
LES EMO('IONS I TIASTORNS I)E NUTRI('I)l COM A

ETIOLOGIA I)E MALALTIES MENIALS I NERVIOSES

pel Dr . FR4NCF.SC XERGAVINS I ROMEU

Comencem per la primera part del tema o sigui les emo-

tions. Apart del paper important que juga 1'herencia en les ma-

lalties meutals i uervioses i de la notable influencia que s'atri-

bueix a la tubereulosi, sifilis i alcoholisme, es pot assegurar avui

dia que les causes morals son les que donee Hies propensio al

desenrotllament de les inateixes.

Durant aquests any s de grans trastorns mundials, en que es

posy a prova cada dia en la Iluita per la vida, Ia resistencia del

nostre aparell nervios, no Os estrany que augmentin considera-

blement el Hombre do neurotics i vesanies. Pei mateix, avui mes

que abatis, les persones es tornen nerviosos i sembla que es

desgiossi In seva persoualitat, atacant a les rues auiinades i a
voltes d'iutel•ligencia mes privilegiada.

Des de fa uns anys, es comenSa a donar importaucia a la
part moral sobre la fisica, pero encara no es coneix prou Fin-

flux de la primera a pesar dels treballs de diferents psiquiatres,

metges i filosofs. En la majoria de malalts nerviosos que assistei-
xen al nostre consultori, si el Inalalt to confianca en el sea met-
ge, o aquest sap buscar l'origen de la malaltia, troba una afeccio
moral provant que 1'emotivitat del subjecte juga un paper de
bastaut importancia en el desenrotllament de les mateixes.

:.es causes morals obren coin a desterminants, en les emo-
cions i les deceptions, at trobar-se en uu terreny abonat per in-
flux hereditari o predisposicio als que donen comers a la crisi.

Es produeixen les alterations de 1'enlotivitat mes intensa-
ment com mes fort es el xoc psiquic i es tradueix per fonomens
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reflexes motors de sensibilitat i psiquics, que trastornen les fa-

cultats de la intel•ligencia i del sensori. Altres voltes, reactions

a penes aparents, son de consegiiencies tiles pertorbadores que

altres de violentes, que no alteren profundament el psiquisme

de la persona. Les emotions contingudes, sou en general, mes

perjudicials, com tambe ho son les molt repelides.

Poden incloure's les causes promotores en el tres grups

segi eats:

1.81' Perdues de bans materials, de fortuna, negocis, etc.

2.°n Intluencies quo pertorben la tranquilitat de l'esperit

d'una manera continua, passions contrariades, sofriments per

malalties, perdua do sers estimats, pensar en I'esdevenidor dels

mateixos, etc.

3.eC Per xoe moral o traumatic, ja co1•lectiu, ja individual.

1.er grup. Perdues materials, etc.-- Els revessos do fortuna,

amb el canvi de posieio social que significa, son factors que in-

flueixen en el desenrotllament de neurosis, on els

predisposats, car no s'amotllen it les noves condicions de la llui-

ta per l'existeucia, i comencen els trastorus nerviosos, que si el

malalt to estigmes hereditaris, arriba moltes voltes a les portes

do la bogeria.

Els jugadors, quan perden, donat ].'ambient antimoral quo

respiren, amb l'angoixa que els domina ja de si, d'intluencia pa-

togena, estan predisposats a sofrir de depressio melancolica, que

acaba do venades amb el suicidi.
Els quo sofreixen deceptions en el negoci, tenen grans am-

bicions comercials o de carrera, i resulten frustrades les illu-

sions quo s'havien fet, reben una sotragada moral quo es causa

do neurastenies i f6bies, pero en general, guareixen. Podriem

descriure bastants exemples, pero per no fer llarg i pesat aquest

treball els ometo.

2.01' grup. Iotluencies que pertorben Ia tranquilitat de l'espe-

vit, etc.-Aquestes obren per contitiuitat, penetrant coin a so-

tragades iiicessants; son les que produeixou mes trastorus al bell

sexe, particularnient a Ia joventut. Quantes neurosis i adhuc

bogeries son degudes a amors frustrats per diferents motius!

