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*

El treball del simpatic abdominal es sord, autocton, inde-
pendent del central, cerebro-medular, que s'exercita fills en la
son; que descansa soberanament I'activitat nerviosa superior.
Del funcionantent abdominal, corn de tot lo que inerva'I silnpa-
tic, uo'o percibim mes que les anormalitats: in termitencies de
cor, arritmies, angoixes cardiaques; rampes giistriques. pirosis;

colies hepatitis, iutestinals, etz., etz. Ben guariiit quedaria e1
sistema nervios superior si leagues de tindre atenciO continua

on tots els processos que continuameut opera l'organisnle! El
cumpliment d'aquests, els relega a d'altres organs: la calorifica

cio als nuclis que envolten al III i IV ventricols; l'equilibri i
orientacio al cervellet i vestibul; al bulbe hi ha el sintetitzador

de tota la nostra vida, etz., i sois quail s'operen transforruacions

o variations, quan se perturba la normalitat, i dit sia de pas,

que aixo se fa amb suma facilitat en les malalties que tractem,

car una disposicio constitutional dels sistemes vaseulars i va-

so-motors favoreix les neurosis i perturbacious siuipatiques.

allavors es quail lo inconscient no dona avis a lo conscient per

a que restableixi la normalitat porduda, posant en jot les de-

fenses diverses de l'organisme, traduides en secretions, regula-

tions vaso-motores, estabilisacions o suplencies del equili-

bri, etz. Ilabitualment qui Aorta tota la nostra vida es el bulbe,
mes quail aquest es impotent, reclama la influencia do l'oscorga

cerebral per a que li proporcioni mitjants vicariants que, al se-

cundar-lo, restitueixin la normalitat perduda (1).

SA RELACIO AMII L'ESTAT CLIMATOLOGIC

Els trastorns abdominals (hipopopsia, atonia, flatulencia,

constipacio, astenia, apendiculalgia, dismenorrea, dolors tabe-

tics, etz., etz.), s'exacerben en els dies humits, nuvols i de vent.

Clar es que la congestiO que en aquests casos s'opera per un

augment de presio intravascular, com a consegiiencia del des-

cens de presio barometrica, es un factor, sing primordial, molt

(1) El treball present no es d'experimentacio . Per a confeccionar - lo ens hem valgut

de 1'observacid exercitada en els paeieots i consignada en lee metres histories cliniques,

sense que hi barrejem cap nocio eruditiva , per no esser nostra . ja que trovar5 el lector

escampada per diversos indrets dels tractats sobre aquestes materies.



Tercer Congres de Metges de I lengua Catalana 15

preponderant en aquestes genesis; Ines, apart d'aixo, hem de

costar amb els estats atmosferics i teldrics, provocats per in-

fluencies magneto-electrigties, qua, resultants de la dissociacio

de la ntateria, has d'impresionar un sisteina nervios sensibi-

litzat per patitnents diversos, tal coin el migranyos anuncia

anlb forea antelacio els canvis do temps i certes insuflcients

tiro-ovariques senten fret abans do ploure, encara quo sia al Ju-

lio[ (1). Influencies no descobertes, siderais, teluriques i atmos-

feriques, per tees que's vesllumen, has do tindre sobre nosal-

tres una gran accio, tal coin oeorre amb la menstruacio qua

guarda un ritme identic amb el rues ilunar, amb les nioditica-

cions de zoopsiquisme que precedeixen als terratrentols, erup-

cious voleaniques, eclipsis de sol; la sortida de Ilimacs i cara-

gols en els dies do pluja, etz., etz. Si en Meteorologia hi ha un

aparo l prou sensible per a registrar una potita tempesta ilu-

nyana, a priori bent d'admetre que'l nostre sistema nervios, en

continua desintegracio, per lo mateix que's sensibilitza, ha de

tindre grail facultat receptora en front d'aquests estats clinla-

terics.

TRASTORNS DEL SIMPATIC ABDOMINAL DIGESTIU

DOLOR D11A, l'LEXE SOLAR

El plexe solar, coin el celiac, no acusen ostensiblement llur

existencia, mauifestada pal dolor, sing quail hi ha elongacio

dels mateixos, coin ho fa la gastritis ferinentativa inteusa, les

ptosis gastro-enteriques i la replecio gastrica post-prandica,

ajuutada antb la atonia. A n'aquestes causes provocadores del

dolor per elongacio nerviosa, afegim'hi els diversos trastorns

d'hipersecrecio, amb o sense ulceracio, que, excitant les termi-

nacions nervioses, acuseu dolor. Aquest es un sitoma defen-

siu quo avisa als centres superiors amb el fi d'ovitar l'ulceracio

i perforacio gastriques. Aquesta ens sembla quo es la rao teleo-
logiea del dolor gastric.

RAMPA ESSOFAGICA INFERIOR

La rampa essofagica inferior, la gastrica i la enterica, reco-
neixen, o ulceres, grosses o petites, o grans flogosis, iniciado-
res del reflexe espasmodic. Quasi es llei general que en tot es-

(1) Un pacient pronostica ' Is cambia de temps at presentlr-se'Ii exacerbacio del pe-

ristaltisme intestinal , manitestada per borborizmes.
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pasme, visceral o no, hi ha d'haver un estimul potent que des-
encadeui la contractura, sent l'ulceracio, en el sentit bogant
de Is paraula, Is determinadora. Ex.: el blefarospasme en I ul-
cera corneal; les contractures anals en les fisures d'aquesta re-
gio, etz.

La desperten les primeres deglucions, quo s'atureu en el
Hoe espasmoaitzat durant 2 6 3 segons; i les segiients ja no van
acoulpanyades de cap trastorn d'ennuegaulent. Els liquids i
semiliquids passer millor que'ls solids i is sopa millor que la
earn i verdura. L'esmorzar ho provoca mes que'ls altres repas-
sos. El caminar, cone totes les fatigues, la exacerba. La tos la
vent a manta do vegades.

