruites), provoquen on torts individuus amb reac-
cio angioneurotica do la pelt un brot d'urticaria quo s'osvaieix
com flor d'un dia aixis quo la substancia ingerida es eliminada.

Es un fet innegable que'ls arterioselerosos sobre tot els ure-
mics latonts, aixis quo deixen llurs regirns desintoxicants, retor-
non a llurs prurits, a llurs urticaria, a llurs eczema.

Es un fet que'l regim nitrorfenat riguros, seta las secretions
i calina'Is prurits de dermiti, neurodermiti, eezemes dols dia-
beties.

Es an fet quo la supresio d'alcofollics i de nitrogenats minva
les consegiiencies do les seborrees i de les angioneurosis do la
Cara.

Es un let que'I regim rlecloruratt en tortes dertnatosis secre-
tants les millora i les ajuda a ovolucionar.
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Es un fet que'l desllemrraent flnalitza la quasi totalitat dels

de les criatures de pit.

I es un fot que la reeducacio masticatoria, is dita quinesi-

dietetica, millora certes seborrees, seborreides, hiperhidrosis.

Es evident que si aquest metode es exacte soria un gran

recurs per aquests cassos cr6nics sensibilitzats per els aliments

com a tals.
Me. Bride i Schorer (1) creuen que l'estat anti-anafilitetic

que nosaltros busquem am[) el metode preconitzat per Pagnier

i Pasteur, per a combatre l'anafilaxia produida per via enti rica no

existeix, despres de fets on contra, l'ingestio lenta o

l'ingestio repetida do petites quatititats dels prcteids recone-

guts cons a anatilactitzauts, que'n uu cos produeixen un sindro-

me gl6tic que obliga a la traqueotomia.

b) Certs parirsits intestinals (amebes, ascaris, tenies) ser-

veixen do sensibilitzadors d'aliments i els fets demostren que

expulsats els cues desapareix 1'anafilaxia (urticaria, eczema) que

provoca I'iiigestio de determinats proteids.

c) Els cassos d'idiosincrasia Pura en quips no's troba rela-

eio antb determiuat aliment, son mes dificils; so suposa teorica-

ment quo pugen t'^sser los alterations de socrecions les

quo condicirntin aquestes urticaries. Un cuidado especial de

l'ingestio d aliments, una suprosio d'aquests fermentats o pi-

cants o excitants o alcofollics, i sobre tot, un cuidado del re-

gisme intestinal, son els medis quo podran resoldre aquests

cassos.

PIIi'1tICti I PRCITJES

Descartats els pruries diabMics on quina malaltia deu pen-

sar-se sempre devant d'una dermatosi pruitjosa, nosaltres els

dividiriom a la fiualitat terapi^utica del regim en tres grans

grupus.

Primer. Aquells en quills l'insuticiencia pels organs elimi-

nadors per arterio-esclerosi o per afeccio cronies hepatica o re-

nal, planteja el problema de la disminucio global do substancies

do residuu intoxicant (nitrogenats) i augment d'aquells de po-

der colagogo i diuretic (Nets).

Segon. Els decididament condicionats per retencio fecal

en quins el rugim de compotes, verdures, fruites, acompanyat

I .ionrnul of cntane , us di,ea ,n.. -February, 1916.
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d'una reeducacio masticatoria i d'un massatgo evacuador prepa-
raritn amb exit la supresio de la causa, i

7ercer. Elspruricosi prurifjas de causa encara en
quips sots sabem quo la supresio d'alcofollics, cafeics i picants
disminueix els sintomes.

DIAI3ETIDES

Es maravellos veure's curar amb el ri^gim nitrogenat
prurics, dermitis, urticaries, eritemes. eczemes de complicacio,
mals perforants quan s'ha fet el diagnostic oportunament.

No vol dir res la complicacio, dones amb pots elements lo-
cals o sense ells el regim domina a nostra vista els transtorns
cutanics produits per la hiperglicemia.

