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CAPITOL XI

MALALTIES

TOXI - INFECTIVES AGUDES

RI;GIS\IE ;AI,I\Ii:v'I'IUI EN; LA FEBRI, 'I'IVOII)F:.A

I EN LIE '1'()X1-INFECCIONS AGCI )E

ENDOI)IGES'I'IVES I:N (iENERAL

pel Dr . HERMENEGILD PUIG i SAI', de Barcelona

Metge de ntimero del Hospital de Ntra . Sra. del Sagrat Cor de Jesus

(Servei de Medecina interne)

Regisme en les toxi infections agudes, es el tema que, amb

el Dr. Ferrer i Solervicens, ens ha sigut encarregat, tema que
per indicacio do la mateixa C. 0. ens hem repartit, quedant-me
jo solcament amb l'estudi del regisme en la febre tifoidea i ses
similars, o sigui el grupu conegut ordinarianlent amb el nom
d'infeceions endodigestives.

La febre tifoidea, per les seves caracteristiques especials,

6s la toes delicada de tot aquest grupu, per lo que a alimenta-

cio se refereix; lo dit per ella, dones, quedara (lit amb roes mo-

tiu per les altres.

Les caracteristiques de la febre tifoidea son: una coma a
totes les infections, o sigui la febre, i altres de particulars, que

son la perllongacio de la mateixa febre i les lesions intestinals
especifiques. La tifoidea necessita, dones, el regim general do
totes les febres, amb les modifications motivades per les seves
caracteristiques especials.

La caracteristica general de les febres o de les toxi-infee-

eions-que Iasi es sinonim, perque casi no hi ha infeecio sense

febre, ni febre sense infeecio-se distingeix principalment per

dues circunstancies, que son les que a nosaltres particularment

ens interessen. Aquostes circunstancies son: l'intoxicacio espe-

cifica o d'origen microbia en primer Iloc, i la referent als cam-
bis en el metabolisme en segon lloc.
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El metabolisms on la febre, ja es sabut avui per tothom,

quo's distingeix per un augment en les oxidations, i principal-

inent on la destruecio o desgast dels principis albuntinoideus,

coin se deniostra per la major eliminacio d'urea, i sobre tot de

nitrogen total, maxims si's conlpara amb i ingerit. La tifoidea

es potser la que'n mes alt grau posseeix aquesta eircunstancia.

Abans d'entrar en l'estudi del regim en la tifoidea, conve

que'ns ffxem un xic en el d'aquestinetabolisme, aixis coin en el

de la seva patogenia, per ser aquestes les dues pedres fonamen-

tals on que aquell den apoiar-se.

Els tifodics, corn tots els febricitants, sofreixen nun perdua

notable de pes: aixo es una cosy observada per tothom. Algu-

nes mesuracions liar delnostrat pirdues fins de 3.000 gr. en un

dia, (Botkir (1), i Leyden (2) dona una nlitja de 1.100 gr. diaris

en un adult de 60 kg., per() aquests cassos son excepcionals, ti-

xant-se un promig de 300 a 350 gr. diaris, i veient-so piordues

totals do 10 a 20 kg., (Scltottmiiller (3). Estic visitant un nnalalt

que, segous confossio Well mateix, un any enrera tirgue una

infececio de tres mesos do duracio, durant la qual pordo 27 kg.,

passant de 85 kg. abans de la nnalaltia a 51.) despres d'ella. Cursch-

mann lia vist una perdua do 41 u/o en un tifodic greu.

Aquestes perdues son degudes al consum detots els teixits,

pero molt especialment de les substancies nitrogenades. Aques-

tes son consumides primer i en major proporcio, puig aixfs

cot les oxidations estan augmentades, coin se deniostra per la

major absorcio d'oxfgen i major eliminacio d'acid carbonic on

general, la desproporcio on relacio a I'estat normal no es tart

grossa, coin on I'oliiniuacio del nitrogen.

Tots els actors estan conformes en que augmenta notable-

ment la quantitat d'urea eliminada i mes encara a proporcio la

de substancies extractives (nitrogen insuficientment cremat).

L'urea, des dels 12-15 grants quo s'elintinon en estat normal, so

1'lia vista pujar a 86'35 i fins a 135`41 per Riessell iHuppert, se-

gons En Yla i Arntengol (4). En Guinon, despres de diseutir les

opinions de difereits autors, rosunleix la gdestio diout, que te-

nint en compte 1'alimentaci6, l'urea elinlinada en general pels

febricitants representa el 1 '/2 de la normal, i que les niateries

,1, Le febre , 157F..

( 2 Manual do Terapeutica Alimeniicia.

3; '1'raetat de Med. Interna de Molts i S t aellehn (en publicacio).

( 4) La dicta hidrica i ela evaquants , elz.-Anals de Medecina, 1907.
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extractives augmenten 8 vegades la taxa normal, (Grasset (1),

Lustig i Galeotti (2) diuen que'n estat normal pot calcular-se

en 10 a 14 grams 1'eliminaci6 diaria de N., i que'n la febre pot

arrivar a 20-25 grams.

Ademes els febricitants, sobre tot els no alimentats, sufreixen

segons En Robin (3), En Gautier (4) i altres autors, els efectes

de la tlesrnineralitzacio. Un tific, segons En Robin, perdia dia-

riament 2'267 gr. d'acid sulfuric i 1'733 de potassa. Segons

aquest mateix autor el coeficient de desmineralitzacio urinaria

normal es de 31 °/°. i en les malalties febrils pot arribar fins a

50 °!°; en cambi, en la sang, el taut per cent normal de sals es
de 5 °/O, i on la febre pot baixar fins a 3 °/o. Segons Salkowski,

de fosfats i sals alcalines, sobre tot potassiques, se'n portion 3 6
4 vegados nlos en la febre que'n estat normal, aixis corn tambe

s'eli.minen en abundancia sals de ca1q. i de magnesia (A. Gautier).

Les pi'rdues en nitrogen no sou proporcionades a la teln-

peratura, ni's presenten iguals en totes les malalties, ni en tots

els periodes. En general les perdues son mes grosses en el pe-

riode d'estat i montres dura la febre continua, pero disminueixen

en el periode anfibolic, de manera que abans de completar-se

I'apirexia ja s'ha restablert 1'equilibri (Loning).

Tres son, segons els autors, les causes de la disminucio de

pes en els febricitants: la temperatura, l'intoxicacio i la falta

d'aliment.
S'ha demostrat experimentalment, que la hipertermia per

si sula augmenta Ia desassimilacio, i per tant is perdua de pes,

encara que augmenta poc la perdua de nitrogen, son mes aviat

les grasses les consumides per l'hipertermia, (A. Sutherland (5).

L'intoxicacio bacteriana, en Iambi, augmenta notablement

la perdua de nitrogen, malgrat no hi hagi hipertermia, per la

destruccio cellular que ocasiona i, per consegiient, es un factor

important en la desassimilacio febril.

L'inanicio per insuficiencia d'aliment, es evident tambo que

dcu esser un gran factor de perdua de pes. Els dejunadors per-

den primer les grasses principalment i l'albumina on petita pro-

porcio, peru quail aquelles disminueixen, augmenta l'elimiua-

cio de nitrogen; (MI. Labbe (6).

(a Fisiopatologia clinics.

(2) Trattato de Patologia Generale , 4.4 ede ., MIA, 1915.

(3) Terapeutica a,,licada.

,4 Armand Gautier. - L'alimentation et los regimes .- 1908.

(5) Tractat He llietetica .- Primera trad . italiana.-1914.

(6) J3iblioteca de Terapeutica de Gilbert i Carnal.
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Segons A. Gautier, l'urea, quo s'elimina do 20-22 grams dia-
ris en els primers dies d'abstinencia en un individuu abans
normalment alimentat, cau a 13 grams al 10.e dia i a 8-10 gr. at
20.e per a mantenir-s'hi fins a la mort. Doncs si les p©rdues hi son
i no's roparen. ha de disminuir el pas necessariameut.

L'alitnontacio pot atenuar molt i fin,, en algun cas Ileu evi-
tar del tot, la disminucio de pOs, pet-6 en general no l'evita del
tot, Se creu que l'alimentacio pot estalviar del tot la perdua
per inanicio, perd no per complet les perdues produides per
les toxines espee fiquos; (Leyden, Sutherland, etz.).

El concepte de la patogenia de la febre tifoidea ha eambiat

molt aquests ultims anys, mere©s als treballs de Schottntiiller,

Castellani, Neufeld. Chiari i Kraus, Forster, Kayser, Diirr, Jiir-

gens, Lelniere, Abrami, i d'els nostres companys Presta, l'rou-

basta i Tarruella, etz., etz. (1).

Avui esta admes ja unanimement entre'ls patolegs, quo la

tifoidea no es una iufeccio de I'aparell digestiu, sing unit septi-

cemia quo solsament to en l'aparell digestiu la seva ordinaria

porta d'entrada, peru tiuguent el son principal seti en el sistema

linfittic, especialmont oil I'intestinal i mesenteric. inelsa, moll

do l'os, etz. Avui s'admet que l'ontrada es principalment pal

tubu digestiu, peal moltes vegados per I'alt.
Drigalski en veio comengar el 40 0/, per angines, i conipro-

bit fregilentment la presencia de baceils d'Eherth en la suporfi-

cie i on I'interior do los amigdales. El baccil entra frequentment

al traves de la mucosa intestinal, sense que I'afecti especifica-

ment; so fixa en els foliculs linfatics, infecta la sang, passa rapi-

dament als conductes i bufeta biliars, aon hi troba un excelent

medi de cultiu on la bills, i amb aquest liquid d'escrecio s'oli-

mina on el duo(1e, font que'n aquest budell sigui, del tubu in-

testinal, el punt on se trobi mes constantment i abundant;

abundancia que va disminuint gradualment a mida qua's va bai-

xant, trobant-se'n menys en el yeyd, menys oncara en 1'ileon,

escassos on el cec, i moltes vegades no's troben en els ultims

trams del colon ni en el recta, interitt no s'han ulcerat les pla-

ques de Peyer, quo al efectuar-Ito aboquen baccils en abundan-

cia. De modo que I'abundancia de baccils no correspon als

(1) Drs. Presta, Pronbasta i'rarruella . aContribuci6n al esttdio del Paludismo en

Barcelona). Janer de 1903-Foren el primers en demostrar Is presencia del b. d'Ebertlt

on Is sang dels tiPm Tics.
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punts de Inaxinla lesio, An() al contrari. A mes conve for cons-

tar, que, tart abans de l'ulceracio com despres d'ella, disminuei-

xen rapidament els baccils en el budell, lo qual demostra que

no troben on ell un medi adequat per la Bur pululacio, sing que

at contrari el contingut intestinal Ii es advers en si, Cosa de-
mostrada ja experimentalnlent, corn tambe Ii es adversa la con-

currencia del coli, segons tambe s'ha demostrat en els cultius
sinlbiutics, aon desapareixen prompte els baccils d'Eberth baix
l'infiencia del coli (1).

Conve que des d'ara ens fixem en aquestes circunstancies,
perque aixil lla d'esser una solida base, en la qual s'ha d'apoiar
el criteri referent al regi.m.

Sabut es que I'infeccio dels foliculs intestinals, taut els so-
litaris com els acumulats (plaques de Peyer), arriba moltes ve-
gades a l'esfacel dels mateixos i de la mucosa que'ls cubreix,
produint aixis les Ilagues caracteristiques, amb les hemorragies
i perforations intestinals que devegades les compliquen; dades
anat6iniques caracteristiques, que tambe conve no perdeni de
vista.

En re-um podem dir, dones, que la febre tifoidea es una

septicemia produida pel baccil d'Eberth amb determinisme pri-

mitiu en el sistema linfatic, i que secundariament produeix

moltes vegades ulceres intestinals.

Sentats aquests precedents, podem ja abordar do dret el
problema del regisme alimentici. Mentres no s'liagi resolt defi-
nitivament la giiestio del tractament especific, no hi ha pas dup-
te que'l prohlenla del regisme es el de mes transcendencia en el
tractament de la tifoidea. Aixis ho proclamen la major part
dels autors.

Tot aquest, podrient dime enagne problema, pot reduir-se
a les sis segiients questions:

1." ?l)euen alimentar-se els tifodics?
2.1 ^,I'odon alimentar-se?
3.a zEn cas afirmatiu, quina ha d'esser Ia raccio total i

quina la dels diferents principis alimenticis que 1'integren?
4." ^,Amb quips rnedis podem contar?
5.a ,En quina forma s'han d'administrar els aliments?
G.' ,Quines han (1'esser les caracteristiques especials en

(1) Vegint-se els tractats de Bacteriologla de Mace, de Kolle i Hotsch, i tots els

mee moderns.
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cada cas, segons la marxa i les complications que puguin pre-

sentar-se?

Anem a tractar de resoldre successivament aquestes gii.os-
tions, o sigui, a contestar les preguntes formulades.

l.a ^,Se deuen alimentar els tifirdics? Aquesta giiestib, quo

semblaria impertinent per massa ignoscenta, a Iota persona quo

no estes preparada, ha sigut una de los mes debatudes de la to-

rapeutica.
Si's to on compte que'l tifrldie es un ser viu, i quo com a tal

tegastos que deu reparar, Ps natural que'n prineipi s'admeti

la necessitat d'alimentar-lo; si ademes so to on compte, com ja

hem dit, que'ls gastos del tifodic son excessius, resultara mes

evidenta encara aquesta necessitat; i si tenim on eompte que in

malaltia sbl esser molt llarga, resulta mes oncara comprobada

diree/a vent la necessitat de dita alimentacio.

Veiarn ara que resulta de la no alimentacio. Ja hem dit quo

un factor important de In perdua de pes era la inanicio per falta

de l'alimentacio necessaria. Ademes, els fats demostren quo In.

falta d'alimentacio pot agravar i agrava efeetivarnent el rnnl per

dita inanicio. Es ja olvidada de tan sabuda i manossejada la

frase do l'eminent clinic ingles Graves, -de que si s'havia do
triar 1'epitafi esculliria: ^aquest ha alimontat als febricitants>

iTant fortament impresionat estava do veure morir do fans els
malalts tractats a dicta, segons les doctrines de l'escola frsioldgi-

ca allavors dominants! Despres d'oll i despres d'haver-se prou
discutit, molts altres clinics eminents han tingut tambe I'impro-

sio de quo molts malalts efectivament mores d'inanicio (Sehoff-

muller, Murchisson, etz.). La meva im presio personal despros

de pensar-ho.molt seriament, es de que al menys el fet es pos-
sible.