I)EFECAc16

L'exercici, deambulacio, gimnasia, etz,, aulb les sacudides
que ilnprimeixen a 1'intesti, obren com una pereusio petita ex
citadora, despertant el reflexe incitador de is motilitdt, dones
l'intesti es molt susceptible amb petites excitations; n'hi ha
prou amb observar les contraccious intestinals en els diversos
animals, al cap do pot d haver mort, obtingudes per insignifi-
cants estimuls (pessigades, petites percusions, etz.). Els neuro-
sics tenon uns intestins, qualques vegades, malt excitables; aixis
es que si rauen afectes d'una inhibicio on bloc dels ferments
digestius, to que provocara una deficient modifieacio dels ali-
ments, els apareixeran depositions lienteriques, majorment amb
les Ilegums seques, les quals purguen pet estimul quo Ilur pe-
santor determina en els budells provocant moiments peristal-
tics, tal com avants se volia obtindre amb els pinyols de cireres,
amb perdigons, i fins, en un cas que tenim registrat, amb una
bala quo s'ingeria sovintment dospres d'haver-la notejat tantost
s'havia expulsat pet anus. En canvi, I'estrenyiment, quan es do-
gut a insuflciencia nerviosa, es augmentat per les Ilargues ca-
minates, i totes les dem©s fatigues, quo en Is practica Ilur, deri-
ven I'energia quo es indispensable per a la contraecio intestinal.

En la tales atilxica pot haver-hi una de/ecacio ilnlperiosa,

despertada per I'arrivada de la massa fecal a t'ampolla rectal,

sense quo aquesta tiugui facultat retontora, havent-se aquolla
d'expulsar ritpidainent, no donant temps a que hi hagi aguant

do res. El fenomeu es on tot comparable a les miceions impe-

rioses de les mielitis sifilitiques d'Erb.
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1)e fecneiOO involnn atria.-En els comes diversos (diabetic,
uremic en el periode terminal, apoplectic, etz.), una volta estan

inhibits els centres superiors, es el simp-htic qui fa fart reflexe.

Lo Piateix que tots els Batistes pertanyents a los diverses classes

do demencies (paralisi general en dltim periode; la senil, en I'im-
becilitat, etz.); aixis coin els infants (1), en que paralelament a

la subconsciencia no actua degudament la via piramidal. En
tots aquests casos els reflexes son dels ganglis immediats, espe-
cialment viscerals o centrals simpatics.

CORRELAC16 ENCEFALO SIAIPAT[CO - DIGESTIVA

I RECIPROCAMENT

MIGRANYES

En les migranyes apareixen quaiques vegades constipa-

tions intestinals tant pertinaces que fins administrate els pur

pants tres dies seguits no logren venter-les.

En un cas en que'ls accesos so presentaven indistintament

en els dos hemisferis , sols hi havia vomits quan era l'esquerre

l'afectat.

Per que en alguns accesos de jraiiya. on llur acme, no
poden inenjar? Per que 1'intoxieaci6 nerviosa, on aquest estat,
arriva al maxim, i per a no gastar energia en la digestiO ve el
vomit, fenomell defensiu , analog a la fotofobia que sempre hi

acompanya . Els cal dormir per a refer energies, i en desper-
tant-se estiin curats.

En els atacs de NEI - RALGI\ FACIAL no son infregiients els

vomits; doncs be, quan, per a tractar - les se injecta, com a neu-

rolitic , I'alcofoll, on el trone dels nervis , lo primer quo desapa-

reix son els vomits, encara que les crisis doloroses triguin un

parell do dies a desapareixer.

TuimitS CERlBRALS (vomits)

Els del centre semi-oval i tumors do la dura-mare frontal
ocasionen els vomits sbls en la caquexia; en canvi, si son poste-
riors, del cervellet o tuberculs quadrigemins, apareixen a] prin-
cipi per a desapareixer despres. No obstant, certs tumors sifili-
tics poden evolucionar sense el vomit, sobre tot si son an-
teriors.

( 1) Lee neurosis i psieosis senyalen on retorn a I'infancia ( Freud).
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Quail en un gomca cervelletos amb un sindrome complexe,
d'antaurosi total, vertigs intensos, inestabilitat absoluta, cefa-
lalgia, Argyll, i vomits frequents, junt amb inconsciencia, s'ins-
titueix un tractament antisifilitic, lo primer que desapareix son
els vomits, despres retorna la consciencia, mes tard l'estatica i
equilibri, i al ultim la reaccio pupilar.

EscLEROSI MULTIPLE

La raquicentesi que la millora, he fa simultaniament a l'hi-

popepsia.

TABES ATAXICA (crisis gdstriques)

Els cassos anotats presenten aquesta complicacio al cap

d'alguns mesas, i fins do deu anys d'haver aparegut la dolencia.

Tots presenten of Westphal; l'Argyll, la mitat, si, i l'altre, no; el

Romberg, pot no existir, o esser poe marcat; els membres tora-

cics estan invadits on una minoria; els dolors fulgurants poden

esser poc intensos, i fins no exislir, i fins pot haver-hi una sen-

sibilitat fonda Integra.

Les crisis gastriques i enti riques do la tabes son irritations

simpatiques a travers dels rami comunicaants, originades per la

radiculitis tabetica. Aquestes irritations van acompanyades de

trastorns do secrecio de l'estomac i, no sempre, amb associa-

tions secretores bronquials, nasals, salivals (aquestes secretions

son del tipus de les paralitiques).

Apareixen sobtadatuent com una escopetada, sense prenlo-

uicio, ni anunci, amb hiperclorhidria. Son mucosos, biliosos i

fins hematics, apareixent aquests ultims despres d'esforgos in-

oportuns amb ansies aparatoses. Els vomits son expontanis, o

provocats, fins per l'aigua. S'acompanyen qualque vegada de

gran broncorrea, rinorrea i sialorrea. Duren de 1 a 4 dies, i les

crisis so repeteixen cada 4, 6 o mes mesos.

Percibelxen dolor en la regio gastriea, que s'escampa en

cinturon, majornlent cap a l'esquerra, i quan l'intensitat es ma-

xima arriva fins a Is columna vertebral.

Percibeixen una calor interna al vespre (transtorns va-

so-motors). Son cenestesies despertades per labilitats vaso-

motri us.

VRRTIG

El vomit hi es frequent, amb lesions escleroses, congestives,

isquemiques o hemorragiques dels diversos trains del aparell
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vestibul-cervelletos. Cassos tenim en que, anant en un tranvia,

se'ls hi provoca, quan aquest gira en les curves dels rails, de la

mateixa manera quo's presenta el vomit quan, despros dels

menjars, se'ls provoca'I vertig rotatori en un taburet giratori.

