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D L tots els metodes utilitzats fins avui en el tractament de la
tuberculosi del pulmo, can no ha tingut una acceptacio tan

general i persistent com l'assolida 1x1 conjunt de normes empiri-

ques aplegades amb cl nom de cura higienico-dietetica.

Aixo s'explica perque, encara que incomplets i precaris, i so-

vint mes brillants que solids, els seas resultats estan a 1'abast de

tothom ; dins el one mes i mes aviat millora sota la seva accio,

es l'aspecte del malalt, el sell pes, i els signes generals i funcionals

flies molestosos, tambe perque In cura higienica, malgrat les sexes

hmitacions, to tuna eficacia real molt superior a la dels altres mit-

ians de genealogic mes cientifien emprats pels met-es i ofereix

datnunt dells el no menvsprcable avantatge d'una inocuitat ab-

soluta.

Fn aquests ultinis vint anys, dos ordres de fets hail vingut tan-

mateix a somoure ]a fe absoluta, general en aquestes practiques,

que instituien gairehe un dogma. [[an aparegut noun meto(les de

tractanient (els metodes de colapse 1, en pla molt inferior i amb

reserves, ]a quimioterapia) que permeten d'ohtenir resultats tan

importants, soviet mes extracrdinaris, que els de la cura higienica.

I, per altra handa, 1'aplicacio sistematica de la radiologia a 1'ex-

ploracio pulmonar, ha fet que ens adonessim que la major part de

les suposades rccaigudes que tan fregi entment sobrevenien des-

pres de brillants millores obtingudes amb la cura higienica i atri-

buides a causes fantasistes per metges i malalts, no eren en reali-

tat altra cosa que 1'expressio de I'evolucio normal de Ics lesions no

guarides que persistien sota un aspecte exterior florcixent.

I avui es legitim de preguntar-nos si podem seguir considerant

les prescripcions de la cura higienica com tin tot coherent i harmo-

nic, on res no falta ill sobra, o si, a] contrari, hem de senvalar a

la seva eficacia ]imits que poden esser facilment ultrapassats per

altres mitjans, i si, barrejades amh elements indispensables 1 reals
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no s'hi ban filtrat esa^eraeions i fins supersticions nocives, deshtt-

llada de lcs goals, la cura hi^icnica no pot considerar-se com wi

metode terahcutic cotnplet i hrinun-dial, siuci simp^lement crnn ea

mitja mes favorable herque altres elements mes eficients facia sen-

tir la seva acci^i.

Conve, airs de comenSar la critica de calla uu dels elements de
]a cura, son}^alar el fet que les prescripcions d'agttesta tenon tui
dob'e aspecte : positiu, pel sou continhuT d'elements terapeutics ae-

tius ; i ne^atiu, com a supressi6 de condicions de villa clarameut
ixrtorbadores.

I.n aquest soon aspecte. Ics prescripcions de la cura sbn inata-

cahles. En dir que a un tuherrulus no li conve hassar gana, o que

nn ii conve viure a^itat i fadiL^at, ni reclos en una cambra tancada

amh una ahnosfcra pesada i dchriment, diem una Cosa certa, Pero

sense cap transccndencia.:^ nin^u uo se li ha ororreut de donar

com a base de tractam,nt d'tuia tifoidea que c1 malalt s'est;^ui a] ]la

i s'abstin^tti de menjars indi^cstos. I':1 que hot i ha de discutir-re

es si el reh^is ahsolut i 1'aircaci^i al maim, pollen ecusiderar-se

com eiements rctias d^ ^uariment de la tuberculosi, cosa, com

vetn-eu^, dificil d'esr<itir, car la tub^erculosi, ones vegacles eshrnrta-

^liameut ^uaril>le, ahn^envs en e] seutit clinic, i fatalment pro^ressi-•

va ones altres, llittra dificilment al merge el secret de la seva evo-

lucio.

Com tothom san, la cura dietetico-higicnica esta constituida

^;er tres elu»ents : la sohrealimenYacib, el rehi^s i 1'aireacio, consi-

der<iut-se a mes com a factor ^n-inu^rctial ct^aquest ultim, 1'eslada en

Cllllleti CshCCla^s 111U1t hartleu^al"Inent d a^ta Illulltall)'a. ^^ raCtal'Ell"l

de for, ailiadanient, la critica de cadascii.

L.^ SO[i1^^?:U,I.III:tiT^^CIO

L'eficacia terah^cutica de ]a sobrealimentaci^i sembla avui defi-

nitivament jutjada, i el que resuita inannhrensihle es que els met-

ges hagin donat villa durant tants <l'anvs a una sul^^erstirio h^'httlar

que no resistcis ni la mes rudimentaria critica, ni .'e avalada her

1'osbervacici, mal que sigui siipcu-ficial, dell malalts.