Es molt facil confondre el quadre final d'un tifodic amb el
final do la inanicio. Si no volem fixar-nos amb el quo descriu

En Graves per esser una mica antiquada la interpretacio, mal-
grat tingui un valor inmeus.el fet, per I'autoritat de dit clinic ---
veiem el que pinta En Gautier, que pot considerar-se cone a
resum de multitut d'observacions de distints actors.

eEn ('home, din, al cap de 15 a 20 dies d'ahstinencia, sobre-
venen vomits, diarrea, un estat d'alucinacio o de semi-desvari,
sense desaparicio de in rao. El caracter dev© irritable, In memo-
ria es debilita; 1'est6mac,al qual manta In presencia do 1'excitant
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alimentici i el clorur sodie, segrega un moo gleros i es torna
pot a poe incapac de produir un sue giistric digestiu. En aquest
moment, si's nutreix sense precaucio l'afamat, se risca do pro-
vocar-li desordres greus i particularment diarrees incoerci-
bles*.

,A mida quo's perllonga In proba, la sensihilitat general

s'obscureix, el cOr so debilita, els transtorns de les funcions ce-

rebrals augmenten, els rnnsculs perden Ilur potencia, la sang

tendeix a extravassar-se i raja sense coagular-se per In mes pe-

tita ferida. Arriva a contenir per litre menys de 100 grains de

glohuls rojos (calculat al ostat sec) on 11be dels 140 de I'estat

normal. L'aigua s'acumula on els Organs, non ve a reemplacar

les grasses i el teixit muscular rarificat; 1'edema invadeix el

tronc i cl cervell; finalment el desgraciat afamat os pros per les

convulsions i el coma; mOr descarnat i esquelietic>. (0. c. pagi-

na 533).

Despres de Ilegir aixO, digut^u tots els quo haven vist morir

tifOdies de formes perllongades, qui es capa4 de distingir el

quadre que presenten del que acaba do pintar-nos En Gautier, i

per to tant, si no ha do quedar quan menys el dubte de quo la

inanicio hi tingui un t bona part de culpa on in mort d'alguns.

Jo, per la meva part, tree que, efeetivament, alguns que Who vist,

Si no hair mOrt de pura inanicio, hi ha tingut aquesta un paper

predominant. I no's digui corn semhla vol donar a entendre

algun autor, que'Is malalts se regeixen per Ileis diferentes que'ls

hoes, puig que les ibis fonamentals de In vida son les mateixes

per I'home sa quo pel malalt, malgrat estiguin quelcom pertor-

bades en l'nltim. Es per demos citar exemples de dejunadors

que resisteixen mes temps a in inanicio, puig se tracta de

cassos excepcionals i de professionals mOs o menys entrenats;

aixis com tampoc conveneen els cassos que's citen de malalts

que han resistit setmanes i mesos, puig aquests no estan sotme-

sos a dicta absoluta, i encara quo aixis fos, no pot jutjar-se do la

genoralitat pets cassos excepcionals.

Rosulta, dones, on el men coneepto probat directa i indirec-
tarnent, com a contesta a in primera pregunta, que als tifOdics

se'ls ha d'alimentar.

Z." Qilestio. --?Pot alimentar-se un tifodic'?-La dicta abso-
luta o (lieta famis, o sigui la abstencio completa d'alimentacio,
avui ja no es admesa per ningti, puig tothom conve quan menys
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en Ia necessitat de Iiquids per a satisfer la set, i per at fonnentar els
emunetoris, per tal d'eliminar les toxines, tart les hacterianes
corn les resultants do la desassimilaci6. Els partidaris do la no
alimentaci6, avui per avui s'han acantonat a la dieta hidrica,
que eneara que no es una dieta absoluta, es la menor expressio
d'alimeutaci6. Son pots ja, pr<o n'hi inclus entre nosaltres, i
ilustradissims per cert,suficientment, per a que'ls hi doeguem to-
ta la beligerancia. Si aixo no bastes, podriem afegir-hi que fins a
cert punt han fet escola entro uosaltros, i ban infiuit lo sulicient,
per a que d'algun temps a aquesta part siguin menys alinientats
els nostres febricitants, to qual justifica de sobres el que'ns
entretingem quelcorn mes en aquest punt, coin ens hem entre-
tiugut en el de I'innnicio. El malalt que abans he citat tom
exemple per haver perdut 27 kgs. de p^^s, havia estat 3 mesos
sotn16s la major part del temps a dieta hidrica.

Els partidaris de la dieta hidrica a outrance, diuen que no
conv6 alimentar als tifodics: ler perque no tenen gana; 261, per-
que no poden digerir, absorvir ni assimilar; 3ei perque arnb la
alimentacio se fimenta el cultiu de les batteries, tart I'especifi-
ca o sigui el b. d'E., coin el coli i demes intestinals; ,lrt perqu6
pels dos ultims interiors motius s'augmenten les intoxicaci6ns,
fonnentant aixis 1'augmentde lafebre i laseva prellongaci6, am])
les courplicaci6ns consecutives tan inmediates corn ulteriors;
5.nt perque amb els aliments mal digerits s'irrita ;il tuhu diges-
tiu, fornentant les ulcores, les hemorragies i les perforaci6ns; i
per ultim, 6.e, perque se provoquen recaigudes, etz.

Analitz6m aquests motius, o sigui els dits perills de 1'ali-
mentaci6.

Primer, no tenen gana. Aixb sent cert al principi de la ma-

laltia i encara no on tots els nnalalts, puig he tingut malalts, un
hen recent, i prou greu, qui dus del primer dia de tenir-lo a

1'Ilospital (2.Oe o 3.er de malaltia) em demanava menjar annb les

llagrimes als ulls. Convingu6m,empro,en (pie aquests son cassos

excepcionals; mes ja no ho son tant els malalts que tenen gana

des del final del primer septenari, i son mes cada dia a mida

que la nnalaltia adelanta, no siguent molt escassos els malalts

qua durant la 2.1 i :3." setmana, - sobre tot cassos no nn6lt greus

a jutjar per les manifestations, this tenon faun. I ja no parlo
de les formes perllongades, on les quals hi ha nralalt quo arriva
a fer pena, per la insistencia amb que demana menjar. Tingui's
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en compte quo die aixo, referent a malalts meus, que no estaven

pas subjectes a dieta hidrica.

L'argument de la falta de gang, dones, no es pas aplicable a

tots els cassos,i suposant quo fos prou solid, solzament deurien

deixar-se d'alimentar els faltats do gana. Pro zseria aquesta falta

prou motiu, per a no alimentar un malalt quo necessita aliments

per viure, corn hem demostrat, i per defensar-se corn demostra-

rent mes endevant? ,Do que serviria allavors la direeeio del

nietge, si el malalt s hagues de guiar purament i exclusiva per

Ies seves propies sensacions? Talnpoc to ganes d'orinar el para-

Iftic de la bufeta i n'obstant el sondem; tampoc to ganes d eva-

quar el restrenyit i el Iaxem o procurem fer-lo evaquar d'una

manera o altra. La falta do gaua tambe en algun cas, a semblali4:a

dels citats, pot scr per inhibieio cerebral.

Segonament, que'ls tifudics no poden digerir per falta

do secretions digestives, si digereixen quelcom no poden absor-

bir be, per estar lesionat I'epiteli intestinal, i si quelcom absor-

heixeu no's pot for it sintessi alimenticia encarregada a dit

epiteli i at fetge, resultant quo to que deuria alimentar a l'orga-

nisme serveix per a enverinar-lo, ja quo tarnpoc poden exercir

amb normalitat els organs, Ies funcions antitoxiques que'ls hi

estan encarregades, ni les cellules poden assimilar-se to escas-

sanlent assimilable, que la sang d'aquests individuus pugui

proporcionar-los; resultant que It sang so carrega de productes

insuficienntent elaborats, que dificulta encara mes it combustio

dels productes ja mint ahundants do ]a lisi cellular, etz.; on

una paraula, que l'alintentaeio no solzament os indtil per no

cunlplir to quo's proposa, sing que es altament perjudicial per

augmentar Ies pCrdues i dificultar l'aprofitament de

energies.. (Pla i Armengol (1).

A tot aixo pot coutestar-so, i contestem els partidaris de
l'alimeutacio, que alguna cosy hi ha de cent en el quadre que

acabein de reproduir, pro que hi ha una exageracio extremada;

fins pods admetre's, si's vol, que On algun cas i en certs mo-

ments sera eCrt tot to dit, pro d'aquf a generalitzar-ho per tots

els malalts i durant tota Ia malaltia, hi ha molta distaiicia. Hi
estorn una mica predisposats els metges a deductions prematu-

res i a generalitzacions no prou meditades. Per aixo resulta

que lo que avui es eCrt (en apariencia) no ho es demit. No'ls

(1, L. c.
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n'absorbien 89`94, i que de 100 grams d'albumina , el maximum

se n'escapaven 9 a l'absorcio , que d'hidrats de carbo no n'ha

trobat en els excrements , siu6 quan en donava massa , o quan la

diarrea era profussa . Recordem - se que, segous Gautier , en estat

normal <gracies a i'associaci6 dots vegetals a Ia nutrici6 animal,

92 per 100 aproxin i adament de les substancies albuminoidees,

95 per 100 de les grasses , 97 per 100 dels sucres i substancies

amilhcies s6n digerides , despres utilitzades , nientres que amb

un regim purament animal o vegetal l ' utilitzaci6 dels albumi-

nbideus pot baixar a 85 per 100 i per sota i la de les grasses a 70

per 100 . (0. c. pag. 17).

Segons Bauer, Kiintsle , Leyden i Klemperer i molts altres,

es veritat quo l'alimontacio albuminosa augmenta 1'eliminaci6

del N., pero augmenta la quantitat absoluta, mentres que dismi-

nuoix el taut per cent en relacio a la ingerida , to qual vol dir

quo so n ' assimila una part . En Leyden ho demostra amb nu-

meros on una si rie de malalts.
Sutherland diu, quo I'analissi do les depositions demostra

que l'absorci6 de la proteina , de la grassa i dels ll. de c., no dite-

reix substaneialment de la quo's fa en conditions normals.

Voit, Hiissliu, Puritz i altres, segons Schottmiiller , han de-
mostrat que 'l tart per cent d'assimilacio es quasi taut gros en
l'alintentacio abundant com on la insulicient , cosa cotuprobada
elinicament pel mateix autor.

Segueixeu els contraris do I'alimentaci6 , < Alimentant, po-
seur eoutiuuament al tuba digestiu on les mateixes conditions
quo foren la causa del neat' ( PIA), proporcionem excelent brou
de cultiu al b. d'E. i altres gerniens intestinals sobre tot al coli-
bacil, donant aixis pabul a 1'infeccio, produint noves intoxica-
cions, augmeutant l'infeccio, perllongant la malaltia i produint
recaigudes. Alguns anys enrera , podien tenir algun fonament
aquestes objections , pore avui , si recordem les notions quo
sobre patogeuia hem lixat abans, vourem la Ilur poca consis-
teneia. Efectivaulent , el budell , com a tal, hi to una acei6 molt
petita, tot to ales en algun chs potser la ports d'entrada; pert si

ja tenim 1'enemic it dins, no'ns ha de preocupar gaire la porta,
tart mes si per guardar - la fern un ntal positiu.

En quant a to del cultiu, zes cert que'l baccil d'Ebertll i el
baccil coli necessiten de materials externs pel Ilur cultiu? No te-
nen inedis suticients on l'intern per a vegetar? Per to quo ' s refe-
reix a I'Eberth esta demostrat que'l budell no es un medi ade-
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quat per ell i que'n cambi vegeta molt be en el teixit linfatic; i
on quant al coli, siguent corn rs un rival del primer, fornentar-
lo, es treballar en contra de 1'altre, suposant que arnb l'alimen-
tacio alcancessim aixo. Per altra part, tampoc deu user tan pe-
rillos el coli. quan el tenim com a hoste constant en of nostre
bndell. AHa desliudat per ventura la ciencia, fins a quip punt es
util i fins a quin es perjudicial? Lo cert es que cada dia va mim-
vant en els tractats de Patologia el capitol referent at b. coli.
Sembla que'i son paper se va reduint a la produccio de proces-
sos locals, sobre tot per lo que's rofereix als tifodics, i encara
veurem amb el temps, ja quo sogons W. Kolle i H. Iletsch es un
saprofit d'importancia etiologica molt escassa (1). En canibi, tal
vegada tingui altres funcions utils, desconegudes encara per
uosaltres. Es molt significativa la seva persistencia, si tenim en
conipte quo la naturalesa no fa res inutit.

Es cert, no hi ha pas dubte, quo l'intoxicacio es la eausa de
la desnutricio, pet-6 I'intoxieaeio bacteriana, que eonve distingir
de l'intoxicacio alimenticia ino sumem quantitats Iroterogenios!
Aquest de I'intoxieacio alimenticia es un tirpic que, tot siguent
indubtable fins a certs limits, s ha arrivat on ell a tal grau d'exa-
geracio, quo ja senibla que unicament podeni viure sense men-

jar: a aquest extrem lio porter tanibe els partidaris de Ia dieta
Iiidrica a ultransa. Es clar que si poguessim viure sense aliments
ens estalviarieni eertes intoxications, perir tam he kern de tenir
en compte que hi ha substancies tdxiques a certa dosi, quo son
aliments a dosis mes potites; dones to que eonve, es saber trobar
la mida justa. perir no per los dificuttats do trobar-la, renunciem
on absolut a alimentar-nos: es 1'etern equilibri inestable, carac-
teristic precisament de tot lo viu.

Diu que l'alimentacio dificulta 1'oxidacio completa dels pro-

ductes de la destruccio de les albumines, contribuint aixis per

aquesta manera indirecta a ('auto-intoxicacio i a no aprofitar del

tot els dits productes. En cambi, A. Robin, diu: •L'alintentacirino

deixa de tenir in.flitencia en l'augnient (le les oxirlacions , per quant

Zuntz i Mering ban demostrat que I'ingestio dels aliments (i la

llet pot colocar-se al cap dells) augmenta on una notable pro-

poreio els fenomens quimics de la respiracio i les oxidations

organiques• (2). Leyden, a aquest propusit, vita ('experiment

d'en Nasse, do Rostock, qui observa quo introduint fenol en For-

t I Ln Hacteriologia experimental i lea malaltfee infeccioses.

,_, Terapcutica aplicada.-Vol. 2.on, pag. 35 i a0 Edic. Espasa.
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ganisme animal, l'oliminacio del mateix es disminuida si en els

aliments hi ha grosses quantitats de grasses; concluint d'aixo,

que'n l'excisi6 de les grasses en l'organisme, s'originen oxida-

eions secundaries. Adenles, sembla indubtable, teoricament, quo

una cel•lula ben aliulentada podra desempenyar millor ses fun-

ei6ns, entre elles la perfecta oxidacio del material de desperdici.

Una de los complications mes temibles quo aquests productes

inconlpletantent elaborats poden produir, diuen. es la nefriti, a

to qual contester els partidaris de l'alimentacio, recordant 1'ob-

servaci6 feta pel Dr. Dufour en I'Huspital d'Aubervilliers, qui

durant un any do donar als escarlatinosos, els Inalalts roes deli-

cats en aquest punt, la classe d'aliments qu'ells desitjaven, no

tfngu6 ni una nefriti.