En l'ictus hemorragic cervelletos es on se presenta mes

aparatosament; ne tenirn dos cassos observats. Es sobtat, ali-

mentici o bilios, molt frequent, i presentant-se a cada canvi de

posicio del cap acompanyat de l'ilusio rotatoria. lot, ho vomi-

ten. Al cap de 2 dies no hi ha ni rodamont, ni basques, ni vomit,

mentres no aixequen el cap del coixi, presentant-se on quan ho

fan, encar que sian sots uns ems. Es un mat de mar. Dura

aquest estat, cinq cues.
lractamenr.-Dieter fainis i pantopon els primers dies; mes

tard glas quo calma el mareig. Passada la crisis, iode.

Al aixecar-so queden amb Romberg, titubejacio cervelleto

sa, assinergia id. (de rnitj cos per amunt no tenon tauta forca

com en les tames), tendencia a caure do una banda, dreta o

esquerra.

Si la via vestibular influeix on el simpatic gastric provo-

cant vOurits, a I'inversa, aquest influeix sabre aquella provocant
vertig. Aixis es que aquest pot preseutar-so la major part de
voltes post-prandicament, motivat per diversos estats d'hipupep-

sia, hiperclorhidria, atonia, empatxos; rampes essofagiques i
gastriques, associat o no amb estats sineopals. Altres voltes se

presenta ja mentres menjen, apareixent un mareig cola el do
l'intoxicacio tabaquica aguda que'ls obliga a la suspensio de
l'ingesta. I en altres ocasions el vertig es prepandric: en aquests

cassos, que son els menos, l'hiperclorhidria n'es responsable.

HIsTE'RISJIE

La anorexia, aixis com els vomits i demos perturbations
digestives (estrenyiment), que pertanyen intrinsecamenc at his-
terisme, creiem, com En Freud, que reconeixen perturbations
de la Libidine, actes incomplerts do comers sexual.

Amb els amoinos i excitations perden la gana, i altres vol-
tes sots els hi retorna deixant-los treballar at seu gust.

Quan tenon sitiofobia so'n treu molt de profit d'amenasar-
los amb l'introduccio de la sonda gastrica.

En les crisis de rots degluteixon faire i l'expulsen; si se'ls
distreu, o se'ls conversa. no'n fan.
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Volnits: Sou una manifestaci6 evidenta de perturbaci6ns de
la Libidine, actes sexuals incomplerts, corn son les diverses ma-
nifestaci6ns neur6siques.Un cas amb vomits, des de la mort del
marit. fa deu anys, sense passar vuit dies; una eontrarietat, refre-
dament, etz., els hi provoca com una escopetada, f6rmant-se-li
petequies cervicals amb hipercronlia facial.

Un altre que s'havia autossugerit el vomit alimentici o bili6s,
quan ho conseguia, Ii desapareixia lx rampa fariugia amb con-
tractura de Is ma dreta (tetauia), escotorna centellejant, prefe-
rentment dret, junt amb afonia, quadre qua's presentava o

s'exacerbava despres dels menjars.

Una dona amb crisis de vomits biliosos do vintiquatre a
quaranta vuit bores de durada, qua's repetien cada quinze dies.

Se curaren amb una mica de ruibarbe als matins.

Aquests vomits van aconipanyats d'hiperclorhidria i atonia

gastriques.

Hi han individues amb idiosincrasia per la morfina: una

injecci6 els provoca el vomit.

En aquesta nourosi hi es frequent, tambe, is tetania, sobre

tot Is llaugera, do lo que n'6s exemple'I segiient cas d'uu histo-

ric amb petits estigmes, on el que, despres de qualsevol men-

jar, se li presenta un dolor quo, arrancant del epigastri. se'n

va cap als dos muscles i descendeix pels bravos, amb enrampa-

ment d'aquests i flexi6 t6nica do les mans en els avants-bravos,

i d'aquests en els bragos; queda compungit, assentat i sense bot-

jar-se. Li dura do t/,, - 1 hora, en qual temps roman isquemic do

la cara. Si no camina, no li ve mes; pro si ho fa, se li torna a

presontar.
Aquosta propagaci6 del dolor es comparable a la del anger

pectoris, transmes at territori del cubital, no, a travers de cap

anastomosi dels plexes cardiac i braquial, sin6 a travers dels

rani cornunicants°de la Xl o X metamera dorsal, i aseendint per

la medula se propaga a les raels ultimes cervicals i prilueres

dorsals.
Els trastorns de I'emotivitat desencadenen descargues sim-

pittiques, fins a bores fixes. Ex: Una Sra. que a les trey de la

tarde li apareix, i li dura fins a tnitja nit, un dolor fortissim de

contractura del colon transvers i descendent, que'Is enemas

desperten igualmeut, encara que estigui a diew fatnis. Lo ins6lit

del cas es que'l pure del mati, i.dentic at del dinar, no li provo

qui cap fenomen aparent.
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La causa d'aquesta contractura fou la visio de la mort repen-
ting de sa mare, ocorreguda mentres menjava la pacienta, lo
que li produi un atac eclamtic amb anorexia en dies successius.

Tot el tractament habitual de les colitis fracassa, sols la
psicoterapia, juntada amb el massatje (retorn de la sensibilitat
muscular) i l'electroterapia, no treuen profit.

Un altra que vomita constantment, despres d'haver trans-
corregut de cinq a quinze minuts despres dels menjars. Aixo
se li ha presentat des de la mort d'una nevodeta, to que, mestard
remote, reapareixent-li despres per haver presenciat una basca
de sa mare.

En I'histerisme, la tonica dominant es el deficit d'energia
nerviosa total, que on 1'esfera del simpatic abdominal, se tra-
dueix per I'hipopepsia, atonia gastro-enterica, constipacio, i en
l'aspecte general per 1'astenia muscular i ]a cardi-vascular, t'hi-
potensio, melancolia, tristesa, etz.

Aquest mateix deficit provoca excitacions facils, desencade-
nades per manca d'associacio frenadora, com son les evaqua-
cions diarreiques despres de diverses contrarietats, el nus epi-
gastric per espasme cardi-essofagic, etz., associades amb ano-
rexia, hipopepsia, saburra Ilingual, etz.

tiom a fenomen curios de transfert citarem un cas de inten-
sa gastralgia amb forts emaciacio que desapareixia en quan hi
havia un patiment on un altre paratge qualsevol del cos, per
banal que fos, com un panadi4. una contusio digital, fins at
punt de que en un rues, per tindre una ferida coutusa en un dit,
augments quatre kilos.