Les relacions entre la tuberculosi i la desnutricio que es volia

corregir alimentaut en ekes, es hodeu envisatjar des de multiples
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punts de 1^ista , uns relativament exactes , els altres absolutament

eyuivccats . Iutentarem de ^;osar -los cn ordre.^

En primer lloc, existeix una relaci6 etiologica eutre 1'aliment^a-

cio insufficient i Peclosio de la malaltia; ai^o es cert, i individual-

ment pot comprobar -se amb certs alienats dificils d'alimentar, en

les estenosis esofagiques , etc. Col^lectivament , els pobles i les clas-

ses mes mal alimentades ; paguen , a igualtat de les altres causes

patogeniques , un pesat tribut a la malaltia; els metges alemany^s,

durant la guerra, i els russos, eu els primers ant's de la revolucio,

n'hau pogut registrar una tragica confirmacio, amb 1'augmeut de

morbilitat en les poblacions sotmeses a restrictions alimentaries.

Peru no cal p^erdre de vista que, en aquests casos, 1'alimentac^o

deficiaria no es una causa aillada, lino que actua amb la mala

calefaccio , les conditions defectuoses d'habitacio, la depressio ner-

viosa , un considerable desgavell en els seroeis d'higiene, netedat i,

en defecte d'aquestes altres causes, Palimentacio deficient no acos-

tuma a esser factor decisiu en 1'aparicio de la malaltia.

Pero, encara que aixi fos, tot el quc en bona logica podria de-
duir - se, fora que alimentar a bastament tothom seria una bona

mida profilactica i fins, for^ant un xic les cows, una base de bona

terapeutica en aquells casos en que la mala alimentacio jugava un

paper decisiu en .la prep=^racio de la malaltia, Pero res mes.

Sembla especialment que el factor mala alimentacio to poca im-

portancia en 1'evolucio de la malaltia , si el malalt i?o trchalla ni fa

cap fadig^a. Ias mateisos metges russos que comprohaven ]'aug-

men^ de la tuberculosi en la p^oblacio ciutadana en els dies terrihles

de 1a post -guerra , convener en que els malalts de tuberculosis hos-

pitaiitzats , que sofriren tambe les consegiiencies deI raccionament,

no van e^^olucionar d'una mantra diferent del que la seva forma

anatome-clinica feia esperar.

^s, tambe, un fet d'observac:o quotidiana, que la majoria dels

malalts hospitalitzats i no afectes de formes rapidament invasores,

milloren de nutricio i pes, pel simple fet del repos, malgrat estar

sotmesos a un regim alim^entari que no to res d'excesiu i que no es

precisament molt estimulant de la gang.

Pero, fins i tot admetent que Palimeutaci6 deficient, a mes d'u-

na causa preparant, ho fos d'activacio de la malaltia , aixo portaria

Iogicament a eliminar aquest factor, pero de cap manes no justi-

ficaria caure en el vici oposat, i molt menys crear-lo nosaltres, guar

la causa hipoalimentacio no existia . Ai^o no es mes que un cas
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particular de Terror, .tan fregiicnt en terapeutica, de suposar que

quae un defecte produeis una malaltia determinada, el defecte con-

trari la hot guarir.

lIolt menys racional es 1'altre hunt de eista, que es el nctament

popular, que suposa que no es la desnutricio que produeix la tu-

berculosi, sinb la tuberculosi la quc fonamentah7^ent es una malal-

t±a de des^ast, contra la que cal lluitar proporcionant al malalt ele-

ments per reparar aquestes perdues extraordin$ries. Cal dir clara-

nlent que la tuberculosi no es una malaltia de des^ast o almeny^s

no ho es rues quc una alts infecciG, lino, al contrari, scnsiblcmcnt

meuys quc molter. ^1 tuberculos quc s'aprima ho fa herquc to fe-

bre, peryuc no to gang i soviet herquc paeix malanlent, uo herque

la tuberculosi actui directament i especificament sohre la nutricio.

^s la durada de la malaltia i no una accio especifica el que des-

nutrci^.

La manes lonica de lluitar crn^tra la desnutricio del tuherrulos

es, per tart, dcsento^icar-lo i baisar la temheratura, estinntlar la

Cana i millorar la seva dinestio, i no obcecar-se a voler corre^ir

uu dcsgast essencial que no eYistei^ o e^, molt dificil de comhensar.

^s certament agradable que un tuberculos recobri el per que

havia pf°rdut, ^>ero aixo to d'esser resultat de la se^^a millrn•a i no

el mecanisme de la matei^a. :^gtte^ta recuheracio Pura i situp?e no

ha d'esser 1'ohjectitt que havem de hrolx^sar-nos, com no ho es

tampoc, her c^:emple, fer haisar la temheratura per mitja d^anhi-

tel'lIllCS.

' Dins agtti es tracta simplen^ent <Tidees populars hasades en

tma ohservacio superficial de pores ahariencies ; hero els metes

que fa ^airel^c tm sc^lc viuen ohsessionats amb la idea do near un

medi interior, desfavorable a 1'evolurio de la malaltia, ban vist

sempre en 1'alimentacio o en terapetttigttes molt simhlistes incor-

horades a ella, la manes natural de crear aquest estat del medi

interior.