],'In quart a que 1'ingesti6 d'aliments augmenti Ia tempera

tura, i per to taut sigui causa do la perllongacio do la nralaltia,

contester negativament la major part d'autors (Gautier, Zienis-

son, Leyden, Sutherland, p. e.). Leyden, apoiant-se cu una serie

de recerques do Hiisslin, en les quals ha demostrat quo augmen-

taut I'alimentaci6 no s'aumenta la temperatura del febricitant,

ho troba logic, per quan si i'alimentacio no s'anglnenta en el sil,

se conlpren quo tampoe ho faci en el malalt. Pet contrari, creu

que pot I'avorir l'aultipiressi, per quart tinguent el febricitant

mes que un exces do calor, una difienltat d emitir-lo, l'alimen-

tacio pot favorir la difusio del mateix fonlentant la transpiracio

(aeci6 dell liquids principalnlent), i ademes fa mes factible Ids

de I'Ilidroterapia.

No hi ha pas dupte que moltes vegades despres d'una ali-

nleutacio intenlpestiva ve una puja do temperatura, pero si l'ali-

mentacio es In amb prudencia, i gradualment, no es tan facil que

succeeixi. Hi ha que doscontar les indigest16ns quan s'alimenta

imprudentinent, l'excessiva reaccionabilitat fisica dell tif6dics i

fins 1'acci6 moral; pet-6 quan la puja obeeix a aquestes causes es

sumament passatjera. S'ha de tenir on compte, ademes, to varia-

ble de les temperatures en aquests malalts, per no confondre

una variacio independent do l'alimentacio, anrb una produida per

ella. Ja he dit l'opinio de molts clinics i tambe es aquesta la

meva impresio.

Recaigu des.-Tan infiltrada esta 1'opini6 de que l'alimenta-
ci6 produeix recaigudes, que ja s'havfa fet quasi matemittica la
creencia on la relaci6 de causalitat entre una i altres, pero els
fets ben observats, demostren quo's presenten recaigudes sense
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transtorus de rogim, i de vegades amb veritables imprudencies,
no's presenten. Durant molt temps jo ho havia cregut d'aquesta
manera, de modo que al venir una recaiguda,buscava sonipre la
causa en alguna imprudencia en l'alimentacie, i si no la trobava,
suposava que me l'ocultaven. Dospres d'ohservar atentament
alguns cents rnalalts, els rots m'han demostrat que no tenia rao.
Aixir no es volguer dir que. si un malalt fa alguna imprudencia,
no pugui costar-li cara, pert una alimontaeio prudent i orde-
nada, on general, no es causa de recaigudes.

En quart a l'accio sobre les llernorragies i perforations, con-
tester els del bando contrari que potser si amb indigestions,
per(') que aquestes poden evitar-se amb prudencia, lo que no vol
dir abstencio, i que'ls fets no demostren pas l'augment d'aquests
accidents. Ja veurem estadistiques m6s endavant. Per altra part,
si'l Dr. Pla ha tingut la sort de no veure aquests accidents on
una serie afortunada de rnalalts tractats amb la dicta hidrica, on
Luton, tan entusiasta corn ell, no mes diii que's presenten araros
vegades- (1).

La diets hidrica exclusiva, no hi ha pas dupte que seria in-

sustituible, si poguessin interrompre la vida del malalt per tot

el temps que dura la rnalaltia; mes coin aixo no es possible, pot

sostenir-se per molt pot temps. Les seves ventatges do facilitar

1'eliininaei6 de toxines, de refresear el malalt per aeeio directa

do eontacte i per augmentar la transpiracio eutiinia i pulmonar,

d'augnientar les oxidations, do donar repsrs al tubu digestiu, etz.,

fins Ai voleu per no fomentar el cultic de gernens intestinals;

acceptades. Podelil afegir-hi, adernes, que'l Profesor Roger, de

Paris, Ira demostrat experinientalment, que'Is animals sotmesos

a un dejuni passatger soporten mes tard millor que'ls altres, cer-

tes infections microbianes, aixis corn que Seeland ha demostrat

que'n els animals signs augmenta la nutrieio font-los dejunar do

temps on temps. Tot aixo estil melt be per un temps curt, corn

se veu i coin aconsella el Dr. Freixas (2), pero voler continuar

la dieta hidrica per un temps Ilarg i m6s amb I'afany do voler

sitiar per fain al microbi (Luton), corrom el perill do matar-

hi abans al malalt. iQuantes victinles no ha ocasionat ja Is cara

del inicrobi en algunes malalties, corn la tuberculosi principal-

ment, i potser tambe en Is tifoidea! Afortunadament s'ha reac-

cionat molt ja, i van passant a l'historia les tentatives de desin-

1 Estudis de Terap. Ken. i especial.

(2) Primer Congres de Metges de Llengua Catalana.
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fecciO interna. No volguem nosaltres sostenir-la, amb I'afany de

sitiar per inanicio, paraula de Luton, al baccil d'Eberth!

En cambi, a I'alimentacio, apart de les ventatjes ja apunta-

des, podem afegir-n'hi d'altres. En primer floc s'evita, adenles

de la inanieio orgi niea, la mineral, circunstancia en la qua] no

s'havha atinat fins a aquests ultims ant's i quo to una importan-

cia extraordinaria, com heal dit al tractar dels eambis on el

metabolisme, i que segons Robin l'augmenta In theta hidrica

pura, i per to tant deu proscrihir-se com a desmineralitzadora

(1), sustituint-la per liquids com el hrou i la Ilet, que a les ven-

tatges d'aquella hi afegeix en la Ilur accio nutritiva i mineralit-

zadora. •Un organisme privat de sals, diu En Gautier, no's de-

fensa m©s que dificilment contra l'accio de Ies toxines; un gos

alimentat amb earn previament desproveida de sals mmr mes ra-

puitulieiit gtte aquell que ha estat sotnri,s a (liela ab,soluta (Fors-

ter). Se sah Lambe que'n els malalts, el teixit muscular i sobre

tot el nervios, tenon necessitat principalment de fusfnr, de po-

tassa i de magnesia per a restaurar-se; que'Is glohuls rojos desa-

pareixen o no's reprodueixen si'lsphismes s'empohreixenen sals

alealines i en ferre; que l'elinlinaeio dels materials nitrogenats

toxins es assegurada per les sals de sosa; en fi que les oxidations

intracel•lulars no poden efectuar-se mes que'n el si de proto-

plasmes cel•lulars alcalinitzats per les sals de potass,. Fins les

diastasses son inactives sense sals (Lahbe).

Una altra ventatja itnportant,que s'atribucix a l'alimentacio,

es la d'augmentar in forpa de r(,sisteneia de la cel•lula, circunstan-

cia en la qual insisteixen algtins autors. Segons Schottmiiller

amb les pierdues deu disminuir en els titodics la resistencia i la

facultat de fcr anticiissos, mentres que I'albumina on exces

s'aprofita, igual que'n el creixement i en la convalescencia, en

la construccio de eel•lules. Segons Leyden 1'alimentaci6 infiueix

nutrint la cM•lula, qui d'aquesta manera pot 'defensar-s© millor

de les toxines; afegint adem©s quo si les grasses, com semhla

despendre's de 1'experiment ja citat d'En Nasse de Rostoch, aug-

menten les oxidations, poden afavorir la destruccio d'aquelles.

«Per 1'alimentacio, - diu el mateix autor en un altre punt, -

se facilita la formacio d'antitoxines i les substancies inmunitzan-

tes, los quals so funden sobre la viva activitat de les cel•lules>.

El 1)r. Guerrini lla demostrat recentment d'una manera ex-

cII L. c., p5 v. 44.
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porimental, (Soc. Lonibarda di Scienze Modiche o biologique
1915) quo'ls leucocits en ols animals famolenes tenon un poder
fagocitari molt escas, i, adomes, que'n el serum de la sang de
dits animals hi han substancies quo posades en contacts amb leu-
cocits fr•escs i sancs d'animals de la matoixa especie, rebaixen,
fins quasi anular-la, I'activitat fagocitaria. Afegeix el 1)r. Rodri-
guez Mendez, do qui copiem la noticia, que d'antic ja so sab,
que'Is individuus desnutrits resisteixen menys it les malalties
infeccioses.

Ademes, 1'alimentaci6 disminueix la perdua do pes del ma•
lalt i escursa la malaltia i la convalescencia, taut mss com mss
abundanta es I'alimentacio dintre'ls limits de la prudencia. Es
un fet admes per tots els autors que alimenten a llurs malalts,
i sobro'I qual insisteixon especialment Sutherland, Leyden,
Schottmi.iller, Iuritz i altres. Tots convenen en quo, a menys do
cassos excepcionals i on formes Ileugeres. no's pot evitar del tot
la desuutricio febril, per) pot reduir-se notablemont. Scllott-

cita el cas d'una malalta que'n 8 dies do febre suls per-
de 1500 gr., quo ja'ls havia recobrat at 3.er dia d'apirexia. Segons
Spriggs, s'Iia demostrat que'ls animalsfebrils no poden soportar
taut coin els sans la privacio dels aliments. (1)

Klemperor diu que'l malalt alimentat no surf de la inalaltia
•soberbamont debib> com succeia quan se'ls sotmetia a dieta.
«No hi ha dupte, afegeix, que'n el millorament del curs i dels
exits en el tifus, gce'n aquests anys es estat demostrat, 1'ali-
mentacio Iii to part preponderant, at mateix temps, per aix6,
que'Is altres factors.

Sabut es quo la inanicio produeix atrofia en el budell i on

els mdsculs, el cor inclusiu. En Sutherland insisteix precisament

en to prim que apareixen els budells eu ols cadavers dell titles,

Cosa que efectivament he pogut coinprobar inoltes vogados. I

qui sab si fins la resistencia del budell enfront del proces ulce-

ratiu pot debilitar so per la inanicio? Doncs I'alimentacio subve

a tot aixo.

Donat per probat que'l titodic deu alimentar-se i pot ali.-
mentar-se, ve la

Tercera griestio.-?Quina ha do ser la raccio del tifudic?
Aquesta pregunta to dues parts, o sigui, la primera referent
a la quantitat absoluta d'aliment quo's deu donar at tifodic, i la

( 1) E. 1. Spriggs , M. D. F. C. Y. - 0. c. de Sutherland , pag. 121.
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segona quo's reforeix a la quantitat relativa dels principis ali-
menticis, quo dits aliments deuen constituir.

Itespecte do Is quantitat absolnta, den contestar-se quo si

fos possible, teoricament at tifodic deuria alimentar-s'el mes que

al home sit ell repes, des del moment que to mes pi,rdues; sobre
tot, deurien donhr-se-Ii mes albumines, ja que la perdua mes
aeeentuada relativament es de nitrogen, Aquesta opinio la soste
i la porta a la praactica Schottmiiller, qui aconsella do 2,500 a
3,(100 calories diaries, o sigui 40 per kg. de pas individual, to
mateix que Osler ('Oxford (1). Altres son mes pares, coin Ley-
den, i les redueixon a 2,500 a 2,700; Romberg, 1,500 a 2,100 (25
a :35 per kg. (2), i per fi uns mes prudents com En Gautier, per
exempla, rebaixen fins a 25 calories diaries per kg. que'n un
individuu de (0 kg. representen 1,500 calories. Sabut es quo la
raccio del home sa i en ropes, o amb un treball moderat, s'lia
fixat de 2,220 calories (Gautier) a unes 3,(X)0 calories (Landois,
Petenhofer, Leyden).

No es possible en aquest punt tenir un eriteri tancat, i fins

suposant que tots els Inalalts estiguessin on disposicio de pair

tot lo quo se Is dongues, s'Iia do tenir en compte les circunstan-

cies de clima, d'estacio i personals. Una criatura, p. e., necessita

a proporcio major raccio, un vell nlenys; un individuu gran

menys tambe, perque to reserves, quo uu lnagre, perque no'n te;

un gastrunom mes quo un individuu de costums morigerades;

els homes mes quo les dones, etz.; lo qual vol dir quo I problema

do l'alimentaeio es completament personal i s'ha d'adaptar a

cada cas i a cada moment, debent sempre el metge vetllar l'estat

del malalt per a resoldre-ho i, dintre dels limits fixats, enmotllar

cada cas a los circunstaucies que'n ell concorrin.

?Quips son els aliments quo mes convenen'? Aqui 's presenta
a resoldre una gdestio previa. Tota vegada que'l tifodic, i el fe-
bricitant en general. to una perdua excessiva de nitrogen, fins
a constituir aquesta una de les saves principals caracteristiques,
spot ovitar-se, hi ha nledi d'evitar o de subvenir a aquesta per-
dua? En absolut, no. Ja hem dit que hi contribueixen dos factors
en la destruccio de les albumines, que donee per resultat aques-
tes perdues: 1'inanici.o i I accio de les toxines especifiques o
baccilars. L'opinio casi unanim dels A. A. es quo la perdua de;N.,
degut a la inanicio , pot estalviar-se per 1'alimentacio, pro la se-

l1 Tractat de Patologfa interns.

(2i Pat. int. baix la direecio de v. Mering.
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gona, la deguda a I'accio especilica de les toxines bacilars, aquesta
es una perdua, en part al menys, inevitable en general, rnentres
dura la nialaltia i fins durant els primers dies de la convaleseen-
cia, coin ho ha demostrat Leyden midant on alguns malalts amb
assiduitat la perdua de N. Aixis ha pogut demostrar quo anib
l'alinlentacio se disminu]a aquesta perdua, prig no s'evitaba per
corn plot.

Seposat, dones, quo, en part pods m estalviar per medi do
l'alinrentacio la perdua de l'albumina, i tenint en cornpte que'ls
den16s elements son menys gastats relativament i mes facils do
reparar, aquella deu ©sser la principal preocupacio del clinic en
lo que a aliinentacio se refereix. Es clar que la solucio ha do
consistir on estalviar les albumines dels teixits, o en suminis-

trar un equivalent a les destruides.

Dospres de la colnposicio dels aliments s'ha do tenir tambe

molt en conrpte is Ilur digestibilitat i el major o menor perill

de produir toxines.
Entre les substancios ternaries tenim en primer Hirt Los

grasses quo si serien un bon aliment en quart a no deixar pro-

ductes toxics, en quant a donar moltes calories en poe volum

(9 calories per grain aproximadament), tenen l'inconvenient do

la llur dif]cil digestibilitat, sobro tot si s'extrema la dusi. Poden,

doncs, donar-se amb moderacio grasses naturals, facilurent di,e-

ribles coin la do Ilet de preferencia, olis vegetals, Hard, etz. Loy-

den aconsella donar totes les possibles, en virtut del experiment

ja citat d'En Nasse de Rortock.