L'aura del atac eclamptie es frequent que sia el nus epi-
gastric (contractura gastrica o colica).

Pot presentar-se una substitucio menstrual per atacs
eclamptics post-piandics, periodicament, cada vuit o quinze
dies o un mes, de mitja a una hora de durada. Conjuntament hi
ha atonia gastrica, hipopepsia, estrenyiment amb mixorrea, es-
pasticitat de la sigmoidea.

Quan, conjuntarnent, hi ha hipopepsia amb constipacio en-
terica es frequent la cefalalgia i el vertig post-prandics.

EPILEPSIA

La constipacio abdominal aixis coin I'hipopepsia, son, quasi
constants, fruit de la marcada atonia de Ia fibra Visa per insu-

ficiencia simphtica, quo en altres ordres, provoca hipotensio
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vascular, hipocondria, congestions respiratories (corices i bron-

quitis). En canvi, en la priniera i segona infancia, es molt fre-

giient un bon funcionament del simpatic abdominal coexistent

amb l'epilepsia.

Mac ecletnttic. - Pot esser abortat, i reduir-se solzament a

uses constrictions epigastriques en cinturo i a la cenestesia

de la bola essofagica.

En l'aura poden percebir associada a la salivera, la constric-

cio en el paidor (bola), la qual pot ascendir i descendir a lo llarg

del essofac, i en d'altres pot apareixer una rampa total d'aquest.

Eslnentem el badall pre-comicial.

En d'altres senten un llauger espasme abdominal amb exal-

tacio, quo ho tradueixen per un vent.

En un cas, si en 1'aura eren a temps a donar-li on o Jerez,

impedien l'atac.

Les convulsions, no sots pertanyen als musculs estriats si

quo tambo als Ilisos, inervats pet simpatic: quan son intenses

provoquen la miccio, i si ho son mes la defeeacio.

Els attics post-prandics o be son imntediats, o apareixen al

cap d'un'liora i queden aliviats pels vomits.

Altres voltes apareix el badall post-comicial, junt amb el

coma, i tambe despres d'aquest.

Les cenestesies epigastriques, quo no son mes que rainpes

do 1'esfera del simpatic abdominal, ja sieu contractures gastri-

ques o coliques, ja essofagiques, determinen on 1'aura epileptiea

les perceptions mes variades: ja es un ntis fixe, ascendent o des-

cendent, o amdlies coses a la vegada, ja un ven, ja una distran-

quilitat, com diuen els patients, i, qualques vegades, es tant fort

el sentiment acompanyatori d'aquestes sensations contracturals,

que'ls sembla de quo I'epigastri se'ls ha d'obrir. Aquestes sen-

sacions i sentiments do tonalitat aguda les hem trovat mes aviat

en lo quo s'anomena equivalents epileptics, i en les anssencies,

mes que en l'atac eclfimtic.

NEURASTENIA

Poden sentir indiforencia pols menjars.

Els neurastenics com tots els neurosics perden la gana si

s'enfaden. L'anorexia es en aquest cas una defensa organica quo

evitarh un empatx per insuficiencia nerviosa secretora i motriu

que podria esser origen d una intoxicaciO, la qual s'afegiria a la

provocada pel disgust.
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tiotnits.-Un cas que a hora fixa, a les sis del mati, vomita'l

sopar, sense modifications dels aliments, existint sots la part

solida, doncs la liquida ja es absorvida; sense cap mena de for-

tor i amb Llengua normal.
Aquests estats son de inhibicio secretoria, quo provoca la

son, Per a curar-los n'hi ha prou en for-los un regisme paregut

al dels atonits gastrics, i sobre tot en anticipar-los 1'hora del

sopar, per a que, al anar-se'n a genre ja sien els aliments al

bude I (sopar a les diuou hores i dormir a les vintitres).

Un altre quo, despres d'haver rebut un cop a la regio

rolandica esquerra, vomitava immediatament despres dels

menjars.
Altres senten una pesantor al clatell gne'ls fa vomitar.

Un susto, motivat per la visio d'un incendi en una casa
veina, determina a una neurosica, anorexia invencible durant
dos dies, i sis hores despres vomits alimenticis i hematics.

El fumar a molts Wells els hi produeix singlot.

La opresio al epigastri i /a barra colica son fregiientissims,
sobre tot en els trastorns do 1'emotivitat amb ansies i angoixes
diverses.

Els neurosics irritables, vershtils, vehements, inquiets, ena-
moradicos, etz., tenon com a caracteristica do que una causa
minima -psiquica o fisica-els excita la quilia gastrica amb
rampa gastrica, contrastant aquest estat amb la generalitat dels
neurosics en els quo l'atonia gastrica, hipopepsia, constipacio
abdominal, son fenomens que hi dominen.

Do que la fibra Ilisa se'Is paresia facilment n'Os prova l'hipo-
tensio, hipopepsia, gastro atonia, constipacio abdominal, la mi-
driasi i l'escarlata intensa que s'obte amb la placa galvanica,
aixis com el dermografisme.

L'entonacio d'aquesta fibra es funcio do l'endocrimia, espe-
cialment de ovaris i tiroides que entonen al sinlpatic, lo que
exulica les atonies, traduides en cefalalgies que esdevenen en el
periode menstrual, aixis com en tota fatiga (colt, cansament, etz.)

En qualques melancolics amb coliti les evaquacions van
acompanyades d'idees deprimentes com si's tornessin folls.