EcZEMES

En cap dermatosi s'ha discutit el regim corn a l'eczema; en
('eczema do les criatures de pit per les relations evidentes amb
el desmamament, en l'eczema cr6nic en general perque'I brot
eruptiu de certs cosnos es veu relacionat amb transgresions de
regiln i sobre tot porque en tot eczema de brots eruptius brus-
ques es per a invocar en sa reaparicio 1'anatilaxia enterica.

Veyam de cercar lo util de tot aix6:

En l'eczema dels nens de pit es un fet ques'acaba quasi sem-
pro amb el desmamament. Tambe es un fet que'l cambi de dida
no fa res absolutament; to d'acabar-se amb la mania de consi-
derar la llet de la dona com a poder esser bona o dolenta; aixo
dels analisis do la Ilet de dona es una giiestio ja de temps jutja-
da; la (let do la d6na es sompre bona, pot no haverne quantitat
peril sempre es bona.

Dit aixd i considerant que'l desmamament cura aquests

czemes, se to de procurar acelerar-lo, i entrar promaturament

biberons do brou vegetal, compotes i pures a I'alimentacio dels
nens eczematosos.

Se pot intentar el metode de donar mig Nora abans de les
mamades una petita quantitat de (let o be una solucio do pepto-

na; no n'hem vist cap resultat.

Towle i Talbot portaren fa ja tres anys a F. American Medi-

cal Association)) un treball en quip donareu compte d'un metode
d'investigacio sistematica dels feculents i de les graces do les
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depositions dels Hens eczematosos; so troba quasi sempre aug-

ment do grassa, moltes vegades de grassa i fecules; segons aquest

dato se suprimeix o dislninueix la grassa o les fecules do la Ilet;

asseguren que lean millorat pots dias despres del regim els ma-

lalts, feat inutils mascares, pomades, lixacio dels bravos, etz.

L'eczeena cronic a brotfs es deeididament tributari a un fet

d'anafilaxia; sapiguda la substancia o grupu de substancies (ge-

neralment serif un proteic) se deu suprimir o intentar els re-

ginis ant ianalilactitzants ja mentats.

Dec for una salvetat i es pels eczemes secreiants; en aquests

amb o sense lesions renals una cura de deeloruraeio pot

osser dicisiva per a dominar l'estat madirlans quo la diferencia do

presio oslnotica reduira i facilitara fa cura topica.

Fora d'aixo cap indieacio concreta es pot pendre en la ge-

neralitat this eczematosos, deu for-se constar corn a quelcorn

indispensable per aixo quo l'eczematos pitjora per 1'exces de

picants, d'alcofolls, d'excitants, de manse i d'ensacats, i aixo

estarit vedat al eczematos.

Corn se tracta de tots concrets, qualsevulga que siga 1'inter-

pretacio que se'ls hi dongui i qualsevulga que siga la patogenia

que se'Is Iii pugui assignar teneu do respondreja siga la supresio

d'un aliment uus cops, la metoditzacio d'un grupu do substancies

uutritives uus altres, l'ordonacio del registne digestiu a voltos, a

un rosultat terapOutic utii. AixO vol dir, com deiem al comen-

car que no es possible donar regles generals, no Iii ha conclu-

sions definitives i absolutes, sbls es possible dir; en tal malaltia

i en talc circunstancies o sia en tal utalalt, tal regim alimentici

turn o ajuda a curar la malaltia.

Ben entos aixo, veiam les maneres de respondre en cada

vas con,-ret a la pregunta inevitable del malaet, portador de

qualsevulga dermatosi ,:Ptfc m.ev.iar de tot:-

l:rticitria.-L'urticaria es una angioneurosi quip origen

anafilactic al menys per les formes agudes, es indiscutible.