Els hidrats do carbo tenen sobre les grasses, la ventatja de

]a Ilur digestibilitat, principalment en forma de sucre, que

necessita poques trausformacions, i les farines ben cuites i s]m-

ples, quo ja necessiten transformations mes complexes, fins

arrivar a glucosa, que es la forma baix la qual Iran d'esser absor-

bides. Si b© proporcionen menys calories quo Los grasses (4 per

grain aprox.), tenen la ventatja de ser hen digeribles i faciiment

digerides, corn hem dit abans, do ser no solzament no facilrnent

putroseibles, sing d'oposar-se a la pululacio dels germens pro-

teolitics i fomentar els sacarolitics, evitaut per lo tant les putre-

]'accions dels azoats i fomentant la produccio d'acid lactic

(Combe).
Tart los grasses corn els hidro-carburs estalvien tins a tort

punt les albumines, pr() les substancies azoades son, no obstant,

indispensablos. En el dejuni del home sa, coin ja s'ha dit, men-
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tres hi ha grassa s'estalvia l'albumina, on la febre primer se con-

sumeix I'albtimina que la grassa, i sempre el glucogen es lo pri-

mor consuwnit; resulta, doncs, que, si en estat de salut les subs-

tancios nitrogenades son indispensables, mes han d'esser-ho on

el febricitant.

Els aliments proteics augmenten en el febricitant l'elimina-

cio absoluta de N., prb disn,inueixen la relativa, segons Bauer,

Leyden i Klemperer, to qua] demostra que s'en rete part, i per

lo taut que'n part so utilitzen les albumines alimenticies.

I)e lo (lit anteriorment ja 's pot deduir, quo les sals tambe

sou indispensables en l'alimentacio del febricitant, i per lo taut

queda demostrat que'n ella han d'entrar-lii tots els principis

elementals do la nutricio.

Ara to', ^,en quina proporcio han d'entrar els principis ali-

menticis en In dicta del tif(')dic? El camp de batalla sempre qua's

tracta do l'alimentacio, es principalment la manera de propor-

cionar les albumines, i quau so tracta del cas nostre amb mes

ulotiu. cone se despren de tot lo dit. Si en l'individuu sa s'ha

convingut en que per terms mitg en necessita 1 grain diari per

kilogrunl, on el febricitant diu Schott miiller, ja que'n gasta mes

i no I'aprotita tant, es logic que'n necessiti mes, i per aixo ell

n'aconsolla nles del doble, de 100 a 150gr. al dia, rosumint la for-

mula alimenticia a lo segi:ient: alb. de 130 a 150 gr.; hidrats de

turbo 2(10 gr., i grassa 150 gr. Oster aconsella no mes quo uns

70gr. diaris dalbunlinoideus. Klelnperer diu quetebricamentdeu-

rien donar-se a un febricitant 100 gr. d'albumina, 100 de grassa

i 300 d'hidrat de carbo, equivalents aproximadament a 2,500 ca-
lories. pro quo si on In practica podem arribar a les 2,000 ja 'ns

podem donar per satistots.
Quarla q-iiestio. -r A inS quins materials podem contar:) o z,en

quills trobarem els elements quo acabem d'estudiar'?-Es natu-

ral que'ls elements alimenticis que acabem d'analitzar s'han de

suministrar at tifodic baix la forma d'aliments compostos, con, la

naturalesa ens els proporciona, i a ser possible, en la forma mos

senziila i hies digerible, tenint en compte les poques forces di-

gestives dots tifodies en general i les conditions de cada cas.

Tanlbe conve que siguiu lo mes purs possible i asseptics, a fi de

no afegir mes toxines ni noves infections a les ja existents,

maxinlo tenint en compte les menors defenses dais malalts.

Entre 'is aliments compostos, no hi ha dupte que 1 mes per-

fecte es la Ilet. que in naturalesa ens don ja on forma completa,
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i en una proporeio casi igual dots tres elements organics, 0 sigui

35 gr. d'alb., 35 de grassa i 45 do sucre per 1,000 en la Ilet de vaca.

segons Leyden, dels quals fins en els febricitants son absorbits
32 d'alb., 31`50 de grassa i tot el sucre, donant una equivalencia
de 610 calories utilitzades (1). La Het do cobra to un valor nu-
tritiu superior en tin quart (42 alb., 48 grassa i 45 sucre), la
d'ovella casi el doble (65 alb., 69 grassa i 49 sucre 1,106 cal.),
i la do burra (22 alb., 16'4 grassa, GO sucre = 475 cal.).

Si haviem, doncs, d'aconsellar una dicta exclusiva, no hi ha

pas dupte que la dicta lactea seria la preferible, puig amb 3 1. de
llet de vaca equivalents a 1,830 cal., ompliriem ja casi el pres-

supost, i mes si hi afegfem algdns grains de sucre, 50 per litre
= 150 gr. = 600 cal. Pro la dicta lactea exclusiva cansa, es mono-
tona, i molts inalalts teneu dificultat de pendre'n i digerir-ne

mes petites quantitats, do les que's necessity en la dicta 15etea

exclusiva. La Iles per a fer-la tolerable deu donar-se repartida,

comencar per poca quantitat, anant augmentant progressiva-
ment i procurar disfressar-li i variar-li el gust.

En quant a la quantitat deu comencar-se per '/2 litre els
primers dies, despres un, i si podent arribar a 1 ' ,-2 1, diaris,
ja'us podem donar per satisfets. S'ha de repartir en proses, ad-
ministrades cada 2 bores tot to mes sovint, i millor coda 3 bores.

Al principi conve atenuar-la amb aigua bullida, aigua d'ordi,

de grant i ordi, o algun infus agradable al malalt, com to o un

cafe molt Ileugor. Convo disfracar i variar el gust per inedi do

la vainilla, escorca de Ilimona; te, cafe, algunes gotes de cognac,
cacau, xocolata, carbonica, etz.

ConvO pendre les dosis amb lentitut, a glops, a fi de que

no's facin grans gromolls en el est6nute, que dificultin el que

siguin flcilment ataeats pet sue gastric. S'ha d'estar a la ntira

sobre aquest particular, i si hi ha indicis de que s'agromolla,

conv© afegir-hi aigua de calc, una, dues cullerades, no ve d'aqui,

o coin aconsellen alguns autors, una culleradeta do pots de car-

bonat i fosfat de calq, parts iguals.

Els inconvenients que to la dicta lactea, Si no es ben admi-
nistrad,i, es de que pot ser mal digerida i augmentar el meteo-
nisme i la diarrea. o at contrari augmentar I'estreuyiment amb
escibals grossos, coses una i altra que deuen evitar-se. Sobre tot

dim procurar-se sempre que la llet sigui considerada i presa

(1) Cllnica contempori nia.- Malalties infectives , baix la direcci6 de Leyden i Klem-

perer.
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coin aliment,i no coin a beguda ordiilaria, puig allavors se pren

sense ordre i on tots moments, donant per resultat coin din En

Her en l'obra d'En Sutherland, quo's troben al estoniac Ilet di-

gerida i altra a mig digerir, el pil6r s'obra per a deixar passar la

primera, i s'escapa tauibe la segona en forma de grans coaguls,

que ja no son digerits pel budell, irritant-lo en la part baixa del

ilion, amb ses consequencies de diarrea i meteorisme. En aquest

sentit din que la dieta laetia deu considerar-se corn a dieta s6li-

da o semisolida, i En insisteix en aixo mateix, con-

siderant per aquest motiu m6s perillosa la Met que la earn, puig

aquesta raspada o picada o ben in astegada arriba al budell quan

menys en forma de papilla.

Pot vari;ur-se tam be la classe de Ilet seg6ns el gust del ma-
lalt i les necessitats del moment. La rues habitualment usada i
mes recomenable es lade vacs, pro pot usar-se lade cabra, nmal-
grat corn a noes nutritiva on xic mes dificil de digerir. to qual

pot arreglar-se atenuant-la; la do burra, noes facilment digerible

i convenient per est6macs delicats, etz.
La [let to una proporci6 excessiva do grassa, lo qua[ es in

motiu de la soya dificil digosti6 algunes vegades. Aixd pot arre-

glar-se donant-la desnatada, pru si aquesta operaei6 la fa mes

digerible, tambe li treu un valor alimentici important. Segons

En Gautier, amb la desnataci6 se Ii treuen unes quatre quintos

parts de la grassa, de modo quo aplicant aquesta dada a les

apuntades abans, referents al valor alimentici do la [let do vaca,

trotes d'En Leiden, tenim que do les tt10 calories n'hem de res-

tar 227 i queda per to tant reduit el valor alimentici d'uu litre

de Ilet de vacs, a 383 calories, o sigui a rnenys de dues terceres

parts.

Am[) l'ebullici6 ja sabem quo's resten a la [let una porci6

de qualitats que la feien mes digerible i mes util a la nutrici6.

prig to en cambi la ventatja de matar als gerniens quo sempre

porta en si, per lo taut debem aconsellar-la bullida, a menys de

cassos molt excepcionals, on els quals ens consti la salut perfect

del animal d'on procedeix, i s'afectiii el munyit amb totes les

garanties de limpiesa perfecta, cosa dificil de lograr.

La dicta lactea exelusiva, ademes dels molts inconvenionts
citats, per 1'exces do grassa, to falta relativa d'hidrats do carb6,
per a ser una dieta perfecta. Ademes li falta ferre, i pot per lo
taut contribuir a augmentar ['anemia ja important dels tifodies.
Tanibe se li ha atribuit per alguns autors, el defecte de que fal-
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tant el reflexe de la masticacio, estim ula poe les secretions di-

gestives, i de que es un excelent medi per la cultura de la flora

intestinal. Tots aquests inconvenients s'han de tenir en compte,

per tal de no abusar-ne.

Poden usar-se els derivats de la Ilot. Entre aquests tonim

on primer terme el xerigot, que pot emplear se quan la llet es

tu4s. tolorada, o be per a servir de pas a la dieta litctea. To les

ventatjes do ser diuretic i portar un bon contingent de sals i

sucre, pro to pots albuminoideus i casi gens de grassa. Segons

W. Fleischmann, un litre xerigot de Ilet de vaca contindria per
terme mitg 10'5 gr. d'albuminoideus, 1 de grassa i 44 do sucre,
equivalent per taut a mes 227 calories, o sigui el terq. aproxima-

dainent de la Hot.
El xerigot o serum baci-lactic, molt usat actualment entre

nosaltres, to la ventatja del sell valor antisseptic intestinal per

l'hcid i ferments lactics que conte, pro to I'incouvenient de tenir

encara menys valor nutritiu, puig que to una part de sucre ja

reduit als seus elements m6s simples.

El serum de mantega, o babeurr,^ dels francesos, es un altre

derivat de la Ilet molt usat en alguns paissos, i molt recotnena,

ble tambe coin antisseptic intestinal, i associat a farines i sucre-

resulteu unes papilles molt reconienables i de grans resultats,

moles en criatures do mama que no toleren la llet materna.

Aquest serum to segous Lam, per terme mitg de 5 a () per mil

de mantega, 26 de casseina i 30 a 35 de sucre, igual aproximada-
ment a 297 calories, per lo taut es mes nutritiu que'l xerigot

ordiuari, contenint molta mes casseina i quelcom mes de gras-

sa, representant un quart mes de calories. Abans hi habia a Bar-

celona qui'n preparava, mes ara, que jo sapiga, no so'n trova,

lo qual es una llastima. Es un proparat digne d'esser mes usat

sobre tot en papilles i so n'liauria do fomentar la seva expen-
dicio.

Tenim ademes les llets fermentades coin el kumis. el kefir i

el yoghourt. El primer apenes si es usat antra nosaltres. Els dos

ultims cada dia ho son mos, inalgrat els lii costi un xic a la nos-

tra gent l'acostumar-s'hi. Em sombla que hi ha menys resisten

cia al us del ultim que associat al sucre, al cafe o al xacolata re-
sulta ben agradable. Tenon la ventatja ademes del llur valor
nutritiu i facil digestio, un gran valor antisseptic. Conve tam-
tambe anar-iii acostuuiant als nostres malalts.

Altres derivats com els formatges i el recuit son molt pc,c
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recomanables als tifodics. Tot to mes els tornlatges no fermen-

tatsi pulveritzats,en suspensio en els liquids, en cassos especials.

Els de la casseina poden ser ntils on algun cas. Tenen la ven-

tatja de ser bons aliments nitrogenats, quo deixen pots residuus

nitrogenats despres de Ia Ilur digestio. Hi ha la ettcassina, of

tropon, el plasmon, la nutrassa, els quals tenen des del 77 (plas-

mon) at 90 (tropon) de materies albuminoidees, amb bona part

do sals minerals.
La nlautega ja hem dit que era una de les grasses, o potser

la grassa mOs digerible i per to taut recomanable en aquest

concepte.
La rata por usar-se en cassos especial. En Leyden l'acon-

sella afegida a la hot i sucre, augmentant aixis notablement el

son valor nutritiu. To l'inconvenient de contenir molta grassa
i per to Cant de dificil digestio, pro si's digereix bonament, es

urn bon aliment, 100 grams contenen! 35 grassa, 2'75.casseina i

3`12 de sucre segons Duclau i P. Lemaire-=3313`5 calories.

Uus dels aliments mes usats despres de is Hot son els brows.

Entre aquests tenim en printer Iloc el brou do earn (1 kg. de

earn per 2 'j_ litres de brou, o sigui Iliura per litre), que encara

que no to un gran valor alimentici (1 litre to 715 grs. de albu-

mines assimilables i equival aproximadament a 40 grs. de earn

(Gautier), despres d haver passat per un periode quasi d'aban-

do, i d leaver-lo considerat inutil i fins perjudicial. torna a esser

acceptat per quasi la totalitat dels an tors coin a util. S'ha dit

Well que no lne> era un veri liquid. Aixo podria Esser justifleat,

si's to en eompte que bona part de les substancies nitrogenades

que conte ja no serveixen per a I'alimentacio, per ser en forma

do materies extractives i del grup do is creatina i la xantina;

pero tot es giiestio de dosi, un us prudent, un litre a un litre i

mitg no danva. Per altra part es un bon excitant del sistema nor-

vios i fins del cor, per les substancies xantiques principalment.

Aden16s, coin ja hem dit, te'l brou petites parts d'albdmi-

na i do peptones utils a l'alimentacio, i sobretot gratis quanti-

tat de sals molt convenients, per tan d'evitar is inanicio saliva.

En Gautier diu, resumint les seves qualitats: aEl brou es plas-

tic encara pets seus fosfats, les seves sans de potassa i ses leci-
tines. Es un aliment nervi, per les materies gustatives odorants
i silpidos que formen el quart, aproximadament, del sou extret;
per les seves leucomaines croatiniques i xantiques, substancies
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basiques toniques i amargues, que a aquestes petites dosis,

quan el/es son ingerides (i no injeetades sota la poll) tenon efec-
tes fisioldgics comparables als de la cafeina i de la teobromina
quo trobenl en el cafe, el to i el cacau.» Les rnateixes substan-

cies gelatinoses i colirgenes que Conte son assimilables, coin ha

demostrat experimentalment el mateix Gautier, quan no entren

en ('aliment on mes d'una quarta part del total do materies al-

buminoidees que l'integren.