Despres do l'evaquacio, en celibes cap als 40 anys, perver-
tits sexuals; homens invertits passivament, i dOnes, senten fre-
dor, engunia per tot el cos, quo, per a refer-se'n, s'han de seure
durant una estona, fins que'Is ha passat. L'acte do la defecacio
en aquests neurosics, arnb Ilur agotament subsegdent, es en uu
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tot comparable amb el colt, havent-hi on llur anamnesi infantil

una accio sexual incomplerta, borrada do la censura psiquica i

relegada a to inconscient on la pubertat, i disfrecada en forma

de psico-neurosi en la edat adolescenta, contribuint at domini

del pansexualisme do Freud que nosaltres tambe creiem. Tot to

que son orificis de cavitats estan atacats de trastorns ceneste

sics: l'anus, boca, ulls, sentint-hi fredor o tremor segons el gust

o desgust sexual, i font d'aquestes cavitats unes homologues de

]a vagina, practicant-se en tot aixo un retorn a I'infancia en la

que la sexualitat no s'ha localitzat on les zones erogenes del

adulte, sing que esta, escatnpada pet cos, principalment on els

conduetes semicirculars, en el ventre, per tote to superficie

cutania, etz.

PS[CASTENIA

Els espasmes pilorics son frequents: sons dubte, el punt de

partida, l'origen, es una ulceracioneta, tal volta microscopica,

per alteracio trofica de la mucosa (lesio del X) que desperta i

mante'I reflexe contractural, origen de dilatations gastriques,

quo cedeixen molt faeilment amb el traetament ad hoc, i quo

son causa de molts equivocate diagnostics i d'intervencions

quirtirgiques infructuoses, quan no extremadament nocives,

que, at ensemps, at efectuar-les, desencadenen lee mes grans

perturbacions en l'afectivitat i emotivitat.

Poden presentar-se crisis d'opresio gdstrica quo sols duren

un [ninut.
Hiperexcitabilitat post-prcindica amb hipotensio, que pro-

voca melangfes, irascibilitat de caracter, etz.

CORRELACIO PSICO=SIMPATIC-DIGESTIVA.

1 RECIPI OCAMENT

HKBHEFRF.NIA

Hi ha hipopepsia, anorexia, constipacio abdominal. Retras

do menstruacio. Sitiofobia amb negativisme.

DELIRI ALIICINATORI

A la minor son negativists, sitiofobics; altres son bulfmics,

menjant per tres.

Els petits trastorns abdominals corn indigestions, i la ma-

teixa acciu dels purgants son a voltes motius initials del delirl.
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Sobre l'iufluencia quo te'1 treball digestiu en els somnis i

sonambu/ismes, direm que, quan s'ha fet un sopar copios tard,

cap aila les deu u les onze de la nit, e immediatament despres so

giten, apareixen aquests estats onirics, en els quals lo subcons-

cient apareix, perque la censura conscient i'i rebutjament no

actuen. La major part dels sonambulics actuen, segons los nos-

tres observations, entre dotze i una de la nit, i aquests, aixis

com els somniadors ansiosos i angoixosos, se beueficien amb

lanticip del sopar, aixis corn amb son minvament. Entren de

pie en aquest complexe els somnis taut frequents que's presen-

ten en les sestes estiuenques post-prandiques.

Es que la replecio gastrica, despertant cenestesies per me-

diacio del plexe solar, es Ia causa ocasional que fa apareixer les
imatges de to inconscient en un neurotic constitucionalment

predisposat pel tresor, que sobre tot en l'infancia n'ha enma-

gatzemat, i que en aquests estats se fan presents per desaparei-

xer el rebutjament cap a to inconscient, i per haver afluixat sos

ressorts la censura psiquica, presentant-se aquests complexes

com 1'expresi6 de lo quo son: el desitj de Is satisfaceio d'un plaer.

L'EMOTIVITAT amb ansies i angoixes influeix sobre'l sim-

patic digestiu i reciprocament. En els ansiosos amb angoixes,
afectes habitualnlent d'anoroxia, hipopepsia, atonia gastrica
colitis, etz. les impresions de iudole diversa, que ataquin a tlur
afectivitat, encara quo sien solzament ansies banais (pressa per

a estar en un Iloc a horn determinada), els exac-rben aquests
patiments, o'ls tornen a avivar quan estaben latents. Es cone-
gut com hem dit, el nits epigastric dels neurosics quan experi-
menten una contrarietat.

Un insult de paraula, majorment si la prudencia els cohi-
beix I'altercat, els exacerba els patiments abdominals. La enlocio
experimentada espasmoditza, per mediacio del simpdtic, on con-
tractura primer, a to que hi segueix la relaxaciO, la atonia dels
vasos abdominals, d'on tie venen perturbations nutritives i fun-
cionals, de la mateixa manera que un disgust provoca un edema
angio-neurotic en pit i bravos do topografia radicular i meta-
merica, que pot durar un dia.

L'altercat obra com una secrecio desintoxicanta, destruint-se
les leucornaYnes en les contractions verbals vehements, rapides
i explosives. Per aixo 1'ohservaci6 secular del vulgus fi respon-
sable d'aquestes perturbations al fet de no haver-se pogut
aesahogar.



26 Tercer Congrps de Metges de Llengua Catalana

ANSIES DE MATERNITAT

Una senyora casada nulipara que's trova als vols de la me-

nopausia, als 47 anys, en la subconsciencia de que se li eseorre

la vida reproductiva, te, cada quinze dies, un d'angoixa, amb una

crisi de plor do mitja hora, en el qual sent ansies immenses de

descendencia que s'exacerben al presenciar escenes d'amor

maternal o filial, maxim quan s'adona de que ella es ingenta

per a cumplir amb la maternitat. Aquestes angoixes li minv'a-

ren al curar-se-li la coliti i constipacib abdominal.

Hi han angoixes post-prcindiques que s'exacerben pels apats

copiosos, to quo s'explica per la sustraccio nerviosa, quo on

altres circumstancies aguanta'l tonus vital, motiu de 1'euforia.

EL SIMPATIC ABDOMINAL DIGESTIU REPERCUTEIX

SOBRE L'APARELL CARDI-VASCULAR

Relacio del simpatic abdominal amb t'acroparestesia. -

J. B., 54 anys, escribent. Des del Desembre fins at Marc, tots

els dies, per al la les dotze del mitj dia, no sent la pluma d'es-

criurer que to en sos dits (hipostesia), a lo que hi segueix isque-

mia, anestesia i analgesia, fins que diva, a les dues, i allavors,

acte seguit, li entra'l color i calor natural en sos dits.

TO trastorns de 1'emotivitat: li tremolen les mans quan fa

forca o s'incomoda.

Borborigmes intestinals que provoquen arritmia cardiaca.

Palpitations cardiaques post-prandiques.

Batecs fort de 1'aorta abdominal en la tabes.

