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I)E L'EPILEPSIA: MOI)Ih'ICACIONS 1)EL SNI)ROME

EPILEPTIC EN ELS ALCOFOLLICS

pel Dr . RAMON TRINCHET

Es un fet, ja de coneixement gairebe vulgar, que'l sindrome

epileptic es de to mes variable quo's pot donar dintre d'una ma-

laltfa on el camp patol'gic.

No solzament obeeix a causes sumament variables coin
traumatismes, infections, intoxications, herencia, sing que'n
determinades ocasiOns el sou origen escapa a una explicacio

llogica, la seva aparicio no va precedida de cap alteracio fisica

ni moral de l'organisme, ja en la vida propia, ja en el claustre

matern, vida a precari, ja en les determinants dels progenitors,

i aleshores els tractadistes ban convingut en un nom que no

explica res, Pero que'n si ja porta un interrogant: s'ha denomi-

nat epilepsia essential.

Cosa molt extranya ja resulta que de causes taut desavi-
nentes se pugui establir un coujunt deterlninat do simptomes

fins a formar en Bur agrupament aquesta malaltia, que des de
temps remots ve essent coneguda amb el nom de mat comicial
o nmorbu.cs lacer per referenda a la tradicio ja de tots vosaltres
sapiguda. I d'aquI deriva el fet sorprenent que jo he vingut
comprobant sovint, do que l'immensa majoria dots epileptics,
tat coin ho tenim compres avui, s'allunyen forca del tipu clessic
amb aura, convulsions t6niques i cloniques i amnesia post-con-
vulsiva, amb els corresponents estigmes degeneratius. Es mos;
aquesta forma o variant gairebe podriem dir, es la que to una
explicacio mes versemblant, car alguna vegada pot establir-se
una rolacio de causa a efecte per poguer-se comprobar a priori
o a posteriori (per interveneions cranials o autopsia) lesions en
cefirliques determinades. I aquesta forma he pogut comprobar
encara que la regla no sigui absoluta (i els cassos d'Alexandre i
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Napoleo I no'n deixon dubte; fixant-nos solzament en tipus do
relleu i estudiats minuciosament pels sous contemporanis i pos-
teriorment pels investigadors psiquiatres), que corresponen
precisament a subjectes quip intel•lecte es forga rudimentari
encara que ocupin una posicio social enlairadr.. Els convulsius
son tambe els que presentee signes mes evidents do degenera-
cio, portant en el seu cos el nom do la seva malaltia i per aixo
as perque un il•lustre metge alienista (1) digue que'n una reu-
nio de foils els quo son epileptics es poden ovirar a la primera
ullada. I es un fet quo no pot esser mes exacte. Tenon a mes
dels simptomes susdits, un no se que, una expressio talment di-
ferenta, quo's fan inconfonibles.

Es en l'ordre psiquic on abonden forga les epilepsies i
no precisament amb convulsions, encara que aquestes es pu-

guin presentar en determinats moments i amb sintomatologia

o forma mes o menys caracteritzada. Hi ha epilepsies purament
psiquiques, corn n'hi ha purament somatiques. Hi ha epilep-

sies de la voluntat, corn n'hi ha de les idees, dels sentiments i
de la personalitat, restim de les interiors; tenon on punt de
contacts totes; i aixo es infalible. L'amnesia i l'inconsciencia

gairebe absoluta del seu procedir.

D'aqui esdeve que hi hagin totes aquestes formes que amb

el nom d'equivalents epileptics han sigut estudiades per alguns

autors, especialment per Ottolonghi.