Ames to Ia ventatja do que'ls malalts el prenen be on general,
que elova rirpida i momentaniament les forces, sense que exi-
geixi per part del estomae cap mes esforg que'l d'absorbir-lo,
fomentant en cambi la secrecio gastrica, la gana i les diges-
tions, qualitat «peptogena> coneguda ja per Liebig i per niugd
desmentida, ans be demostrada mes tard per Pawlow. En
aquests ultims temps lha sigut massy abandonat entre nosal-
tres, annb I idea do la seva accio tbxica.

Similars ills Brous animals hi teuim els extrets de cam que

en general no son lugs que brous concentrats (Liebig), i que'n

cassos determinats poden cumplir la Ilur indicacio, sobretot

per it suplir it aquest. Gautier ha deniostrat la llur utilitat en

1'alimentacio animal, sempre que no passin del dotzau del pes

total dels albums noideus dell aliments ordinaris i que no afegei-

xin a Is raccio ordinaria del home rues enlla de 2'5 grs. tie po-

tassa suplementaria. L'extret de Liebig on t© 16 per 100 del sell

pigs en frese, per to taut el maximum util es de uns 15 grains o

siguin tres culleradetes escasses de cafe al dia.

Tambe pot utilitzar-se to que se'n din caldo d'(m„polla, quo

s'obte posant tallets de earn dintre una ampolla ben hlpada i
fent-la coure at bany-maria. Se pot obtenir un caldo gela-
tines posant-hi potes de badella o altres similars. Yoder usar-
se tambe gelatines d'altra procedencia. Ja hem dit que les ge-
latines i substancios colagenes eren utils quan no passaven del

quart del total dels albuminoideus (Gautier).

Segueixen altres preparats artilicials derivats de la earn

muscular, com la sornatosa, pero tots aquests productes es

bi) tenir-los corn it recurs, mes no poden substituir sine amb

desventatja i molt parcialment als productes naturals, quan po-

den disposar Wells els malalts i els prenen be. Tots aquests pro-

ductes artificials son mes cars i, si s'usen gaire, donen diarrea,

to qual demostra Ilur nocivitat.

Els Brous vegetals tambe son utilissims, per la Ilur accio
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mineralitzadora priucipalment , i pels principis feculents i algun

albuminoideu que porter , sense que mai siguin tbxics. Des del

brou de cereals d'En Comby at de llegums . tuberculs i arrels

alimenticis de tota mena, poden variar - se, segons i el

gust do cada malalt , convenint que siguin variats, tart per no

cansar taut. corn per a que continguin tots els elements possi-

bles. Tenen (' inconvenient de ser un xic sossos i poc acceptats

per molts dels nostres malalts, per to qual no hi ha inconve-

nient, abans es molt ventatjos en general , en fer - los mixtes,

vegetals i animals.

El Ilur valor alimentici es variable, segons la quantitat de

fecules que con tinguin ; di's d'un brou molt colat a altro que s'hi

deixi abundancia de fecula, convertit en un verdader pure, hi

ha Iota la gamma.

Aquests brous feculents poden servir de medi do trancisio

al us de les fecules , comengant per les mes lleugeres , corn les

de cereals , i arribant th is als pures de llegums si conve. Tenim

entre les primeres les farines de cibada, d'ordi , d'arrop, de blat,

de blat do moro ( maicena), etz. Venen en grup la ta-

pioca, el saga , el salep, (' arrow- root, etz.

Les farines de cibada i ordi , segons els autors , son mes utils

pels cassos d'estrenyinient , i les d ' arroc pels de diarrea. No hi

tine prou experiencia per to que's refereix a la primera, per a

ratiflcar aquest criteri , encara que rn sembla que si.

Els pures de llegums ja venen en segon terme, puix volen

mes for4a digestive , per() tambe son mes alimenticis , per con-

tenir major proporcio de substancies nitrogenades ( llegumina).

La farina de blat coute per 100 grams uns 12 d'alb,, 2 de

gras. i 69 de c. = 342 cal.; igual quantitat de farina d'arroc, 6

d'alb., 3 de gras . i 1'0 de hale c. = 371 cal.; la de cibada , 9'5; alb.,

3'80 de Bras. i 69'50 de h . de c. 350ca1 ; la do mongetes, 23'6; alb.,

1'96 grs. i 55'6 h. de c. = 334 cal. Totes aquestes dades son termes

mitjos aproximats , extrets de l'obra d'En Gautier . Les calories

son teOriques , puix ja se sob que sempre se'n pert un tart per

cent, i mes dels aliments vegetals, sobretot dels nitrogenats,

que de'ls animals d'igual mena.

Les fecules conve quo siguin ben bullides, a ft de que que-

din reventats els seus grans , i poden donar- se en forma de pa-

pilles o sopes mes o menys espesses , preparades amb brow,

amb aigua i un xic de grassa ( manteca, oli o Hard), o be amb
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llet. Un plat de sopes conte, aproximadament, 400 grs., d'aigua
per 50 de farina (dues cullerades plenes)

Venen despres els derivats de les fariues, com el pa blanc,
el mes, per no dir Punic recomenable, bescuits, galetes, etz., i
les llurs compositions, com farines lactiades i tota la serie d'a-
liments per a wens, farines maltiades, etz. Les inaltiades, coin a
mes digeribles, son sempre preferibles per estomacs delicats,
aixi coin el pa torrat tambe ho es mes que'l no torrat. El pa
blanc to per terme mitg 9'2 grs. d'alb., 113 de gran, i 5317 d'h. de
c. per cent (Atwater) = 260 cal. aproximades.

Entre'ls derivats i composiciems do les farines hi ha que
ategir tota la gamma de pastes de sopes, quo tambe poden usar-
se ben cuites en sopa, tal corn s'ha dit do les farines en general.

Tambe poden donar-se en sopes el pa i els seus derivats,
o be estovats en la llet, amb mantega, etz., fins directament sen-
se preparacio, si s'accepta 1•alimentaciO solida.

Un dels aliments hidro-carbonats mes util, i que entrees
moltes combinations amb les farines es el sucre, molt util pets
malalts, i qua's pot donar en aquesta i en totes les formes, sobre
tot amb les begudes. El malalt den pendre'n alguns grams dia-
ris, de 100 a 200, ja sigui en forma do lactosa, forma molt
util per la seva accio diuretica, ja de glucosa, la mes facilment
digerible,--puig quo totes les altres s'han de reduir a ella.-ja
do saearosa, maltosa (de les fruiter), etz. El seu valor energetic
(4 calories per gram), el de mes facil digestio i la seva absorcio
Iasi completa, li donen un valor inapreciable i m(')It d'estimar.
Poden emplear-se derivats coin els xarops, confitures, etz., i un
producte natural coin la mel, que'n conte un 80 0/o, i molt util
coil a laxant en cert cassos.

1 entrem ja als aliments mes complexes com els ous i les
cares. Els oafs son un altre recurs d'uu bon valor nutritiu, de
digestio relativameut facil i de facil administracio. Se poden
donar els rovells sdls deixatats amb el brou, amb la llet o amb
aigua amb sucre (1). poguent-s'hi barrejar. Si aixis agrada mes
al malatt, un xic de vi ranci o altre producto alcofollic. Tambe
se poden donar amb les sopes, ja els rovells s6ls, ja l'ou corn-
plot; i les Glares soles amb aigua, constituint l'aigua albumino-
sa, util on els cassos de diarrea; i mes endvant ous passats per

;1) Coneguda aquesta ultima combinacio amb el nom de bullon +, en alguna comar-
ca do Cotalunya i umb el de aealdo de la Reina » en altres.
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aigua, ous remanats, truites a ]a francesa; aixis com en forma do

crema, barrejats amb Ilet i sucre, etz.

Un ou do gallina, que per terme mig pesa 60 gr.,conte utils

uns 53 grams, constituits 17 peI rovell i 36 per la clara (Gau-

tier). L'ou sencer Mil to 13'4 °/o de mat. prot., 10'5 °/o de gr. i 1 '/

de materies minerals. El rovell conte 15'7 °/,, de prot., 3313

de gr. i 1'1 do sals; i la clara 12'3 "/„ do prot., 0'2 de gras. i 0'6

de sals. Un on sencer epresenta on calories 70 aproximadament,

el rovell 52 i la clara 18.
La carp, quan se dona, s'ha de procurar que sigui proce-

dint de les formes mes senzilles a les mes complicades. Se pot

comengar pel sue frese do earn erua, extret per medi de la

prempsa, de la earn muscular do xai, de hou o hadella. T© la

ventatja que pot donar-se en el brou, en la llet o les papilles en

malalts inconscients. Es do facil digestio i to alguns productes

alimenticis, no en formes extractives com el brou, sing de al-

bumines assimilables, on quantitat de 10'5 per mil ( 42 cal.),

i 8 a 9 de sals segons Gautier. Un bon procediment, si el malalt

to osma per fer-ho, es que so l'extregui ell mateix, nlastegant be

la earn, i s'empassi el sue, Ilencant la part restant. En
aquest cas es prelerible que la earn sigui lleugerament cuita,

per a que sigui mes aceptable al malalt, tenint a mes la ventatja

de l'insa!ivacio i gustaci,'i, amb probable millor preparacio per
part de I'estolnac. Hi ha els del comers (Fluit mead, Mead jui-
ve, etz.), amb 2 a 10 per 100 d'albnmina soluble (Gautier).

Despres venen les raspadures de earn i earn picada, do pro-
ferencia la de per a evitar la tenia. Tambe poden usar-se
els mateixos preparats de perni II do pore, i en els paissos on so
menja cavall, els do la earn d'aquest animal, que tampoc porta
el perill de is tenia. La earn es tambe molt util, siguent
les de pollastre i do gallina les mes usades, constituint elles Is
base principal ontre nosaltres, del brow do tarn.

Totes questes earns poden ser administrades en forma de
bistee; les de mamifors, rostides i bullides, pero sempre despro-
vistes do tendons i grassa i sense passar duns 200 grans com a
maximum.

Cent grans de earn magra de bou contenen per terme mig
20'71 do proteina, 174 de gran. i 1'14 de sals, segons Koenig,
equivalent a 98 calories.

El peix es un aliment tambe utiifssim, molt similar a la
earn (earn de peix), per la seva composicio i en general de facil
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digestio si es procura evitar els grassos i la poll de tots, i pen-
dre'Is bullits. Els mr^s usats entre nosaltres son el Ilus i els que
aqui se'n diuen <peixos do malalt- o siguin t'escorpa o polla, la
rata i la lluerna. Aquests ultims fan un brou excelent, molt es
timat per alguns malalts, i que constitueixen la millor base do

la sopa de peix, quo tant he va per a trencar la monotonia de
les sopes de brou de earn.

Fruites.-De les fruites se'n poden usar en tots els cassos
els sues, on llirnonades o be directament, extraient-se'ls el ma-
teix malalt per medi do la rnasticacio o succio, do la taronja
p. e., la mandarina, la magrana, el raim, etz., o en forma de xa-
rops per afegir a l'aigua, o en forma de mermelades, jalees, con-
titures, o W cuites soles o amb Sucre al caliu, al forn o en com-
pota, segons els cassos. El sou valor nutritiu no es molt; esta
representat principalment pel lucre, peru tenen sals d'aeids or-
ganics, que les fan utils com alcalinitzants de la sang i diure-
tiques.

Poden utilitzar-se tambe les verdures, ja sigui pels hrous, o
be en pures o bullides i amanides arnb alguna petita quantitat

de grassa (oli, mantega, etz.); aixis mateix els tuberculs (pata-

tes, moniatos, patates de Malaga) i arrels alimenticies, corn la
pastanaga, element Iasi indispensable dels brows, i les diferen-

tes menys de naps. Segbus Schotturiiller les verdures i les frui-
tes son molt mils per a prevenir I'eseorbuti.

Les fruites seques, com I'atmetlla, poden usar-se on forma
d'horxata, molt agradable, prow alimenticia i facilment digeri-
ble, que pot pendre s soli o barrejada amb Ilet. L'atmetlla con-
t6 de 5 a 6 per 100 de materies proteiques i I per 1(N) de fosfor,
a part do les materies grasses.

Les proses de l'aliment conve que siguin d'una fregiIencia

en relacio inversa al son valor, desde 2 hor -s com a minim a 4
bores com a maxim de dia. De nit conve descansar 5 a 6 hores

a menys do cassos especials de molta postracio.

Beplurles.-En quart a begudes, en primer lloc hem de re-

comanar que siguin abundants, a fl de fomentar els emuncto-

ris, ajudant aixis a elinrinar toxines i a refrescar el cos per ('aug-

ment d'evaporacio i per accio directa quan se prenen fresques.

La major part d'autors aconsellen gae'I tifodic prengui al menys

uns tres litres de liquid al dia, contant•hi els alimeuticis,alguns
arriben a donar-ne 5 i mes litres fins a 7, com En Debove i al-
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tres, i En Yla i Armengol eiitre nosaltres. En general es titil

que beguin corn mes millor, per tees quo arribar a aquests li-

mits no es fitcil en la majorfa. De tots modos conve donar-los

beure sovint, quan dernanin i quan no'n demanin, fins arribar

at limit de la tolerancia i variant les begudes per a no cansar_

los. El Prof. Oxler d'Osford aconsella posar-los'hi un gerro plo

de liquid at costat del llit, amb un tubu de goma i una boquilla

de vidre, que permeti al malalt, no mes quo posant-se la boqui-

Ila a la boca, xupar sempre que vulgui, donant-li aixis totes les

facilitats per a beure. Me seinbla practic, quan se tracta d'un

malalt que to e.;ma per aprofitar-se del aparell.

.Alguns autors com En Gautier i En Schottmfi.ller i altres, no

obstant creuen, amb rao, quo deu teiiir-se un xic do compte on

no ahusar de les begudes en els cassos de defalliment cardiac,

per tal de no augmeutar el conflicte per part del iniocardi. L ul-

tim aconsella no passar mai de tres litres i en el cas d'adinamia

cardiaca d'un litre.

Eutre les begudes tenim en primer floc I aigua clara, que r''s

la base de totes elles. Conve quo sigui bullida, si no tenim se-

guretat de la seva puresa, per tal de no afegir Ilenya al foe; ai-

giies minerals poc mineralit.sades i Ileugerament alcalines, sen-

se abusar de les gaseoses, maxime si hi ha timpanisme, per tal

quo no I'augmentessim: no podetn perdre de vista que '.es pa-

rets giistrica i intestinal estan debils, i facilmeut dilatables per

lo taut. AixO mateix help d'aplicar-ho a les begudes gasioses

artificials; en general no eonveuen.