CORREL A C16 ENTRE'L SIMPATIC ABDOMINAL

I L'APARELL RESPIRATORI

Els neurosics senten molta necessitat do badallar, i alguns

ne tenen crisis a hora fixa, habitualment abans del dinar, fins

de mitja Nora de durada, en la qual poden fer-ne fins a coranta

o cinquanta, Aquesta necessitat la creiem deguda a la gimnasia

que reclamen els vasos pulmonars i abdominals junt amb el
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diafragma, per a mantindre'I tonus que la manta d'inervacio

simpatica deixa decaure.
Los constipations abdominals augmenten l'embromament

de nas (encadarnamenl).

Les respirations brides provoquen borsborigmes intesti-

nals en qualgnns neurosics.

Quan hi ha ileus dindmic, ocasionat, ademes do la edat, per
un megalocolon, colon transvers en garlanda (rnalaltia do Hirs-

pung), amb emesi biliar i fecaloidea; constipacit), meteorisme,
aparicio de contractures co/iques a la mes 1/eugera palpacid,

el clisteri electric galvanic es Punic que'ls pot salvar. Ne tenim
resurrections. La torrent galvanica es I'estimul adequat del
simpatic i I'antagdnica de ses descargues contracturals: es una
belladona sublimitzada, at ensemps que una estricnina.

TRASTORNS DEL SIMPATIC GENITO- URINARI

Les NEUROSIS VESICALS se tradueixen per un tenesme, at
igual que les rectals (ganes quasi continues de defecar), inde-
pendentment de tota lesio inflamatoria. Senten pes a la regiO
vesical, i no orinen mes que un rajet. Van acompanyades in

loco de parestesies, frisanses, picors, etz. La eausa es una hiper-
sensibilitat de la mucosa que desperta'l reflexe evaquador amb
un contingut urinari inferior at normal.

En l'IIISTERISME, ademes de les polakiuries pot presentar-
s'hi l'anuria, per insensibilitat mucosa i muscular. L'anuria
histerica pot arrivar a vintiquatre bores, en els nostres cassos,
sense que despres vingui poliuria, sino sols la quantitat d'orina
normal.

El massatge hipogastric fondo, at rotornar la sensibilitat
muscular i mucosa, desperta la normalitat evaquadora.

Els esfinters vesicals, on alguns TABETICS, aguanten fins a
un Ilimit de contenciO urinaria, passat of qual se relaxen esde-
venint la micci(). Aixis es que deuen orinar fins en la nit, regla-
mentariament, cada dues, tres o quatre hores, segons Ilur capa-
citat retentiva, per a evitar la miccio invo/untaria.

En la tabes ataxica pot presentar-s'lii una retenczo d'orina,
fins a dos litres, poguent-so confondre amb una retencio pros-
tatica; essent deguda a una anestesia vesical, que no desperta'l
reflexe d'evaquacio, al igual com hi ha anestesia testicwar.

En ult ICTUS IIEMORRAOIC CERVELLCTOS esdevingue una re
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tencio urinaria quo motiva al cap de vintiquatre hores la intro-

duccio de la sonda per una sila vegada.

ENURESI NocTURNA,-Es una forma mimetica i equivalenta,

del colt, sols que es un complexe, coin Freud creu, que s'ha

relegat a to inconscient. Per altra part, en to organic, es un

equivalent d'epilopsia, coin ho corrobora la coexistencia, men-

tres dormen, de contractions dels mdsculs mastegadors amb pe-

tament de dents, to quo en 1'epilepsia es un sintoma d'aura fre-

gi1ent; de altres moviments corporals fregiicnts; d'intranquilitat.

insonini, gomecs, etz. La mucosa vesical es mes irritable, de lo

que n'es la prova el fet de que entre el dia, son polakiurics, ori-

nant cada quart o mitj'hora i en poca quantitat, probablement

per Ilaugeres descamacions epitelials, tal volta microscopiques,

let en un tot paregut al eritema e int6rtrig que hi ha at arran de

les cuixes i genitals externs, que sempre hi coexistoixen.

En l'EPILEPSIA, quan i'atae es fort hi apareix. la miccio, en el

periode convulsiu, la major part de vegades, i on d'altres sols

despres del coma.

ANOREXIA SEXUAL (ana./rodrsia)

La violacio es causa frequent de desgust, de negativisme

sexual, perturbacio do la Libidine, coin el dement esdeve sitio-

fobic, on quan una perturbacio Ilaugera esdeve ja en la Anato-

mia, ja en la Fisiologia de la digestio (mossegades de Ilengua,

aftes bucals, espasmes faringis, rampes essofagiques, gastriques

o intestinals, etz).

En la neurastenia tambe hi abunda, mes sobre tot, en I'his-

terislne. Coin a cas de desgust sugestiu citem el d'un neurosic a

qui l'amistansada li habia dit: <<si do mi't separes no podras

cohabitar amb ningu mes•, i, en efocte, aixis li ocorregue.

Altres vegades les histeriques tenen bulimia sexual (IIIPER

AFRODISIA), corn es el d'una quo tenia l'apetit augmentat des de

que sorprengue l'infedilitat de son marit, to que posteriorment

li ha desenrotllat alucinacions visuals i auditives amb deliris

de cohabitar amb ell i trastorns cenestesics, fluixesa cerebral,

occipuci cons si fos pudrit i tivantor al clatell.

TRASTORNS DE L'ERECCIO

Els insuficients suprarrenals no presenten deficit, lo ma-

teix que'ls neurastenies . En t'encotalopatia saturnina amb am-
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nesia, emotivitat, apatia, treneada, de quan en quan, per atacs

irascibles do caractor, imprognacio dels nuclis del IELe amb ani-

socoria i midriasi, posteriorment als colics intestinals, apareix

l'inexcitabilitat genesica, despres d'una face breu de excitabi

litat.