Altres vegades passa en altre sentit; noies que es fan illusions

que les pretenen, que so les mires, etc., quan ningu s'ha fixat

en elles, essent aquelles, causa d'estats do depressio amb ansie-

tat i oxcitacio maniaca menys greu, segons les conditions fisi-

ques o psiquiques de la malalta.
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La mort de pares, fills , etc.; despres d'uns dies d ' haver rebut

aquesta sotragada , n'hi ha que es tornen impressionables , retrets

i melancolics , amb obsessions i desitjos de morir i tambe de

suicidar-se.

El pensar amb el pervindre , guanyar - se el sosteniment per

la familia i quan es comenca a voure tot negre, son motius de

turment i d'angunios que acaben amb neurastt, nies i tota classe

de fobies per at treball; aixi es que moltes vegades, treballadors

honrats o dependents de comers amb familia, en veure's despe-

dits , sofreixen excitations maniaques contra els que creuen cul-

pables del su estat.

3.P1' (pup. Per xoc moral i 6raunt.tclic.-Una emocio forta

d'espant per explosions , revolutions , guorres, cathstrofes ferro-

viaries , terratremols , etc., favoreixeu el desoiirotllament d'un

trastorn del cervell i de les formes mes greus . Quantes perso-

ues, degut a aquestes fortes impressions , pateixen do neuraste-

nia, tremolors , atacs epilr"pties , trastorns maniacs , deliri de per-

secucio i altres formes que degeneren en dementia!

Corr a exemples de trastorn per explosions , on poden re-

cordar tres de diferents , que durart la guerra, a Paris reberen

aquells xocs: l'un, era un jove de distingida familia americana

que va esser traslladat a aquesta ciutat patint una paranoia per-

secutoria; l'altre , era un treballador anib confusio mental, i l'aI-

tre, un dependent amb una depressio rnelancolica greu; els tres

varen esser internats . Els dos ultims creieni quo estan carats.

Els actes operatoris en histeriques o en persones emociona-

bles, apart dot xoc traumatic de la intervencio , son causa de

psico - neurosis , principalment quan despres d'operades conti-

nuer amb els mateixos simptomes d'abans; llavors de malaltes

organiques es converteixen•en funcionals.

Passem a ocupar nos de In segona part del terra.
Els desordres de nutricio corn a etiologia de malalties

mentals i nervioses.

. En aquesta part ens ocupareni solameut dell diversos tras-

torns de uutricio que tenen en general influ,ncia sobre el

sistema nervios i els quals a voltes hom no Bona tota la impor-

tancia que mereixen. No parlarem de Ia sifilis, tuberculosi i alco-

holisme, ja quo coda una d'aquestes plagues de la humanitat,

pot esser mereixedora d'un gran treball, i demes son de sobres
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coneguts do tots els efectes que produeixen en el sistema ner-

vios.
Els trastorns del metabolisme per nutricio defectuosa, per

intoxications, etc., son causes que obren sobre el sistema ner-

vios, donaut crescut Hombre de malalties nervioses. Coinprenem

que sigui aixi, ja quo essent aqueii I'aparell rues elevat i el mes

noble de la jerarquia organics, ells apareix tanibe coin el mes

vulnerable i delicat per in seva estructura i altes funcions a que

esta destinat, i m6s tenint en compte la vida que avui dia es

ports de sobrexcitacio, adulterations alinrenticies, excesses de

Bacus i Venus, annb tot el seguici d'infeccions propies de tals

abusos. Tot qo ja dit, obra per infiuencia on la renovacio de in

sang, poca produccio de glObuls rojos, falta d'hemoglobina o

per les que conte la niateixa, quo lxant se en els

teixits nerviosos son causa d'estats irritatius, ja de l'escorSa ce-

rebral, sistema nervios central o del periferic.

S'ha donat bastant importancia a la consaguinitat, perm mes

que aquesta ens sembla que son causa de les tares hereditaries,

quo quail els dos aparellats les tenon semblants o son do la ma-

teixa coustitucio, Ilavors els fills In reben duplicada.

Passem a demostrar eom ebren algunes d'aquestes discra-

cies on certes malalties nervioses i ]a varietat de simptomes que

ofereixen.