Les Ilimonades d'acids vegetals o minerals pollen usar-se a

Ilarga ma, sigueut facilment aceptades pets malalts. Algunes,

coin la clorliidrica i la lactica, tenon la ventatja de esser anti-

st^ptiques, i la primera pot ajudar a la digestio gastrica.

I'oden associar-se a I'aigua, corn ja hem dit, sues do fruita

i els sans xarops, variant aixis els labors i augmentant. el gran
alimentici. Tambe hem parlat ja de les horxates. que tenon

iguals ventatjes en mes alt grau.

I venen los begudes alcojulliques. Aquestes poden donar-se

senipre que's faci amb nioderacio, procurant quo no passi de 1

grain d'aleofoll per kg. do l'individuu. Sabut es per los expe-

riencies d'Atwater i Benedict i d'altres, que l'alcofoll a aquesta

dosi es un bon aliment hidro-carbonat, que com a tal estalvia

el nitrogen (leis teixits, i quo ademes es un excitant cerebral i

muscular; peru si passa de dita dosi es tot to contrari. El sou
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valor dinamic es de mes do 7 calories per gram. El sou us s'aco-

modara a les circunstancie-, dintre'ls limits fixats; aixis se'n

donara mes a un alcofollic, per qui es una necessitat casi im-
preseindible, que no pas a un individuu no acostumat, a qui se
li donara no mes en cas de necessitat, i menys a les criatures,

per les quals s'lia de reservar com an veritable medicament.

Les begudes alcofolliques poden esser un gran recurs en els

cassos d'adinamia, i un bon coadjuvant en les formes perllon-

gades i en la convalescencia.
Les formes mes torrents i mes utils do les begudes alcoho-

liques son les diferentes rnenes de vi. El vi comd es molt util

el negre en la convalescencia, pel ferre que porta. Durant la ma-

laltia es mes soportat el elar, mes diuretic, i els vies generosos

en general, sempre barrejat amb aigua i donats de preferoncia

despres del aliment, per no irritar I'estomae. La d6si on ge-

neral do vi generos en la gent del nostre pais no conve passar

de 200 a 300 grams; en eassos especials pot arrivar-se its 300 o

400 grams. Els inglesos i alemanys arribon fins a ;1 ., de litre.
Poden donar-se i resulta una bona forma, on la do Ilimonada

vinica. Un litre do vi conte, segous Gautier, per terme

mitg, 80 grs. d'alc(')hol, (i de glicerina, 1'S de suere, 1 de goma,

dextrina, etz., i 2 do cremor de tartar, equivalent a unes 610

calories.

Els vins espumosos son els preferits en el cas d'adinamia,

d'anemia cerebral i en els d'intolerancia gastrica, donant-los

gelats en aquest cas.

Pot donar-se I'alcohol en forma de licor, com el cognac

amb aigua o amb Ilet, l'anissat, dtil en cas de. meteorismo, o al-

gun licor exotic, sobretot als malalts dels pai'ssos respectius, si

tenen aficions determinades. Tingui's en compte, al fixer la
dosi, el valor alcoholic do calla u, partint del principi de que,
regularment, en contenen de 50 a (i0 per 100.

Les cerveses i la sidra poden tarnbe usar-se. Tenon menys

alcoh(')l, com so sat), i tenon, en Iambi, altres principis alirnen-

ticis que les fan rec,unenables, a part de I'accio diuretica.
Poden administrar-se ademes les begudes on forma d'in-

fusions de plantes aromirtiques, corn camamilla i cumi de pro-
pietats carminatives , de tila o valeriana, en els cassos d'excita-
cio; de tt o cafe lleugers com excitants cardiacs i cerebra!s, i
d'un valor nutritiu i d'aliment d'estalvi gens despreciable, te-
nint sempre en compte les contraindications que puguin oferir
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els periodes d'excitacio o d'insomni, sobretot per I'ultima. En

cambi, aquestes mateixes poden esser un gran recurs, fins do-

nant-les concentrades, en el cas d'adinainia, principalment car-

diaca, i d'anemia cerebral.
El cacau i la xacolata poder esser utilissims per a disfreQar

la Ilet, i utilitzables tambe per llurs propietats alimenticies.

En general conve que les begudes siguin fresques, per a

for-les mes agradables i mes tolerables, i per que siguin at nla-

teix temps un Incdi de tenlplar el calor del malalt, a menys de

circunstancies especiais, com I'apetencia individual, els cassos

d'adinamia o do cOlapse, en els quals convindr< n calentes, o

pel caracter d'algunes d'elles, com les infusions, que de vega-

des tambe son mes estimables calentes que fredes.

Ara be, coneguts ja els materials alimenticis amb els quals

podem contar, ve la quinta giiestio que hem plantejat, aixo es.

^Cdni s'han d'cedministra els a invents als zifixlics.^-La ma-

jor part dels metges, on totes les parts del mon, son partidaris

de que I'alimentacio del tifodic sigui en forma liquida; un bon

noulbre accepten la forma semissolida i pulverulenta; i alguns,

que per ara son minoria, accepten is forma d'alimentacio soli-

da on tot el curs, i fins alguns accepten el regim ordinari com

alimentacio torrent en el tifodic. AixO es en tessi general,

perque mentres uns son sistematics i no se separen per cap

concepte del sou patro previament admes, altres que, per excin-

ple, proelamen is forma liquida en general, arriven a acceptar

formes Ines complexes on cassos excepcionals per la Ilur per-

llongaciu, per in intolerancia o fastic, etz., o en el periode do-

creixent de la Inalaltia.

?Quips motius aleguen els partidaris de l'alimentacio exclu-

sivanient liquida en 1'alimontaci6 dell tifodics? '

En primer lloc aleguen tots els mateixos, encara que dus

d'un altre punt de vista, i per to tant atenuats, que'ls partida-

ris de la no alimentacio o do la dieta hidrica, aixo es, la dificul-

tat do la digestio, la falta de gang, la boca resseca i ]a incons-

ciencia moltes voltes, quo diticulten la masticacio; 1'augment

de In temreratura, de la diarrea i del meteorisme, i el perill do
les recaigudes. En segon Iloc aleguen el perill d irritar el bu-
dell am[) els aliments solids, ostimulant aix] les llagues intesti-
nals i fent mes perillosa l'llemorragia i la perforacio, ja per 1'a-
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cciO directa dell alirnents, ja per la dels escibals solids sobre les
mateixes llagues.

Contesten els partidaris do l'alimentacio solida, que, contra

la falta de gana s'ha de procurar estirnular-la, i precisament la

presencia dels aliments solids i va-lots hi ajuda, aIXI con] la

masticacio estimula los secretions digestives, mentres que la

monotonia i la falta de masticacio es una dificultat per aquesta

secrecio, puix so sab pets experiments do Pawlow en els ani-

mals i per Tode i Latarjet, per Richet i Schule en ]'home,

que no solament favoreix Ia secrecio la presencia dels aliments

al estOmac, sino la vista dols mateixos i el sahorejar-los sobro-

tot, operacio aquesta que mai se fa millor que durant la mas-

ticacio. En els cassos d'ineonciencia poden donar-se els ali-

ments solids en forma de polpa, com tarn raspada o picada, en

forma toba corn el pa sucat amb Ilet, o on forma pulverulen-

ta com pots de earn, somatosa, farines, etz., en suspensio en-

liquids.

La sequedat de la boca no es un obstacle per a is masticacio en

certs cassos, puix jo mateix he tingut malalts quo amb In boca

seta i cuberta do fulgjo, mastegaven oilmen is solids i'ls dige-

rien perfectament, apart de que se poden . ton uar molt aques-

tes rnolesties. amb la Ilimpiesa constant de la hoca.

El meteorisme, timpanisme i diarrea no solo merit, diuen

Schott niiller, Rarrs, Gautier i altres, no son produits per l'a-

limentacio s6lida, sin6 quo's vouen fregiiontment desapareixer

aquests sintornes amb l'us de earn crua, ous i altres aliment s6-

lids, que per altra part s6n ben digerits. Tan]be he tingut oca-

sio do veure recontment algun cas d'aquests, un d'ells mentres

escric aquestes rattles. Sc tracta d'un jove nialalt, que entry at

hospital ja a la quarta setmana am[) temperatures de 39 a 40°,

amb diarrea i un moteorisme molt acentuat, amb boca resseca,

amb escares profundes i ineonciencia absoluta, a qui s'alimen-

to arnb bron, Ilet, sops, ous i earn raspada i a qui desapareixe-

ren abans, que cap altro sintoma, el meteorisme i la diarrea,

recobrant aviat to conciencia, encara que continuant amb la

boca seta.

En quant a la prellongacio del curs, contesten to matoix
que'ls partidaris en general de talimentaei6, els eontraris do is
mateixa, que corn aixi se nutreix el malalt el curs es mes curt,

i la convalecencia mes encara, i els malalts tenen mes rosisten-

cia. Dona gust, din En Ker d'Edinrburg, veure coin malalts



Segon Congres dels Merges de Liengua Catalana 375

amb temperatures de 38° s'a3sseten al (lit per a menjar-se la

Ilur raecio.
Per o quo a recaigudes so refereix, es pot dir que com que

I'aliinentaei. so fa d'una manera gradual, no les provoca, Les

recaigudos o venen expontilniament o si t'alimentacio les pro-

voca, es per imprudeucia on el Iambi brusc, cosa que precisa-

ment s'evita en els nialalts regularnrent alirnentats, quo no pas-

sant fain com els altres, no tenon ocasio ni motiu de semblants

i.mprudencies. Per altra part una imprudencia pot determinar

una iudigostio, no una recaiguda.
Aquesta idea de les recail-udes per imprudencies en el re-

gim est.i taut arrelada, es un prejudici d'arrels tan fondes, que

costa treure-la de l'anim del poble i fins del dels metges; no

obstant, molts inotges observadors i de llarga experiencia la

noguen. Jo de mi so dir que ho creia una cosy quasi matemati-

ca, fins at oxtrem do quo quan sobrevenia una recaiguda on un

malalt meu, buscava dessoguida la causa en una transgressio de

regim, i si no Is trobava, estava convenqut de que existia sense

que jo Is sabes trobar; l'observacio, no obstant, do centenars

do cassos, m'han couvencut de quo moltes vegades ni remota-

ment hi havia tai precedent, i en molts altres, per no dir on

tots, no nles forc,ant ('argument s'hi podia trobar una relacio

do causalitat. En Iambi tots hem presenciat grosses impruden-

cies de regim on tifodics, sense que'Is hi passes res d'extraordi-

nari; i encara hi ha molta difereneia entro l'alimentacio brusca

a un malalt acostumat a la dieta o a una alimentacio Ileuge-

ra, i un malalt quo s'alimenta d' una manera regular i gradual.

En of printer eas, fins en una persona sana poden i solen oco-

rrer trastorns, que si's presenten on un tifbdic poden ser mes

n(wius.

Per to quo respecta al peril) dels aliments s6lids sobre'ls,

budells, deu contestar-se que'ls aliments, al sortir de I'estomac,

tots son liquids o pastosos, puig els mateixos partidaris de I'ali-
mentacio solids ja tenon bon cuidado de for una seleccio i evitar
tendons, pinyols i altres substancies dificils d'esser atacades pel
sue gastric. Iles perillosa diu Schottmiillor es la )let, en aquest
concepte, quo la earn muscular, puig aquella pot passar al bu-
dell en forma de coaguls que poden seguir on igual forma tot
el tram intestinal. El Dr. tier d'Edinburg, diu, referent a aquest
assumpte, quo s'ha de tonir Ines en compte l'estat de 1'aliment
a l'arribar al budell, quo a I'acte de I'ingestio, -i es ones irritant,
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afegeix, In llet que una cosiella de mono. Aixis i tot, Faccj6 me-
canica que poden exercir els gromolls de llet ha d'esser minima.
Per lo que toca a la duresa dels escibals, hi ha que tenir en
compte que'n of budell prim, que As on principalment, i quasi
exclusiva, so presenten les llagues, no ]tan adquirit els excre-
ments forma solida; i si es per la diflcultat d'expulsar-los del
budell gros, precisament es la llet que don ins lloc a aquestes
formes d'estrenyiment tant pesat i pertinhc, que per altra part
pot cornbatre's amb clisteris o Ileujers laxants, o cambiant quel-

com l'alimentacio. En aquests cassos poden estar indicades les
sopes de farina do cibada, pures de verdures, o les mateixes
verdures integres ben xafades o ben mastegades,o be les fruiter
cuites en les diferentes formes baix les quals les hem estudia-
des.

Lo que conve evitar, fins que les llagues estiguin curades
son els aliments que continguiii pinyols o altres parts dures ina-
tacables gels sucs digestius, i que puguin fregar les llagues o in-
troduir-so en el buit que elles deixen, com rafins, figues, madui-

xes, etz.
Alguns autors, com En Leyden, afegoixen com un factor de

importancia entre les ventatges de l'alimentacio en general, i

de la solida en particular, la seva accio moral, considerant-la

com una torapeutica psiquica molt favorable. No hi lia pas dub-

to que'ls hi aixeca l'esperit als malalts, daterminaiit una accio

molt encoratjadora: ho lie vist repetides vegades; en cambi

os (l una accio molt depriinent la negativa, quan ells desitjen

menjar.

Valguin pel quo valguin les estadistiques, aqui on van unes
quantes. Mr. Vaquez on 11 malalts tractats amb alimentacio so-
lida no ha vist cap hemorragia;

Ker presenta l'estadistiea segiient del -City Hospital- de
Ediuiburg:-397 malalts poc uutrits i ments precocment, donen
5,79 per 100 recaigudes.-578 malalts nutrits mes generosanient

(din ell), donen 3,95 recaigudes.

Bushuyen (retret pel mateix Ker) entre 389 malalts amb
alimentacio solida, tingue 4 hemorragies, una perforacio i 8,2

per 100 de mortalitat.

Marsden de Manchester entre 200 cassos tingue una perfo-

racio, 3 °/(, d'enterorragies i 13 °/. de recaigudes.

I3arrs presenta una estadistica de 30 malalts sense cap de-
funcio.
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Kinnicut ha recullit cassos amb molt cuidado. segons el

mateix Ker, i ha pogut presontar la segi.ient estadistica.

Casson Reeaigntdes Iremorragies Ilefunci(Ins Perforacifins

Dieta generosa. . 7:33 11,38 °„ 4,77 °/„ 9.47 0 (, 1,36) " n

liquida. . . 41154 10.89 » 8,83 > 10,55 > 2,40

Es tart variable el curs del mar i la major o menor frequen-

cia de les complicacions, segons les epidemies, segons los loca-

litats i les cireunstaneies dels malalts; son tart diferents els cri-

teris at formar les estadistiques, tant per to que's refereix als

diagnostics, com on to referent a apreciar els sintomes, I'hemo-

rragia per exemple, quo es molt relatiu el valor que elles tin-

guin, i sOls per mostra he aportat les anteriors. Per mi to un va-

lor molt mos positiu l'impresio que causa l'observacio dels

malalts en l'anim del clinic experimentat, que ha tractat defe-

rents malalts segons un i altre regim, i que amb veritable pre-

paraeio, i sense prejudici, pot comparar els uns amb els altres.

