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PRONOSTIC

VAI,OR PRONOSTIU l)E1, HAIALL

EN LES NIALALTIES AGUDES

pel Dr . A. FRIAS I ROIG

Entussiasta admirador dels avencos que'ls dose ubrirnents
del Laboratori han proporcionat a la Medecina i creient a Fen-
sonlps qua's un auxiliar de gran valor moltes vegades, assent
on altres indispensable per a poguer formular un diagnostic
precis i en consegiiencia poguer establir un tractament cientf-
He i eflcac, contribuint a l'eusemps a poguer ajudar a for un
pronostic lo mes ensopegat possible, no crec que per talmotiu se
tingui d'abandonar of gran Ilibre que la naturalesa ens brinda
en la capsalera del malalt, observant certs details que han do
servir-nos la major part do vegades per a poguer orientar-nos i
en altres per a poguer establir amb tots seguretat un diagnos-
tic cert i precis.

Participant d'aquestes ideas, em serveixo del laboratori

sempre quo considero m'ha d'aclarir algun dubte en la clfnica,

creient-lo d'una efleacia gran, puig m'ha tret d'algfin amoIno,

pert jamai he abandonat l'estudi atent del malalt buscant en

ell tots els sfntomes, que considero d'un valor inrnens, en la

creencia de que's tenen do cultivar aquestes dues branques de la

sintomatologia on quo avuf sortosament compta la moderns

Medecina per a poguer obtindre el major nombre possible de

datus slntomatics, a fl do poguer formular un diagnostic ben

precis, un pronostic lo mes ensopegat possible i establir un trac-

tament eflcac, fonamentant-ho tot en bases taut solides com

se pugui dintre del terreny cientifle.

Es per aixO que vaig a sotmetre a Yalta consideracio d'aquest
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Congres, un fet d observacio que si be es senzill, sense cap pro-
tensio, crec pot servir de gufa pronostica en les malaltfos

agudes i quan aquestes estan en un perfode de greuetat. Es un

fenomen de pura observacio clfnica i que fa 15 anys quo'm ve

cridant l'atonciu.

El fet es el segiient: Quan un malalt que sofreix una ma-
laltia aguda i es posa greu revelant-ho la seva sintomatologia
quo fa pensar en la mort del mateix, he observat que'n gene-
ral, mentres dura aquesta greuetat, el malalt no badalla, i quo
quan reapareix of badall, at pot temps la malaltia fe una crisi
o be es presenta una millora esdevinguda per lissi. Aixfs es
que quasi sompre, at veurer for algun badall a un malalt greu

d'una malaltia aguda ha sigut senyal d'una prompta millora,

fent-nos canibiar el pronostic on sentit favorable do curacio,
podont afirnlar, doncs, en tesi general, que al reaparoixer el

badall en un malalt greu que sofreix una malaltia aguda es

un sintoma de pronostic favorable.
Ara be; exposat el fet, devem for qualques considerations

per a veurer si trobem alguna explicacio rational que'ns digui

to perque d'aquest fet clinic, i quo si be l'ignorem, en realitat

to d'existir.
Al comengar aquest estudi (encar que sourer per la poca

extensio que pot tenir aquesta comunicacio), teninl do pensar

on el badall fisiologic.
zQue es el badall? Segons els fissiolegs es <L'expressie ex-

terna d'aburrimeut, somnolencia, de gana, que consisteix on

una inspiracio profonda i Ilarga, en la que proven part successi-

vainent molts musculs inspiratoris accessoris, quo's produeix

mentres s'obra espasmddicament la boca, la gorja i la glotis.

A 1'inspiraci6 segueix una aspiracio mss brow, i ambdbs actes

s'acompanyen do sons perllongats caractoristics i d'estira-

ments generals de bravos i del tronc. Sempre es una modifica-

ci.o involuntaria de la respiracio, etz., etz.. (Luciani). A poca

diferencia el defineixen tambe aixf altres fisiolegs, i corn sigui

quo's coneix poca literatura sobre aquest acts fisiologic, tenfm

de fixar-nos en alguns fets d'observaci() del mateix.

Realment el badall es una modificacio de facto respiratori,

involuntari, i que apareix moltes vegades per imitacio. Revela

quasi sempre somnolencia, aburriment, gana o fatiga, i per

tant suposa sempre o quasi sempre un esmortuiameut de les

funcions on general. Tenint en compte aquests fets, podem
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sentar 1'hip6tesi de quo el badall es un acte reflexe defensiu
de 1'organisme, augmentant llurs energies, fent penetrar mes
quantitat d'oxigen at pulmo, intensificant l'hematosi en els cas-
sos abants apuntats on que la respiracio en general es mes len-
ta i superficial.

La mateixa explicacio podriem dar en els cassos patologics
en quo's presenta el badall, coin en el principi dels atacs de pa-
ludisme, ell el comenpament o acabament dels atacs d'histeris-
me i epileptics, etz.

Ara be; tenint en compte 1'anterior hipotesi, podriem apli-
car-la a la produccio dels badalls quo's presenten at comenrar
in convaloscencia do les inalalties agudes, perque on aquest
periode tambe les funcions estan esllangaides, servint tamb6
an aquest cas el badall coin a mig do defensa de l'organisme
tonificant-lo per ('augment de I'helnatosi.

Pero coin teniin dit, el badall no's presenta sino quan aca-
ba de pasar el periode algid do in malaltia. zPerque no's pre-
scnta abans? Aquest punt es el mes dificil do resoldre, porn
intentarem buscar una explicacio, esperant que'l qui tingui mes
coneixements de fisiologia normal i patologica ens ajudi a dar-
nos-la del fet objecte d'aquesta comunicacio.

Per a buscar aquesta esplicacio, precisa recordar quelcom
de In funcio respiratoria, tenint en compte que el badall no es
mes que una modificacio del acte respiratori.

Lo quo'ns precisa recordar, es que'ls moviments ritmics de
dit acte, deponen principalment de l'accio d'un centre nervios
situat en el bulbe i algdu altre do menys importancia. Aquests
centres, se posen on accio per les excitacions dels nervis cen-
tripets i per reflexisme trasuleten l'accio motora als organs res-
piratoris per medi dels nervis centrifugs. Pero s'ha probat tam-
be quo dits centres se posen en accio sense necessitat de les
excitacions periferiques nervioses, i quo Punic excitant quo pot
fer-los funcionar es la sang, quo, seg()ns la seva composicio, fara
que'l ritme sigui regular o modificat.

Doncs be; si teniin en compte aquest fenomen flsiologic,
podem pensar en bona llOgica, que'n el periode algid d'una do-
lencia aguda en quo la vida esta on greu perill, les substancies

tuxiques que'n la sang existeixen, siguin de l'origon que vul-

guin, at passar pets centres nervioses abans esmentats, inibei-

xen el funcionament del centre que precisament en estat hi-

gid modifica el ritme respiratori produint el badall, i que aixi
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que esdev6 una millora quo trigara mes o menys a manifestar-
se, disminuint o desapareixent dites substancies toxiques do la
sang, retornant a son estat normal dits centres nerviosos, po-
dent esser de non influenciats per les tnateixes causes que'n
estat fisiologic produeixen el badall, reapareixent aquest, do-
noten que'l malalt ha entrat en un periode que pot fer augurar

un bon pronostic.