Dos d'aquests equivalents han sigut objecte d'una descrip-

cio especial. L'un el tic de Salaam es relativament frequent.
L'altre es l'anomenat automatisme comicial ambulatori. S en
coneixen d'aquest uns quarts cassos verament notables. En els

arxius criminalogics lie trobat alguns cassos que tractaven de
simular aquesta forma especial d'epilepsia, per a assolir on ve-

redicte d'irresponsabilitat. Alguna vegada per la duracio extra-

ordinaria d'aquest estat s'assembla an aquells cassos perfecta-

ment comprobats d'histerisme quo's coneixen amb el nom do

doble personalitat, veritable desdoblament del jo; pero tenen

una diferencia essential abdues; i es que'n I'automatisme, com

el seu nom ja indica, es tracta d'una vida automatica, incons-

cient, d'una vida que corn diria Grasset es una perfecta disso-

ciacio temporal del sub-consciont o poligon, del centre O. En

cambi on la doble personalitat do 1'histerica (2), (perque aquests

(1) Esquirol

( 21 1 no hi ha que confondrer-la amb la fuga histSrica que's nn acts inconscient.
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cassos d'histerisme sempre s'han presentat en dones eneara

que diuen alg(ins autors i tal volta tenen rao. que 1'histerisuie

afecta per igual en els dos sexes), viu tota un'altra vida, per-

fectament coherent en si i plenament regida per la conciencia

amb menloria particular de cada estat que termina precisa-

mont en el moment que's presenta l'altre periode; engranant-se

els retorts al finir aquest. Aixis, dones, de l'un estat a l'altre hi

ha amnesia absoluta; caracter coma amb l'epilepsia. Altre, es la

brusquetat de la seva aparicio, lo qual significa que'n l'esclari-

ment i diagnostic d'aquests cassos, en general, s'hi ha de posar

per part del clinic una ateneio extraordinaria i una subtilitat

de judici, perque del contrari es troba un hom perplexe i no se

sab on enquadrar-los.
Prescindint dell elements, anc que molt interessants quo

precedeixen als attics, les cures: i els posteriors cone estats cre-
puscolars, impulsions, etz., etz., per trobar-se suficientment des-
crits on els tractats de Patologia i Psiquiatria, caldra fixar-se
especialment en lo que s'anomenen equivalents epileptics que
per la mateixa rao que son formes frustrades algunes d'elles i
lnanifestacions especifiques les altres, regna molta confussio i
com ja he dit, ofereixen un diagnostic una mica dificil.

S'han descrit equivalents motors, sensitius, vaso-motors,
sensorials, viscerals, onirics, narcolepsia comicial, i finalment
psiquics. M'acontento, com poden compendre, en anomenar-los
senzillament per dues raons. La primera es que sols he observat
qualque cas d'aquests (no fa molts dies vaig poguer observar
un d'aquests equivalents en forma vaso-motora) i per tant sols
tine d'elles un coneixenient teoric, i la altra rao perque es mss
propia l'enlpresa d' un gros volnm que d'una modesta comuni-
cacio com aquesta.

Hem d'afeigir que'n aquests cassos no s'ha d'escloure l'idea
de les convulsions. Cercant be, furgant en l'historial clinic del
malalt, s'hi troben sovint crisis que poden referir-se perfecta-
ment amb l'estat actual. No s'ha de dur, peril, la tesi aprioristica
de la preexistencia dels atacs, corn venen assenyalaut monoto-
nament tots els autors per a for el diagnostic; car aixi, moltes
vegades ens trobariem perfectament desorientats.

A mss dels caracters que tots sabeu i que jo n'he parlat in-
cidentalment mss amunt, cal fixar se en la irritabilitat de ca-
racter (encara que l'educacio l'hagi modificat aparentment o
que tingui un exterior placevol; es d'interes conduir la conver-
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sa de forma, que sense que pugui molestar extraordinariameut
a l'interfecte, a la que xoca amb la seva manera de sentir o do
pensar s'observaria que'ls sentiments del subjecte sofreixen
corn una explosio I anc quo ho dornini amb mes o menys es-
forc, un observador una mica analista en troura molt fruit) la
brusquetat i la periodicitat. i no cal confondre l'idea do perio-
dicitat amb l'idea del ritine, fononten quo pot coexistir, perm

que's propi de molts estats psicologics normals i quo en pato-
logia iuental pot observar-se coin una de los forines de follia

circular o do Noble forma (mania-inelancolia).

Aquestes iuvestigacions no son, entenc jo, d'un pur tlllet-

taulistlte ; tenen en detorminats moments una gran trascenden-

cia per a averiguar la consciencia i per tart responsabilitat mo-

ral d'un acte. Desconeixent-ho ens exposem a fornlular una

opinio o judici erroni i lamentable, no taut sols en el terreny

clinic, sin6 en el judicial si sum cridats corn a perits.