La fusio intima i profonda de la deduccio racional (fundada
sobre base sillida i no corn vdlta quimerica) amb I'empirisine
clinic intuitiu (diu En Juli Petterson), den esser la caracteristica
de la nova tendencia en el camp dietetic. Doncs be; tots aquests
autors que alimenten mes o menys solidament als tifodics, con-
venen en quo sense augmentar les complications, amb aquest
regim s'abrevia el mal i principalment la convalescencia, i s'evi-
ten les manifestations adinirrniques.

Veiam per aportar a 1'assumpte tots els elements possible

do judici, la segi ent nota referent als principals metges que sa-

bem apliquen I'alimentacio solida.

Senrbla quo els primer foren els russos, entre'ls quals des-

taquen Ladyschenski, Botquine, Bouchouwiew i Gournitzki,

els quals donen earn picada i en bolotes, ous i puros de llegums,

segons en Kor, i segons Le Gendre i Martinet, arriven a donar

costelles, bifstecs i llegums.

El Dr. Bushuyen, rus tarn he, qui preconitza in mateixa ali-
mentacio des del principi, a tots els malalts que la poden pen-
dre, feu grans prosselits at wort America, aon tambe se gene-
ralitza el metode. Alli so distingeixen principalment el Doctor
Thompson do Nova Yorek i Schattuck del sMassachussett's Ge-
neral Hospital.. Aquest dona fins ostres. Per Pistil fan Mangez,
Fitz i Kunnicut, metges tambe americans. (Ker).

A Inglaterra, Barrs (Leeds) dona earn, pa amb mantega,
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ous, etz., i Marsden en -Fever Hospital, de Manchester, don
coques, earn picada i peix si couve.

A Alemanya a mes d'En Sehottmiiller que des (leis primers

dies don earns de mamifers o de viram, cervell, tripa de vedella,

verdures i fruites, En Leyden en cas de necessitat diu quo don

earn picada (100 prams maximum). rovells d'ou, pa, beseuit, pu-

res de patates i de verdure, etz.

A Franca En Vaquez don ous, somatosa, gelatina i earn i
pernil raspats. En Labbe admet fins a 200 grams do earn, 4 a 6
ous i 3 a 4 copes diaries i Le Gendre i Martinet accepten xaco-
lata, sopes i Ilesques de pa amb mantega o amb jalees de frnita.

Entre nosaltres no se que s'hagi publicat res, pro particu-
se que alguns dels nostres companvs tamho pan aplicat

1'alimentaci6 sdlida.

Veiem per acabar i com a mostra, lo que din el I)r. Schott-
miiller, que resumeiex I'impresio general, all tant competent en
aquest assumpte.

,,Fa deu anys, din, (1) que hem suprimit cl regim liquid ex-

clusiu, substituint-lo per una mixta, sense que'ns

hagut d'arrepentir d'aquesta condncta. Mai hem obser-

vat cap influencia desagradable, ni cap acei6 irritative causada

sobre'l budell per la nostra En cap (leis malalts

f6u mes intensa quo amb l'alimentacio antiga la diarrea, ni el

meteorisme, i mai poguerem trobar cap relaci6 immediate en-

tre'l Iambi de alimentici i la i I'atonfa intestinal.

Fins are sbls hem vist una lleugera lieniorragia intestinal (en an

cas de paratifus), cap perforacio, i les recidives pan sigut segu-

menys frequents que les observades abatis en el depar-

tament d'i';n Lenhartz, aon malgrat el regim alimentici mes

sever (alimeutacio liquida fins transcorreguts deu dies sense

febre) s'observaven moltes recaigudes.-sLo positiu e^, diu mes

avail, que alguns malalts deueu Ia vida a l'alimentaci6 flies subs-

taneiona, que'n molts cassos, s'ha abreviat la duracio de la ma-

laltia, i que s'han evitat moltes complications. (per exemple,

1'escorbuti),.

Esclar que si llegfm als demes autors, fins els partidaris (leis
sistemes mes oposats, tots trobarem que canteu les excelencies

del Bur sistema respectiu, i ens presentaran estadistiques com
]a del Dr. PIA p. e., de 80 cassos seguits curats amb la dicta hi-

(t) L. e. pSg. 623.
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onca; do tot lo qual podriern deduir o be, com fa algun autor,

que in dieta no influeix on el curs del nlal, o be, com es mes 116-

gic, i mes, reflexivameut dedueixeu molts altres, que amb tots

els sistemes dietetics poden eurar-se malalts, o en altres termes,

que'l plan dietetic deu enmotllar-se a les condicions de cada cas

particular, o quo deu ser individual.

Ja a priori s'ocorre, quo no presentant-se, coin no's presen-

ten mai dos cassos iguals, s'han d'individualitzar els tractarnents.

Tambe es llogic, corn aconsellen In majoria d'autors, que si amb

medis, liquids o semiliquids i amb alinrentacio senzilla, so pot

conseguir l'objecte primordial de I'alimentacio, no s'acudeixi a

medis mes complicats; pro taurbe ho rosulta, que si en determi-

nats cassos no's pot atrapar l'objecte anib els primers, se tracti

amb tota prudencia d'arrivar als ultirns, havent demostrat I'ex-

periencia, que'n certs cassos quan rnenvs, eren inoquos. Es clar

quo aquesta manera de procedir obliga al nnetge a nun major aten-

cio, i fins si's vol uua major cultura. i que'n cambi el procedi-

ment do tenir nn patro per a tots els cassos es mes comode: pro

no es in comoditat del metge lo que s'lia do buscar, sing In con-

veniencia del nlalalt. Si aquests assumptes se poguessin reduir

a una formula tinica, iii metge se necessitaria tant sols.

Sentats els prineipis autoriors, no 'ns queda mes que apli-

car-los a la marxa de in malaltia i a les diferentes contingencies

quo poden for variar les iudicacions, lo qual constitueix el des-

enrrotlle de In 6." i rtilttima giiestio, de les a que hem reduit el

problema.

Seguint el eriteri sentat, err els primers dies de malaltia, ja

sigui perque en general els malalts presenten sintomes d'ocu-

pacio gastrica o gastro-intestinal, ja perque molts practics, en-

treIs quals ens contemn, creuen indicada en molts casos la ure-

dicacic evaquant, do preferoncia a base do calomelans, aconse-

llarem la dieta hidrica en semblants casos, no mes que un, dos

o tres dies, puig no hi ha cap nralalt que no pugui resistir-la.

Desseguida s'hi poden associar i en general In poden susti-

tuir els decuits. de cereals, coin aigua d'ordi. do grain i ordi,

d'arroq, etz.; desseguida brou de pa. i si el malalt no I'apeteix, un

brou de cereals, i si es precis, nil brou nlixte o de earn sola, co-

nren^.ant per pollastre, i desseguida despres de gallina o gallina

i earn do mamh ers. corn badolla, nrolto, bou, etz.

Al final de in primera setnlana, i abans si 1'apeteix al malalt

o hi ha dificultats per Pus del brou, so pot comen4ar in Ilet, pri-
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mer amb aigua, mitg litre at dia, i augmentant la quantitat i dis-
minnint la proporcio d'aigua si hi ha tolerancia, fins a arribarde
un litre a un i rnitg al dia. Si aixO no es possible, o el malalt
se'n cansa, eonlen4em per afegir at brou o a la (let alguna fecula,
i pot comeucar-se ja alguna presa do sue do earn, o earn raspada
o picada.

Al mateix temps, durant la segona setmana pot afegir-se

algdu rovell d ou al brou, a la (let o a la sopa. Si tot aixu at ma-

lalt el cansa, pot omplir-se la deficiencia per petites quautitats

do pa sucat amb la llet, o en sopes, poguent el primer ser sucat

amt) utntega, si at malalt li agrada i la digereix. En 116c del pa

poden usar-se bescuits do pasta, galetes, secalls o borregos seu-

zills. Schottiniiller fixa on 200 grams el maximum de pa en les

24 bores.

Si amb tot aixo el malalt es cansa d'aquest regiln, si demana
menjar, no veig cap inconvenient en proporcionar-li algun tall
de earn magra en forma de bifstec, per a que la mastegui sim-
plemeut o se la nlenji; In mateix que pollastre, gallina o peix
bullit sense la poll.

Aixis arribem ja at final de la segona setmana o dintre la

tercera o quarta, i si el malalt va be de ventre, com succeeix

moltes vegades, o no to forta diarrea, i desitja afegir-Ili alguna

verdura o patates bullides, no hi trobo cap inconvenient, lo

matoix quo alguna fruita cuita; alguna porcio de cervell, tripa

de badella, fetge do gallina, etz., com no n'hi trobo on quo pren-

gui xocolata amb pa torrat, o secalls, o melindros, tot ben mas-

tegat.

Tot aix6. corn se compendra, vol l'observacio continua i
atenta del metge, tart per veure la marxa de la malaltia corn
per observar 1'aspecte do les depositions, per si s'hi veuen

senyals d'aliments real digerits. Si aquesta observacio no pot

forse assidua,-si el metge no t^s prou experimentat i vacila, val

mes pecar per exces do prudencia que per defecte.
Si paralelament amb ('augment o el cambi d'aliment s'ob-

serva I'agravacio del tnal. segurament no sera peraquesta eausa,

si s'eviten cambis radicals i bruscos. En el cas que aixis fos, ('^s

veuran sintornes d'empaig gastric, com vomits o be, tim-

panisme gastric, dolor de la regio, inapetencia o fastic als ali-

ments, meteorisme amb dolors de ventre, amb diarrea o des-

penys intestinals amb aliments mal digerits. Forad'aquets casos,

pot continuer-se tranquil el mateix plan, i en aquest cony
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donar un pas enrera, estudiar la causa de la indigesti6 i fer un

camhi d'alimentaci6 si es precis, una vegada dominat 1'accident,

que ocorrira poques vegades si s'obra amb prudencia.

De tots mottos, en el cas de dupte, tampoc hi ha inconve-

nient en obrar corn si veritablement I'alimeutaci6 f6s causa de

I'agravameut.

A tot to dit s'hi poden afegir petites quantitats d'alcohol,

nlaxinle si 1'alimentaci.6 solida no pot seguir la marxa abans

dita, i si la feblesa del malalt ho exigeix. Allavors es quan tambe

poden at'egir-s'hi cafe, te, cacau, segons les possibilitats i ap--

tencia del malalt, cosa que'n to possible s'ha d'ateiidre sempre.

I)it esta que tote aquesta alimentaci.o abans dita, ha d'anar

aconlpanyada do la major abun dancia possible de hegudes, va-

riant-Ies tot lo necessari.

Fins aqui hem suposat que'l malalt prenta de bon grat tot

lo que se ti donava; ara be, si ell no ho desitja, si no'n to ganes,

s'lia de for to possible per a que'n tingui, i Si no's pot lograr,

arreglar.-ho de manera quo so Ii administri l'alimentaci6 de la

inanera mos fhcil de pond re, procurant tot to possible arribar

at minim do les 1,5(x) a 2,00() calories, amb un minim de 00 a

100 gr. d'albuminoideus. A proposit, un exemple

d'En S('hottnlii.ller per a (_tue pugui servir de norma, encara que

poguent sustituir on calla cas algun dels seus elements per altres

isodinamics, segons les taules que's troben en tots els tractats

de dietetica, algunes de les quals dades hem anat reproduint

1 a 1 litre de Hot,';., de litre de nata, 100 grams de galetes,

boscuits o pa tort-at, 4 o its, 100 grams de grassa, 50 gr. do sucre:

100 gr. de earn i 50 de verd ures, si be s'ha de tenir en compte

quo se'n pot rohaixar qu elcom, puig traspassa forsa els limits

fixats com a corronts pel mateix autor, o siguin 130 a 150 d'al-

bilmina, 200 d'hid rats do earbo i 150 de grassa; total 2.500

3.(XX) cal. En l'exemple transcrit s'arribaria do 3.20(1 a 3.500 ca-

lories.

Anib tot aixo ja som a la convalescencia, i si el malalt s h-

anat alimentant, com hem dit, el pas es gradual i imperceptiblea

restablint-se rapidament i estant en disposici6 de Ilevar-se als

6. 8 6 10 dies, amb aspecte de it o haver estat malalt en les formes

Ileugeres i de mitjana greu etat, mos tard naturalment en les

altres, pro sempre mos aviat i amb molt millor aspecte i sense
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arribar als gratis extrenls do demaeracio, als quals arribaven

abatis els malalts iusuficientment alimentats.

Si el malalt no ha estat alimentat, o ho ha sigut insuficient-
ment, o solsarnent ha estat sotmes a dieta liquida, el pas a in con-
valescencia es un periode critic, que s'ha de rodejar de totes les
precaucions, al for I'entrada a l'alimoutacio ordinaria. Allavors
es quan s'expliquen les extremades precaucions decertsautors,
que no augmenten l'alimentacio, o no inicien les primeres ten-

tatives do in solida fins als 4 6 5 dies, i fins n'hi ha que al decinl

de convalescencia, considerant que aquesta comenea of printer
din que la temperatura queda definitivameut per sofa de 371°.

Es in punt aquest del principi de in convalescencia, en el qual

hi ha molta disparitat, puig mentres tins conten a partir des do

quo la temperatura no puja el mati per sobre de 37°, altres cou-

ten des de que's passen 4 6 5 dies a la tarda per sota de 37"5, i

altros, com els ja citats, que no conten sing desde que no puja

de 37° en tot of dia.

Item de cridar l'atencio sobre les pujades de temperatura,
sobro tot a les tarries, d'una manera brusca i irregular, quo
alguns actors atribucixeu a in inauicio, i quo devegades desapa-
reixen alimentant. Algdns cops horn tingut ocasio d'observar-ho.

Tambe se'n presenten de pujades brusques en els malalts
abans no alimentats, a les primeresteutatives d'alimentaciO, per
la forta roaccio per ella produida. Aquestes no'ns han de pre-
oeupar, sempre quo siguin passatjeres.

El metge que alimenta al malalt segons les nornles tra:ades,
no s'ha de preocupar d'aquestes minucies, puig com lie (fit, so
passa a la convalescencia i al seu regim sense salt, d'un Inodo
gradual i imperceptible.

En els malalts quo arriven a aquest periode no alimentats

solidalnent, aconsellem quo s'eutri en 1'alimenraci6 d'una inane-

ra gradual, tantejant de seguir si's vol una nlarxa Ines mpida do

l'hahitualmont aconsellada. Allavors pot seguir-se el plan, classic

al nostre pail, d'una sop,i al I.C1 dia. 2 sopes al 2.'", i 3 al :J.er, till

xic do gallina o poix bullit el 4.rt, un xic de gallina per dinar i

peix bullit a sopar el 5.11t, augmentant In dosi i afegint-hi algnn

ou passat per aigua i alguna verdura i fruita als 3 o 4 dies sue-

cessit's, per a passar despres molt gradualment al filet de vede-

Ila, costolles d'anyoll, pollastre rostit, otz., etz.