L'albumina heterologa, toxica o no, que provoca la crisi

desencadenant del brut d'urticaria, crisi desencadenant taut

idiuttica als accidents anafilactics sieries, per fcr-ho to de pro-

duir abatis un canibi hentatic amb leucopenia, baixa de la xifra

d'albiunina i del index refractometric, en una paraula, to de pro-

duir previament una crisi heutocltisica.

llrlae.sta crisi os igual qualsevulga quo siga l'aliment, la

substancia heterologa que Ia origina, per 40 la crisi generica-
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men t no es especifica, empru en cada malalt d'urticaria I'alhu-
minuria o grupu d'albumines quo la generen son estrictament
especifiques, aixd vol dir que en cada malalt d'urticaria es sem-
pre un aliment concret o an grupu d'alimonts el gliecausa I'ur-
ticaria.

En alguns cassos of malalt dona ja'I diagnostic etiologic
complet; aixis una vegada s6n marises (ostres, petxines, Ilan-
gostes.llangostins), altres son earns de caca,altres son conserves,
ensoeats, altres s6n cartes fruites (maduixes, gerts, ribes), moltes
altres per ti menjars avoriats, sobre tot el peix passat.

Iii ha altres roses en que'l malalt no preuisa, i it Ies Mores
es pot pensar en grupus d'albunlines, els ous i'Is forinatges i
sobre tot s'ha de pensar en quantitat i formes d'ingesti6 d'ali-
meAs.

Vull dir que hi han carts cassos on que's pot preveurer en
tin individuu determinat un brot d'urticaria mitjantsant l'inges-
tio d'un determinat aliment i altres en que la substancia o subs-
tancies line la causen no's poden precisar i fins no dependeix la
malaltia situ de les formes i circunstancies do I'ingestio.

Es deducixen Bones dues consequencies pal regisme alirnen-
tici (leis malalts d'urticaria, una profititetica i tin altra terapeu-
tica.

La consequencia profthictica es l'abstoncio de les substancies
alinicnticies demostrades com a sensibilitzadores o corn a desen-
cadenants. En efecte, n'hi ha prou en molts cassos amb suprimir
la substancia demostrada causant per a no veurer compareixer ja
mai mes la malaltia.

Empro en la urticaries crdniques o en certs sfndromes eri-

temato-papuloso-urticariants els cassos s6n diferents; es tot un

grupu d'alhtimines i es extreinadament dificil prescindir-ne o

be condicionades per circunstancies locals, la supresio no es de

resultats per a orientar-nos dintro of regisme terapeutic; dividi-

rem els cassos, en

a) Sensibiliizats pets aliments corn a tals.

bi Sensibililzats per par(csils o per Irtalalties del tuba di-

ge.stiu.

c) Simple idiosincrasi(t.

a) Fonamentats per of tractat de Besreska, d'injectar peti-

tes dosis do serum per a ter mes tard la dosi massiva a I'objecte

U VV'idal-Abrahami, Brissaud Joltrain : See, med. des Ilop. II.1914.
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d'evitar I'anafilaxia, s'Ila intentat per (1) Pagnier i Pasteur V.-R.

referiut-se a uua urticaria goganti-grew un metode semblant.

For ingerir una Nora abans de la del menjar fort, petites

quantitats d'aliment, dos grants de pa, sis de patates o be cinq

de clara d'ou, 4 6 5 do care o en substituc:.o un catxet de 30

centigrems de peptona.

Els A.-A. que comencaron dit tractanient els hi dona bons

resultats, nosaltres I'liem assaijat repetidament sense veure

res brillmit o clar at menys. Seguin fent-ho i recomanem qua's

faci this a mes ample experiencia.

I ara dues paraules per a enrahonar d'un procediment que to

per objecte on aquests cassos imprecisos de poder inquirir quills

son els aliments, per quills I'organisme esth hipersensibilitzat.