L'ioq)otencia erectora o l eiaculaeio prematura dels sinters,

comerciant amb usa prostituta, se cura en el primer cas i's re-

gularitza en el segon, cohabitant amb una dona que de debo

1'estimin, sia legal o amistansada. En el primer cas, la obsessio

del ridicul els emociona,i 1'escorga cerebral no pot dirigir I'acte;

en tart que la confianga amb quo procedeixen en el segon els
treu I'ernocio, i s'aboca nles 1'energia cap a I'esfera del simpa-

tic. De tal inanera que molts neurosics romanen celibes per la

por de no poguer cohabitar normalment, estat que'ls agrava la
situacio, la qual se cura quan amb la psicoterapia se'ls desperta
la confianga, donant los la conviceio de sa potencia i capacitat
cohabitadora, maxim si la dona els ha de dispensar, sense for ne
cas, qualsevol trastorn del colt. I en efecte, ocorre, que'ls neu-
rosics, majorment els homens, at casar-se, milloren, perque hi
troven motius d'entonament vital; colt sense fobies (veneri, si-
filis), paternitat, afecte conjugal, placides do familia, euritmia
de vida; mes, despres, lea fallides paternes els extonnen encara
mes, trovant-se mes deprimits, defallits i tacos. Ili troven tins
esbarzers on hi van deixant borrallous do llur plaer vital.

EIACITLAcIONS NOCTURNES (polucions)

En, les eiaculacions nocturnes cal costar, com a causa, l'ona-
mi,suae, quo mante avivat fart reflexe. Ademes, les pretctiques
se,rltals incompletes que mantenen obert, en tensio, aquest are,
tambe s'hi podeu incriminar. Aixis com tambe totes aquelles
causes que mantenen excitadd la inucosa uretral, com son la
blenorragia, illceres, prostatitis, fimosi, esmegma prepucial e1n-
ranciat, etz. (1): sabem to frequents que son en les operations de
eircuncisio del adult les erections i eiaculacions nocturnes. En
la vigilia, la via piramidal frena, mes en la s6n, desapareixent
aquesta forca coercitiva, queda nu fart simpatic. Ocorre amb
aixo un cert paralel amb els dolors do la coxalgia on son primer
periode; entre dia no hi han dolors, mes a la nit, son tant inten-

(1) No manta qui aIribueix alsjuens la superioritat que tenen en lea finances al fet
de Is circuncisio ritual , que'ls Iliuraria de moltes de lee causes d'eiaculacio n, cturna i
diurna.
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sos quo arriven a desportar, perque, inhibida la via piramidal
se contractures els musculs pelvi-trocanteris i's comprimeixen
les lesions inflamatories ossies, avivant-se'l dolor.

En l'adolescencia l'onanisme es frequent, majorment si hi
ha excitacio de l'hipofisi amb sindrome acromegalic.

En certs neurosies l'eiaculacio, en la vigilia, es taut fdcil,

que se'ls presenta solzament donant un peto o aixecant les fal-
dilles. L'insufieiencia de la via piramidal n'es la causa. En al-
tres, sols conversant amb una d<Ona, s'obte'1 mateix fenomen.
En els hebefremics i neurastenics so produeix 1'eiaeulaci6 junt

amb la defecacio, i per causa d'aquesta.
I tie tenim un cas, on que Pus de l'adrenalina provoca eia-

eulacions nocturnes, essent aixt'1 la corroboracio de lo ocorre-
gut en els cobais mascles que eiaculen on l'intoxicacio adrena-

linica (1).
En les impotencies erectores on la vigilia, dels neurastenics,

psicastenics i senils, sbls s'obte l'ereccio on l'ostat crepuscular,
entre la son i la vigilia, al despertar-se, despres d'una dormida

reparadora, i va acompanyada, a manta de vegades, de coccigo-
dinia forga amoinadora.

En els pseudo-biobars hi ha bona ereccid, a menys que l'invo-
lucio senil no tregui energia del are simpatic.

En l'epilepsia, si 1'atac es de mitjana intensitat, no mes, hi
apareix la miccio; si es mes fort, la defecacio, i si ho es mes, el
priapistne. Les erections penianes tanibe s'hi presentee quan

en ]a vigilia, o pot abans del atac eclamtie, hi ha hagut una ex-
citacio genital.

D'un fet, que hem trovat on els neurosies, volem dollar

compte. Ens referim al cost cronuitic. Quan l'executen, maxim

en son paroxisme, veuen Ilampurnetes (fosfenos). Aquest fet de

colorejar un plaor Them trovat en altres esferes, sompro quo hi

hagin trastorns de 1'afectivitat. Un vident, als divuit anys se

torna cego per verola; posteriorment, at tocar l'instrument mu-

sical , si ho fa amb sentimentalitat Ii venen unes Ilumauotes,

unes bursades visuals. Els nuclis receptors visuals venen esti-

mulats pels genesics, on el primer cas, i pels auditius, en el se-

gon (2).

( 1; Anals de ,3!edecina. 191:3, p:i^,, 291. Intoximici(l) experimental per CU.

(2) Els segos , per altra part , si Ito ado solzameut dell mit,jans de retrarc, io, tenen una

forts predisposicib per a esser fur nervi optio rnes excitable pets estimuis mecanics; ai-

xis es que una caiguda de front ela fa veure les estrelles amb tots la Kama cronidtica del

iris. Lo que prove una vegada mes que no in ban estimuls exclusiua pels organs senao-

rials, sing que able els nervis responen especlfleament.
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Quart en una insrcficient ovdrica apareix la menstruacio, ]a
dismeuorrea va acompanada do dolors renals i sacres que cir-
cumden a la patient, fins a la matriu.

Els fimotics, maxim si tenen esmegma enranciat, poden
tindre atacs epileptoideus.

Aquets fets pregonen l'associacio dels plexes genitals e hi-
pogastrics amb els superiors renals i'ls centres motrius cerebro-
medulars. Vies conectadores que hem d'admetre, per la Patolo-
gia, i que probablement no veurem mai.

En les neurosiques, hiperagotades per un surmenatge psi-
quic, fart reflexe simpatic del later entra en accio per petits
estImuls que, normalrnent son impotents per a provocar cap
contractura; pero quo, en aquells cassos s'obte un reflexe espas-
mddic, un veritable colic, fins de mitj dI:a do durada, per les
irrigations vaginals tebies.

TRASTORNS DEL SIMPATIC SUPRARRENAL

Quan hi han trastorns del simphtic suprarrenal manifes-
tats per taques inelan odermiques esquitxades per la poll (1), cal
temer 1'aparici6 d'altres trastorns simpatics del basedownisme,
maxim si s'hi ajunta l'insuficiencia ovdrica de la menopausia.