Del regim per nosaltres aconsellat al completament normal,
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hi ha tan poca diferoncia, que ni se sent necessitat d'apressurar-

tie el Iambi, ni pot oferir ha noes Ileu dificultat.

Les complications quo poden obligar a modificar el plan

general de I'alinieutaeio, son: per part de l'aparell digestiu, la

falta de gang, la iudigestio, els vomits repents i iucoercibles, la

diarrea abundant, el pronuuciat o tintpanisme, I'he-

intestinal, la perforacio i la peritoniti; per part de t'a-

parell uriuari, la uefriti, i per part del cor, I'adiuamia i el co-

lapse.

Per to qua's refereix a la t'alta de gana, indigestio, diarrea i

tinipanismo, ja hem dit to que havia de far-se.

Di quart als vomits, couve reduir I'alimentacio de moment

a la noes minima expressio, fins a arrivar a I'us exclusiu de gel,

xaoipany gelat i dieta absoluta, pcro sense iusistir-hi niassa, Si

no cedeixen prompte. Val mes allavors tantejar un Iambi on

l'alinientacio. Tots sabeut to grouissinis que son ols vomits on

l'ultim periode de la tifoidea, que arriven a for-se incoercibles

en alguu ciis, i fins he vist morir nialaltes (no so per quip motiu

son dunes tots els cassos que lie vist) d'aquesta eomplicacio.

Doves be, en alguns cassos do veritable apur, on mulattos qu'es-

taven a hrou i llet i despres tins a aigua gelada sola-quo tanibe

voniitaven lie vist cedir els vomits a 1'(Is de papilles antilacies,

principalinent c ,serif casual?) a I'us de l'alinieut Mellin. Hi ha

que recordar quo s'han citat els vomits acetonemics en els tifo-

dies, deguts a to inauicio, puig sabot es que'n la inanicio l'orga-

nisnie es consum oil inateixsiguentl'acetonemiaunadelesseves

cousegdencies. Jo no se si en els incus malalts, quo acabo de

citar, existia aquesta circunstancia, pero el fet es quo amb ali-

ments hidro-carbonats van cedir els vomits. Com aquests vomits

als quals em refereixo, sempre els lie vist ocorrer en periodes

adelautats de malalts molt postrats i sotmesos a rigims insufi-

cients, no seria extrany que fos aquesta lour patogenia; proineto

preocu par-me'ui en to successiu, La veritat es quo des de que ali-

mento ones als malats, no'ls he vist; fa pot temps per aixo per a

poguer-ne treure consegiieucies. Segurament aquosts seran els

vomits de rlebilitcat irrit-ibleque descriu Leyden com consequen-

cia d'uua irritabilitat de I'estornac quo's nota en individuus

debils i excitables. Schottmiiller troba que si l'augment en l'ali-

nientacio produeix nausies i vomits coin succeeix moltes vega

des, no devem deixar de continuar at malait, nnica-
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meat devem donar les raccions mes frequents i mes petites. No's
pert res en intentar-ho.

En el cas d'hemorragia intestinal s'ha de deixar at tifodic a
dieta absoluta do 24 a 48 hores, per tal do contribuir a I'inuno-
bilitat intestinal, administrant-li tot to Hies petits terrocets de
gel. Si l'hemorragia es important, val mes 48 hores quo 24. Si el
malalt to poques forces, se pot substituir 1'alimentaci6 i les be-
gudes per injections do serum artificial. Conve, no obstant, no
precipitar-se, a fi de no produir massa aviat un augment do pre-
sio vascular prematura i extemporania, que augmenti o repro-
dueixi I'hemorragia. Entre les injections de serum, n'hi afegeixo
alguna de serum gelatines, do 10 a 20 c.c., que poden repetir-se
dues vegades al dia, i los use ja prinlitivament si I'hemorragia
es important.

A los 48 bores se comencen a donar cullerades d'aigua ge-
lada, al 4.rt dia petites dosis de Hot, i aixis, successivament, s'ha
de tornar d'una manera molt paulatina a I'alimentaciO ordina-
ria. Crec interessant, i aixis ho practico, afegir a 1'alimentacio,
aixis que s'inicia, petites quantitats do gelatina per a aprofitar Ia
soya accio roaguladora de la sang, avui admesa per la majoria
dels autors.

En cas de peritoniti i sobre tot do perforaciu, s'ba do seguir
uea conducta semblant a ]a del cas d'hemorragia.

Conve vetllar l'estat dels ronyons. Si's presentee Ileugers
indicis d'albumina en l'orina i encara que arrivin a dosis do mig
a un gram per mil, no hi ha necessitat de modificar fonamental-
mont l'alimentacio. Si l'albumina augnienta, si disminueix la diu-
resi, si en una paraula, un so conveng de quo s'esta en of cas
d'una nefriti amb insuficiencia renal, allavors si que conve acos-
tar-se tot to possible a la dieta lactia o lacto-vegetariana i aclo-
rurada, fins quo hagi passat el temporal.

En cas d'adinamia i colapse, ja s'ha dit lo sulicient per a quo
no tingui do repetir-ho. Solzament dec afegir que segons els
autors no's presenten o son mes rars aquests estats en els ma-
lalts suficientment alimentats, i ademes, que si s presenten, s'ha
de reduir molt la dosi dels liquids.

En les dames complications que puguin presenter-se, un
s'ha d'emmotllar sempre a les circunstancies do moment, ateneut
a la complicacio sense oblidar el malalt.
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Aquesta es la norma que fa algtin temps segueixo en Ia

ineva practice, particularntent la hospitalaria (1) de la qual

n'estic molt content, i aquesta trobo que es la norma rational a

segir, aixii es, individualitzar el regiui, mes que no pas taller un

patro igual per a tots els malalts com fan alguns autors, lo qual

ni es clinic ni es rational, ni justifica I'acci6 del met-e.

No lie usat mai la rtiela j'atlcis, lie fet alguna tentativa de

dieta hidrica, pro poques vegades som arrival a seguir-la 5 a fi

dies; no recordo que hagi arribat mai a 8 dies, no he tingut

valor de continuar-la per prejudice tel volta, prii m'ha semblat

que'ls malalts se'ni debilitaven massa. Durant molt temps he ali-

mentat als tifiidics amb brou de earn i Ilet indistintament i al-

ternativa, lo qual ha coincidit ,sera casual? amb un periode de

2 o a anys, durant els duals on I Hospital no vaig perdre cap ma-

lalt tifiidic que entres en estat mitjh do forces o en els primers

periodes de la malaltia. Despres, obeint a excitations do coin-

panys is la torrent antilactia i quasi anticarnosa, vaig suprimir

la Llet en els printers periodes, donant en cambi brows vegetals

i caruosos Ilougers, tenint la desgracia de veure niorir it malalts

de formes perllougades, en estat de postracio extreme i henna

rragies abundants, que no estava habituat a veure. Es veritat

quo aquest periode eoineidia amb I'epideniia do 1914.

Aixit em feu reflexionar seriosanient, i motiva les primeres

tentatives d'alimeutacio rtes abundosa, coniengant per Les feru-

les en cassos Ilargs i en el periode final d'altres mes curts, ob-

tenint bons resultats. Aixo iu'animat a donar sopes en periodes

menys adelantats, i despres tarn en malalts que nt'ho demana-

ven, i m©s tard als que no ho demanaven, i aixi, successivanient,

fins a arrivar en algun cas a trespasser els limits quo abans he

fixat, c sigui a permetre el regini ordinari de l'hospital, en

algun nialalt en plena malaltia..., i no lea succeit res. En cambi

lie pogut comprobar, per era, lo dit pels autors, de que la ma-

laltia es mes curta, la convalescencia mes rapida i l'adinauiia

menys frequent, aixis coin que 1'estat d'anim dels malalts es

molt millor. Tambe tint algtin cas de forma perllongada que

potser no lieuria resistir i s'lia salvat. Aquestes son les sieves

impresions.

NI'ha perines ser mes valent el fet do que elevations termi-

(I) sempre on la visita particular a'ha d'anar mew lentament on lea innovacio;ne,

mew I an com on aquest cas, s 'ha de iluitar amb prejudic6 cant arrelata. Aixis i tot van

euu ant-hi un xic Is gent.
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ques, quo abatis jo havia atribuit a i'alilnelntaci6, les ho vistes

cedir o modificar per l'ds de les vacunes, to qual m'ha eonven-

gut do quo no eren degudes at region. sino a les toxines especi-

fiques.

Tot lo dit pot resumir - se en les segii.onts:

CONCLUSEONS

1." Los malalties toxi-infectives agudes, en general, tenon
una caracteristica coma, quo es la intoxicacio microbiana, tra-
duida quasi sempre clinicament per la febre.

2.a Les malalties toxi-infectives agudes endo-digestives. se
caracteritzen per tonir la porta d'entrada i la Ilur principal de-
terminacio en l'aparell digestiu. La tifoidoa pel sou curs Ilarg,
per la forta demacracio quo produeix en ols malalts i per les
seves lesions intestinals especifiques, es la Hies delicada out lo
referent al sou regisme alimentici, poguetit-so per lo tant pen-
dro-la com a tipus del grup; do mantra que lo (lit d'ella on punt
a regisme, queda (lit per totes les altres. i fills per totes les in-
feceions en general.

3.a Les dries pedres fonamontals del regim on la tifoidea

son: els canibis en el nletabolisme, i la seva patogenia antb les

lesions que'n son consegiiencia.

4." Els cambis del metabolisnne en la febre tifoidea, i en
la febre en general, son causa do la notable perdua de pes que
totes elles ocasionen; i se caracteritzen per disminucio on I'assi-
milacio i augment de la desassimilacio, demostrada aquesta per
l'augment de les oxidations i mes encara en l'elinlinacio del N.,
tart baix la forma d'urea corn on la de principis extractius, i
tamb© per la dosmineralitzaeio.

5.' Aquests cambis en la perdua de pis son deguts a tres
factors: hipertermia, toxines microbianes espeeifiques i inanicio.

6.' De l'estudi de la patogenia de la tifoidea, se'n dedueix
quo aquesta nlalaltia es una septicemia oberthiana, amb deter-

minacio primitiva en el sistema linfatic out general, i particular-

mont en els foliculs intestinals, ganglis uutesenthrics, ntelsa, etz.,

que pot deterntinar secundariament dlceres intestinals amb

llurs segiieles d'hentorragies i perforations; sense quo propia-

ment pugui dir-se nnalaltia intestinal, iii tan s?GIs de I'aparell

digestiu.
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7.a L'exces de perdues sofertes pels tifodics i el curs habi-

tualment Ilarg de la malaitfa, demostren In necessitat imperiosa

de user alimentats.

8.a L'experiencia elinica de la gran ntajoria dels metges de

tot lo mon demostra la possibilitat i les ventatges de l'alimenta-

cio en in tifoidea.
9.a L'observacio de tifodics pot o gees alimentats, ha con-

duit a molts clinics eininents i oxperimentats, a la conclusio do

que'n moren molts de fam o inanicio: per aixo la rlieta lainis

esta avui abandonada en absolut com a regim habitual del tifo-

die. Solzament es ntil, per temps molt reduit, en eassos d'into-

lerancia gastrica i on l'hemorragia i perforacio intestinals.

10.a La dicta hidrica pot cousiderar-se molt util en certs

cassos d'ocupaciii i d'intole rancia digestiva, sempre que tingui

molt poca durada. Sou molt pots avui els metges que la reco-

manen coin a regim habitual (leis tifodics.

11.1 La raeeio alimonticia convenient al tifodie, teoriea-

mout deuria esser major que la de l'home en repos, ja que les

seves perdues son majors; practicament deu variar segons els

cassos i s'ha de procurar arrivar, a osser possible, entre unes

1.500 a 3.000 calories.

12.a Tinguent en conipte que les perdues en N. son extra-

ordinaries i lei mos difici.s do reparar, aquesta reparacio deu

4sser la principal preocupacio del clinic.

1:1.a L'experiencia demostra que les perdues nitrogenades

ocasionades per l'inanicio, poden reparar-se per l'alinientacio,

i les produides per les toxines especifiques no's poden reparar

del tot.

14.a Les perdues en N. poden estalviar-se en part, gels ali-

ments grassos i els hidrats de carbo, pero ni en I'estat de salut.

ni inenys en ols tifodics, se pot prescindir dels albumiuoidous.

15.1' Les substancies albuminoidees que a priori deurien

abundar on I'alintentacio del tifodic, tenon is Ilur limitacio en

la digestio dificil i on la llur toxicitat quan no son ben assimi-

lades: per aixi) molts autors les limiten a 1 grain diari per kg.,

del individuu, mentres quo altres, ereient on la Bur tolerancia

doblen i tripliquen la dosi. De totes maneres douen vigilar-,,e.

Los grasses son un bon aliment, pero dificils de digerir; els hi-

drats de carbo son molt utils i de digestio fiteil.

16.a La dicta lactia exclusiva no mes que'n cassos molt

especials pot osser tolerada en la dosi necessaria, pel son exces



388 Segbn Congres dels Metges de Llengua (,ataiana

de grassa, per l'excos de liquid en certs Bassos, per la soya mo-
notonia i per la formacio de gromolls, que devegades passen

at budell, tent-la mos perillosa allavors que la matoixa dieta

so lid a.

17.a L'alimentacio liquida os la mes recomanada per la

major part dots autors, admetent alguns la semissi)lida i la for-

ma pulverulenta en suspensio en els liquids, quan aquella es

insufficient.

IS.' L'alimentacio sulida pot admotre's en malalts que la

desitgin o que no apeteixin les anteriors, o quan anlb aquestes

no's pot arribar a la raccio necessaria.

19.a L'experiencia demostra qu'ls perills atribuits a I'ali-

mentacio on general i a la solida en particular, son mes inlagi-

naris que reals, quan se fa amb ordre i gradualnient i sense ex-

cbs: ni augmenten les bemorragies, ni les perforacions, ni les

recaigudes, ni el curs del mal. En Iambi, la sdlida sobre tot,

aixeca l'anim del malalt, disminueix el meteorisme i In diarrea,

i facilita l'alimentacio do certs malalts, quo d'altra manera seria

dificil alimentar-los.

2W" La dicta en els tif6dics deu tenir per nornla (nice

adlninistrar at nlalalt quan menys la raccio minima, arribant a

la lnilxima tolerable dintre dels limits fixats si es possible, pero

eumotllant-se a les circunstancies do moment, roferentes at curs

do la malaltia, individuals i complicacions que puguin presen-

tar-se; en una paraula, la theta dele indivirlu alitzatr-se.