Whyte (2) de New-York fonamentat en el metode de Towle

do quin parlarem at enrahonar de l'eezema ha pensat que I'ali-

ment per quip un ulalalt d'urticaria. eczema, etz., etz., liipersen-

sibilitzat it l'esser aplicat sobre la pall erosionada havia do pro-

duir una reacci6 semblant a la do Pirquet per la tuberculosi i a

la do Schick per la ilifteria.

El metode el practica coin segueix: en la cara niterior de

l'avant-bras practica dues series de quatre erosions,aixecant amb

kill escarihcador petit les capes superfieials de Ia pall sense

arrivar a for sang. En lit primera abrasi6 s"hi coloca una gota

do Ilet descrenlada, en la segona una gota d'albtimina d'ou, en

la tercera una petita quantitat de mantega, en la quarta pots de

lactosa; oil la serio d'erosi611s paraleles no's coloca res amb l'ob-

jecte do que serveixin do control.

S'esperen trenta minuts. qua's quail la reaccio arriha a s6n

acme; s'observa una papula elevada roja, mai s'ha vist vexicula,

ni rodanxa. Els graus do reacci6 es designen per papula sobre-

sortida - -T- +, papula desenrrotllada nornialment -}-,i papu-

la-taca ±.
E'Is autors troben on aquostes dermatosis reaccionals resul-

tats positius (Fhipersensibilitzacio en una o varies substancies.

Nosaltres help colnencat a comprovar el metode i no podem

encara dotinitivameut coucloure sobre'Imateix.

EOSACII,S, ACNf,S, SEI3OHKEIDES

Empiricament es coneguda la relacio entre les eritrosis fa-

cials, seborreiques o no, els aciws en totes llurs modalitats, desde'l

I La Presse medicale, 23 -xr-1916

I1) Journal of cutaneous diseases . February 1916.
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punctata at rinofima i fins de les saborreides escamoses quo'ls
antics anomenaveu vagament perdartres, amb el regim d'alimen-
tacio.

I es precis desfer 1'equivoc que no totes les rosshcies i eri-
trosis son alcofulliques, i fins hi han cassos en quills 1'estat do
les vies altos digestives funciona higidament.

I es precis tenir on compte quo la seborrea i seborreides
son afeccions microbianes en quinos conve esbrinar fins aont
arriba I'influencia dels trastorns de regim.

Quan so feren els primers ensaijos de analisis de sue gas-
tric so troba o volgue trobar-se una relacio estreta entre'ls

acids lactic i acetic i'ls acnes calificant-se a tots els acneics
d'hiperacids; so parla de formula gaimica del acne.

S'ha vist que hi Ilan acneics que son hipoclorhidrics i hipoa-
cids: no hi ha doncs regla.

I es positiu que despres de les digestions la Cara es con-
gestiona on tots els quo porten neurosis motrius i secretories
gastriques, i quo aixb fa quo pitjorin acnes i eritrosis perque
la base do Ilur desenrotlle sofreix trastorns circulatoris amb

infiltrats celulars, transitoris o persistens; no cal explicar com

aquest terreno es abonat per a l'amplo desenrotlle de les poli-

microbianes lesions do la seborrea.
Sabut aixO, als acneics se'ls hi prohibiran certs aliments, i al

cap do tot les grasses, despres les begudos acides o quo poden
donar lloc a acids, i per fl els ensacats i crustacis. Apart la Ilet

en alguns cases es uociva, i les earns on altres tam be.
Pero totes aquostes prescriptions no tenen l'importancia

de mastegar be i pot a pot do for ingressar cada menjar una

beguda calenta, que no sera precisameut el cafe, en reposar

despres del menjar i sobretot comenear la vida diurna abm una

cura sauna o do compotas qu'escombri lo quo quedara en un

estomac hipotOnic, iscoquimic o catarros. Un massatge podra

completar el regim digestiu dels acneics.