Es taut forta ]a siluota de ('epileptic que deixa relleu en

totes les altres malalties mentals. No es lo mateix un fell epi-

leptic (psicosi epileptica) que un epileptic foil. Dita aixis la

ineva idea. resulta mes expressiva. Efectivament jo In'he fixat i

segurament molts haureu fet aquesta observacio, que'n les fo-

llies, dintre de la seva caracteristica simptomatica que permet

distingir-la perfectament corn a eutitat nosol6gica, s'hi observa

una variaci6, un aspecte especial en la manera de manifestar-se

si'l subjecte es un epileptic, sigui de forma convulsive, sigui de

forma larvada. I molts cops la rao o explicacio dels fets Ines

que'n el mateix subjecte, en la forma larvada, ens la donaran els

antecedents familiars i hereditaris. I es que'n tots aquests tras-

torus epileptics mes o menys frustrats no cal cercar altre fona-

ment al mal que'ls habits o contingencies dels progenitors.

Eiitre'ls elements que alteren o modifiquen 1'epilepsia en

totes ses formes i que ho fan antb mes intensitat hi ha I'alco-

foll. Les intoxicaci6ns, els traumatismes i les sotragades morals

poden for passar una epilepsia de la forma larvada a la convul-

siva. Es aquest el fet, a mon judici explicatiu, de la sorprenent

sentblanSa que dona el vulgus a 1'origen de la seva malura. Jo

no dubto quo vosaltres vos haureu fixat en aquesta explicaci6

que jo ho sentit donar a dotzenes de vegades al for l'anarnnesi

dell malalts. Al preguntar-los la llur opinio (1) sobre l'origen

(I) Aquesta pregunta exec jo que ds de gran interds formular - la sempre en Iota

mena de malalts. A voltes dona mds Hum que tot un pesat iuterrogatori,
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de la malaltia que sofreixen afirmen categoricament que'ls

arrenca d'un fort disgust o d'un espant; sempre es l'origen una

emocio violenta segons ells i potser alguns tinguin rao. En

cambi en la majoria, com ja he dit, tree que aquesta emocio

es senzillament el fulminant que fit detonar 1'explosiu o en

termes no tart belies, la pedra de toe del seu neurosisme
latent.

De tots aquests factors jo us asseguro peril, que's l'alcofoll

el que imprimeix mes modifications a 1'epilepsia; potser que'n

quart a intensitat sigui superat, pero en quart a modiflcar l'es-

tructura, si aixis ho podenl anomenar, de la malaltia, no cones
cosa que'l superi. Cert es que no tine cap element de judici per
a comparar-lo amb les intoxications per 1'opi, cocaina, eter,

cloral, etz., que avui van prenent tan grosses proportions i que

potser facin variar lleugerament el meu criteri; mes tambe es
cert que per molt que s'arrelin no arribaran mai a assolir el

grau d'extensio de l'alcofoll i per tant tenen un interes mes li-

mitat.

En 1'epileptic que s'ubriaga o senzillament que ingereix

alcofoll sot o amb essencies (ajenjo, absenta, etz.), amb propor-

tions mes o menys crescudes, la primera manifestacio ens l'agra-
vacio de l'epilepsia que pateix; augmeuten les crisis i l'intensi-

tat de les crisis, si es convulsiu; s'exacerben totes les seves ma-
nifestacions; s'aguditzen si pertany a les altres classes que ja

hem referit.

Ademes les crisis prenen una caracter]stica especial que's

diferencien de les crisis sofertes anteriorment per 1'individuu.
Aquestes variations son sumament inestables, no dintre el ma-
teix subjecte, sing dintre la malaltia.