El sindrome d'insuficencia suprarrenal va aparellat amb
d'altres transtorns simpatics, com l'hipopepsia, atonla gastro-
enterica, midriasi, etz.

CONCLUSIONS

1.a El simpatic abdominal executa un treball sord, que per
son automatisme, descansa al sistema encdfalo-medular.

2.a El dies humits, nuvols i de von, exacerben les altera-
ci6ns simpatiques preexistentes.

(1) Sapigut es que'ls transtorns adissonians son de dues classes: tins deguts a l'insu-
ficiencia suprarrenal, hipotensifi, astenia , etz., reproduibles en els animals, i altres de to-
sid simpiitica, no reproduibles exuerimentalment

Els transtorns de pigrnentacid dels suprarrenals son d'origen exclusivament simpatic
no reproduibles en els animals: de tal manera que tot el sindrome addissonia sole en
l'home se pot observar; podrem per 1'experimentacid observar to que ds l'intoxicacio o
l'insoficieneia suprarrenal, perquc aixo es funcio autoctona de la glandula, mss els tras-
torne de la pigmentacid sots en I'home s'ohserven per esser resultat de lesions del sim-
patic capsular.
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3.1 Els dolors del plexe solar son motivats per les causes
quo determinen sa elongacio, o per les que irriten ses termina-
tions viscerals.

4." Les rampes essofagiques obeeixen a ulcerations. i son
provocades per les primeres deglucions sblides, ajuntades a la
fatiga psiquica o fisica.

5." L'exercici estimula'ls moviments intestinais, i la fatiga
els minva. En la tabes pot presentar-s'hi una defecacio impe-
riosa. En tots els cassos d'inhibicio de .'a via piramidal hi ha la

defecacio involuntaria.

6.a En les migranyes poden coexistir-hi constipations in-
tenses, aixfs com una gran aversio per l'ingesta.

7.a Els vomits en els tumors cerebrals, segons sfa llur si-
tuacio, poden apareixer on diversos periodes do Bur evolucio,
i en el tractament de l'aguditzacio dels gomes cervelletosos son
el primer sfntoma que desapareix.

8.a Los crisis gastriques tabetiques se presenten sobtada-
ment, amb hiperclorhidria, acompanyades qualque vegada do
broncorrea, sialorrea i rinorrea, i amb una intolerancia total del

paldor vis-a-vis dels aliments, inclns del aigua.

9.a En els estats constitutionals vertiginosos, es frequent

el vomit, sobre tot en I'ietus hemorragic del cervellet. A Fin-

versa, els estats de replecio gastrica o hiperclorhidria poden

provocar vertigs.

10.a En l'histerisme hi son frequents l'anorexia, sitiofobia,

els rots, els vomits, las descargues contracturals, I'hipopepsia,

1 atonia gastro-enterica, la eonstipacio, etz., i fenbmens de trans-

fort patomfmic; els atacs, aixfs com el vertig, poden esser post-

prandics, i l'aura manifestar se pel nus epigitstric. Representen

tots aquests sintomes, perturbations do la Libfdine.

11.° Els atacs epileptics, en els diversos periodes, presen-

ten sintomes de l'esfera digestiva, corn son el badall, el nfis epi

gastric, ]a barra cblica, els vomits, la defecacio i is miccio.

12.a L'anorexia on els neurastenics, amb trastorns intensos

do l'emotivitat, es un fenbmen defensiu. Hi han vomits per inhi-

bicio secretora. La opresio i la barra epigastriques son fi'c-

quents. La caracteristica es l'agotament simpatic de la fibra

llisa. La defecacio pot acompanyar-se de melangfa.



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 33

13.a Els espasmes pilorics i opresions gastriques abunden
en els psicastenics.

14.a En l'hebefreni.a hi ha deficit de funcio simpatica.

15.a Els petits trastorns abdominals poden desencadenar
el deliri alucinatori.

16.a La vida onirica se favoreix, en els predisposats, pels
sopars tardans i copiosos.

17.a Els trastorns emotius provoquen descargues simpa-
tiques, nus epigastric, diarrea, etz. Els insults exacerben els pa-
timents abdominals. I el millorament dels afectes abdominals
corrigeix a certes ansies.

18.a Hi ha correlacio entre'l simpatic digestiu i 1'aparell
cardi-vascular, manifestada en l'acroparestesia, arritmia i palpi-
tacions.

19.a El badall es molt frequent on els neurosics, fins en
forma de crisis.

20.a L'estimul adequat per a I'excitacio del simpatic abdo-
minal, as la corrent galvanica.

21.a En I'histerisme hi son frequentes determinades neu-
rosis urinaries vesicals, corn polakiuries i anuries; en la tabes
ataxica, pot haver-hi incontinencia o retencio; i on 1'ictus he-
morragic cervelletos, tambe. L'enuresi nocturna es en lo incons-
cient una forma mimetica del colt i en lo organic un equivalent
epileptic. La miccio en l'epilepsia pot acompanyar a diversos
periodes d'ella.

22.a L'anafrodisia e hiperafrodisia son frequents en l'his-
terisme i neurastenia.

23.1 Els deficits d'ereccio se troven molt en insuficients
suprarrennls i neurastenics, sobre tot si son celibes, millorant-
ne en els primers temps de casats.

24.a 'rota causa, principalment inflamatoria, que mante
obert l'arc reflexe del simpatic genital pot provocar eiacula-
cions nocturnes. I els neurosics no poden tindre de diurnes, en
la vigilia, per futils causes.

25: L'us e intoxicacio experimental per l'adrenalina, pot
determinar eiaculacious.
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26'." Quan hi ha impotencia erectora, pot restar-ne una re-
minescencia de form ereetil sols on els estats crepusculars de
la conseiencia, entre la son i la vigilia, al despertar.

27.` Eu els pseudo-bulbars hi ha bona ereccio.

28." Els graus d'inteusitat del atac epileptic venen senya-
lats on progresio creixenta per la miccio, defecacio i priapisme.

29." En els neurosics pot presentar-s'hi el colt cromatic
plaer colorejat).

30.1 En les neurdsiques, petits estimuls poden provocar
colics uterins.

31." Als vols do la menopausia, i amb petits trastorns pre-
vis det simpittic suprarrenal, cal tindre por de l'aparicio d'un
basedownisme.