Ar triti.,nre.-No es o'avui que I'artritisrne ha sigut comparat

a un rovellarnent o enerostament orgiuric, ja PARACELS va dir

que «aquesta diatesi era deguda a uu trastorn engendrat per

una nutricio defectuosa, retingut a la sang i que ha d'esser eli-

mininat per forga», la qual, o menys, es la teoria d'avui,

que es trastoru trofic amb perversio fuucional de les combus-

tions, denominada braditrofica per BovclmARn. Aquesta, obra

sobre el sistema nervios produint neuralgies, cefalalgies, neuri-

tis, mingranyes, acne facial, herpes zoster, neuralgia intercostal,

dolors musculars nerviosos, instabilitat cerebral and) depres-

sions psiquiques, etc.; pel segell caracteristic que tenon els que

pateixen d'aquests trastorns, els anonrenem neuro-artritics i ul-

tra tenir algun dels ja dits, s6n malalts cenesti,sics

dispeptics i en general neurotics. ineptes per al treball i formen

una legio de neurastenics; es pot delinir coin una trofoneurosi

comparable a una bogeria de la vida orgiinica. L'accio de les

emotions, a aquests malalts es produeixen espasrnes vasculars,

precursors i factors d'arterioesclerosi; son ens vertaders sensi-
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tins, angoxoisos , als quals al mateix temps que se ' ls tracta la

diatesi se'ls ha do procurar la sedacio cerebral.
L'arterioesclerosi.- Les rnanifestacions d'aquesta son mes

frequents en ('home quo en la dona a causa dels abusos del pri-

mer (alcohol, siilis, tahac i excessos de tota mena). L'enduri-

ment arterial obra sobre el cervell produint-se cefalalgia Ileuge-

ra, pert persistent; primer frontal, que despres es transforms

en dolor de compressio de Iota niassa cerebral, que s'exagera

despres de tot esfors, apareixent tambe altres manifestations,
algies erratiques, parestesies, neuritis, falta d'estabilitat en els

menibres inferiors. Demos, dona depressio melaneolica, irritabi-

litat, hipocondria, i hues endavant del desenrotllament de l'es-

clerosi es presenten trastorns de la paraula, amnesia, perdua de
les facultats intellectuals, fins a acabar en dementia esclerosa.

Aneunies grens.--La produida per la intoxicacio oxi-calma-

da, per combustio iucompleta, en la qual I'Oxid de carboni s'ha

fixat HI globul roig, produint una anorernia quo es inotiu de

neurastenia, neuralgies, paralisi, etc., per manta de nutricio i de

is isquemia que pateixen els centres nerviosos. Despres de

grans perdues de sang o metrorragies post partum, per I'anemia

cerebral que les segueix, apareixen trastorns neurotics, gran

irritabilitat i a voltes la inalaltia anoinonada psicosi puerperal

de fons melancolic.

Les dispepsies, particrrlarment la nerviosa.-Eu aquestes hi

ha els simptomes d'luiperestesia del plexe solar, digestions pe-

sades, dilataeio gastrica amb sensacio de fatiga, impoteucia ner-

viosa i muscular, depressio mental arnb congestio cef'lica i pal-

pitacions despres dots apats; de vegades alguna contraceio del

diafragma sospir-espasme del Dr. HERS, de Viena, particularitat

d'alguns dispepties nerviosos. El caracter psiquic del dispeptic

gastric nervios, es variable, tan aviat esta tranquil com sembla

que esta a les pontes de la bogeria, degut a la produccio pet

gran sinipatie sobre-excitat de fobies, excitations, depressions

amb idees do suicidi, al•lucinacions, insomni i trastorns sen-

sorials.
La nuigranya d'ulls amb els punts neuritics, neuralgies su-

pra o infra orbitarics i facials, moltes vegades son degudes a

trastorns del simpatic, engendrats per toxines endo-digestives,

les quals amb reginu sever desapareixen.

L'enteroptosi tambe n'es causa de trastorns nerviosos amb

la sensacio de debilitat del ventre, de barra o creu sobre el ma-
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teix, borborigmes, etc.; aquests pateixen de sufocacions i pes

cerebral, vertigens, rampes en els membres, tics i espasmes gas-

tro intestinals i arriben a dsser obsessionats, hipocondriacs.

Creiem prow demostrada la inHuencia pertorbadora dels

desordres de nutricio, per tant no insistim mes per no for mes-

pesat aquest treball.