PSOlu'1"Is

El psoriasic sembla un condempnat a abstencio eterna; viu
el psoriasic amb la prohibicio de quasi totes les cores que fan
agradable la taula i tristamont protesta, i moltes vegades at re-
belar-so troba la prova de quo la majoria o la do les
coses vedades no influeixen per res on la seva malaltia.
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La majoria de ntalalts de psoriasis poden prescindir de les

prescriptions do regim.

Duncan Bulkley (1) ba curat psoriasics amb un regim ri-

gurus vegetal; jo tree quo son torts psoriasics els quo's bene-

ficiarfan del regim vegetal escluint aquells del grupu en quips

l'autointoxicacio prepara I'escampat do plaques de psoriasis.

Es evident que un grupu do psoriasics sou retinguts, os-
tronyits, potser fins cirroties, dispeptics; on aquests tree quo

un regim apropiat lacto-vegetaria, potser sills vegetaria, amb

una bona rooducacio ntastieatoria i un massatge complementari
podra ©sser la curacio deftuitiva (2).

Nosaltres, tal corn diguerem a Londres el 1913, distingi-

riem aquestos psoriasics, per sintomes locals propis, adenlds

dels especial-, digestius corresponent-se uns i altres.
Veus aqui aquosts caracters; I'erupcio to lloc sobre una

poll de poros oberts untuosa, d'un roig pujat; mils que do les
seborreides, la papula do pot relleu ©s quasi Ilisa i als elements
aislats s'bi veu amh I'regiiencia uncollaret queli dona un dispo-
sitin sifiloide; I'escama es espessas, untuosa, disgregable i fail de
despendre pol rascat; un cop aixecada l'eseama so fa mal la Li-
nea do Auspitz, peru aviat s'arriba al puntejat hemorragic; les
plaques son mal deft-Hides, son els psoriasics anulars i els quo's
fail intrad6rinics.

Dlolestar a tots els psoriasics iudistintament amb prescrip-
cions de regim es una exigencia empfrica desprovista do fona-
ment serio, que acaba d'ainargar la vida del malalt.

I' 1-Itt' l" I, 1;"S

Per Is rolacio quo guardon amb l'escorbutf se recomana la

dieta vegetal i l' ingostio do fruites asides, principalment llimo-

na; nosaltres no bunt vist res profitos del us d'aquests all

monts.

FELAORA

Una malaltia quina etiologic gira sobro ingesta ('aliments
tarats , sigui Is tara deguda a un ordre do parasits determinate,
especials , sigui la tara gonerica , sera tributaria a un regim.

En efoeto , els pelagrosos vistos per nosaltres , malalts indi-

(1) Journal of the american assotiation , 2-5, 1911.

(2) J'eyri.-Congres internation al de Aledicina do Londres 1913.
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gents, o quasi be indigents, aixi quo se'Is sot met a un regim do
vida regular i d'aliments do poca massa i nutritius (regim ni-
trogenat principalment) milloren, semblen deturar-se en el
curs progresiu de la malaltia.

Fora d'aquests cassos en que coneguda la etiologia o he
demostrada empiricament la relacio d'un aliment nmb In pro-
duccib o 1'evaluacio d'una dermatosi se pot for concretanlent
quelcom util, on los denies afeccions de in poll no's di^u pres-
criure a bulto un regim de proscripcio.

Les afeccions croniques do in pell porten, sobretot les nou-
ropittiques, un factor de perturbacio psiquiea constant, I'ohse-
sio d'un rf^gint alimentici do prescripcio es un factor nles i si
es presenta un deficit nutritiu a causa d'aixo es una causa pode-
rosa de docaiment fisic i psiquic.

So deuen preseriure'ls comptats regims i ordenar determi-
nades prescriptions reconegudes beneficioses.

No hi ha drot en nom d'una etiologia que s'ignora i d'una
terapeutica quo ni empirica Ins, en acabar d'amargar In vida pe-
nosa dels pobres malalts afectes do dermatosis croniques.