On radiquen, no obstant, les majors alterations es en el
psiquisme de 1'epileptic i especialment en els fenomens pre i
post convulsius. El caritcter adquireix un aspecte mes inesta-
ble; es amb mes facilitat irritable, es a dir, s'enutja amb mes fa-
cilitat i adquireix a voltes una veritable misantropia alternant
sense motiu Ilogic amb una alegr]a que sol degenerar en orgia
i quo desapareix tan bruscament i sense fonament corn ha vin-
gut. Els trastorns d'esfera s'accentuen i perden relleu la volun-
tat, les idees, els afectes i ]a memoria. En una paraula, si 1'into-
xicaci6 alcofolliea es intensa pren els caracters d'una veritable
disolucio intelectual i efectiva amb tendencies a la confusio
mental propia d'aquests nltims malalts, per6 sempre amb ten-
dencies impulsives, amb agitacio i deliri oniric i alucinatori.
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Aixu he tingut ocassio d'observar-ho on algdns cassos es-

pecialment en un que si no I hagues vist abans d'intoxicar-se

hauria tingut torts dubtes respecte a la classilicacio nosologica

de la seva malaltia. Aquest individuu vonia sofrint atacs con-

vulsius tipics d'epilepsia qualque vegada amb inhibicio sinco-

pal que m'havia impressionat fortament. Comenga a beurer al-

cofolls d'alta graduacio from i wisky) sense arribar pero, a

l'ubriaguesa, at menys aixi ho deien els seas intims, i alesho-

res prengue la seva malaltia un aspecte ben diferent at que te-

nia. Jo crec perxo que si reacciona tant fortament a l'alcofoll

no fou altra cosa sing perque hi estava sensibilitzat per heren-

cia (per qualque detail que jo havia copsat; i per altra banda

procedia i era fill de pals tropical). L'aura i'ls atacs convulsius

no oferien cap novetat aixis corn 1'amnesia caracteristica, perm

quan cedien les convulsions quedava amb una mena d'estat

crepuscolar tambe amnesic que cada vegada era diferent i que

s'apartava completament de les descriptions que jo he vist fe-

tes d'aquesta face de l'epilepsia. Potser 1'anomeno malament,

perque hi havia quelcom mes que obnubilacio inteleetual i in-

consciencia amb tendencies impulsives, quedava sumit amb un

estat d'hipnosi ainb doliri contestant als estiniuls i excitacions

exteriors amb Berta peresa pero amb alguna coordinacio, barre-

jant-ho amb idees propies de les alucinacions quo so li anaven

presentant preferentnlent zoopsiques. En of curs d'aquost estat

quo devenia alguna vegada con vulsiu novament acusava altera-

tions de la sonsibilitat caracteritzats per algies que's presenta-

ven i desapareixien bruscament; a l'ensemps tenia sensations

sense estimul coin picades de bestia, cremades, otz., voritables

alucinacions de la sensibilitat. Cal afegir quo a voles aquostes

crisis duraven moltes bores, i corn lie dit, el malalt no'n recorda

absolutament res. Passava uns dies arnb una serie d'atacs sem-

blants, pero mai iguals, i despres amb el tractament passava

una temporada tranquil fins que at descuidar-lo tornava a re-

petir-li. No havia estat mai hipnotitzat ni tenia cap manifesta-

cio d'histerisme, que amb aquest quadre tal vegada algu hi

creura veure certa relacio.

Cosa ja do tots sabuda es quo les malalties influeixen los

unes sobre les altres emmascarant sovint els simptomes llurs•

Es vulgar el coneixement dels trastorns quo sofreix un alcofo-

llic en el curs d'una infeccio aguda, tifoidea, pneumonia, etz.,

pero aqui sempre venen constituits per aquesta triada; escle-
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rosi, deliri furihs i coma; en l'epilepsia i en les neurosis en ge-
neral, com hem pogut veure, l'intervencio de l'alcofoll, dona
lloc a fenomens molt roes complexes perque no sols ofereix al-
teracions somatiques, sing psiquiques, i com son individuus
que'n els parentesis de tranquilitat integren la vida civil, val la
pena, crec jo, d'estudiar-los detingudament no sols per I'inte-
res clinic, sing fins per l'aspecte pericial el dia que's presenti.
I amb tot, crec que's una bona obra fer una mica de Hum en el
camp crepuscular de la Psiquiatria.