I no es d'estranvar aquesta Ixrsi>teut tendencia de Tesherit

dels metges, ja quc no ban acahat de r^n^siderar mai la tuberculo-

si com una iufeccio hura i sim^}le, i ]es nocions de c:mta^i i aler^ia

son clarament insttficients per eshlicar les anomalies i divcr^cn-

cies quc en la see°a evolucio ohscrecm. I.a vella ic;ea del terreny

tul;erculitzable tcrna, i reviu, nu sulauient una e^pressi6 clinica

d'un fet que en tal conce^pte no ha dcisat d'esistir mai, lino com

possible base fisico-quin;ica de ]es harticularitats de la malaltia,
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de la que dehendrien, lino la seva e^istencia, almenys, la seva evo-

luci6.

I'error ha consistit en al>ru1 itar comprovations fragmentaries,

quan no equivocades, o idees aprioristiques, per bestir metodes

d'alimentaci6 que havien do mcdificar el tipus nutritiu i conver-

tir-lo en rcfractari a la malaltia.

Cilia, her aisi^, hrecisir aquest hihotetic trastorn nutritiu i que

els mitjans utilitzats her modificar-lo fossin eficients i proporcio-

nats. I aiso ha estat repetidament oblidat.

l^:u aquesta llarga serie d'errors i ]leugereses, correspon el pri-

mer lloc, cronol^^gicameut, i per la Eunesta difusio que va assolir,

a la dicta hiperazoada i fete a base de la ing^estio de grans quan-

titats de earn, es^}ecialment crux i d'altres alhuminoides. Es trac-

tava ja, mes que de dcnar forces elements de reharacio al malalt,

de fer Heiser un estat hunioral antagi>nic a 1'hi^wtetic, que sense

cap prove es postula^-a favorable a I'ap^ariciu de la malaria. Ningit

no ha p^recisat mai en que consistia aquest vici de nutricici que pre-

parava Ia malaltia o si era la pitjor consegiiencia, ni molt menys

quires fussin les caracteristiques de] • nou estat humoral que es vo-

lia crear. Is'arribava a la conrlusi^i ahsurda do lluitar contra un

trastorn desconcgut per mitjit d'una altra alteraci^i tambe desco-

neguda.

Tot aixo csta absolutament desprove3t de base experimental se-

ri^^sa, i clinicament no to altrc fonament que 1'antiga observaci6 de

que certs tihus constituciona!s que anomenem artritics sense saber

ben be que volem dir Limb aiso, donee un cert caire evolutiu es-

pecial a ]a tuberculosi en sentit d'una major lentitud i benignitat

d'evolucio.

Res d'aixo es prow clar ni ha estat annprovat en fcrma que

pugui servir de base a una teral,eutica seriosa.

Ll mil dci init artritisme, hrobablement res mes que w1a sim-

ple aparen^a c.iuica, h^^tser sigui treat o afavorit per una alimen-

tacio excessive i deseyuilihrada en sentit d'exces de proteines, ^>ero

tothom carve yue es tracta, en tot cis, d'un trastorn d'evolucio

]entissima, d'an}^s, potser de generations, que exigiria her a ma-

nifestar-se una certa edit i una gran t^^lerancia gastrica, i que de

cap manera serie possible improviser en algunes setmanes.

.A mes de la suposa<la iucompatihilitat de la tub^rculosi i ar-

tritisme es rule coca encara mes tei^rica, essent igualment opinable

que ayttest trastorn artri les lesions en evolucio o que posi valor
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i evidencia, no cols amb ru-acters de bra^^ctat i hro^ressio extr^-

mes lesions que d'altra mauera hatn•ien rouias latent,.

Pcr damunt de tot aixo, la clinica ens nu^stra diariatnent qtu

els malalts sohrealin^entats i en especial els subrcalimentats amb

execs de ^n-ote^iues, no guarcixcu millor ni noes de pressa; en^rei-

xen certament, si tenon una bona toleraucia ditiesti^^a, hero son

tan^Lc els que no tenint agiicsta, hreseuten annl>li.acions d'ordre

variat que rreen naves dilicultats a la cura, yue hasada, i aixi^ cal

no oblidar-ho mai, en la utilitracio dell hroccssos naturals <ie de-

fensl, exi^cix el maxim d; normalitat en tote, lcs iunciuns oi-^a-

uiqucs, que son, cam tothom sap, estretament intcrdependents.

Les hertorbacions que la hractica de la ^,. irea1imentacio h^o-

teica hrudueix, son de dues ordres : ones, inunediatrs, que recauen

sabre el mateix aparell di^estiu i do les que son eshecialmcnt vir-

times els malalts mes dcs^anats i astenics, consistcixen eu vomits,

major inap^etencia, dinestions noes lentr•s i pen^,ses i trastorns in-

testinals her insuficieucia di^estiva que deneneren cn colitis hutri-

des que acaben d'aiterar el malalt i pan donat moit soviet llcc a

falsos diagnostics de tuberrulusi intestinal. :1ltres u^alalts, menus

intulcrants, suportcn duraut algun temps la sohrealimentacio i s'en-

greixen amsiderablement, here al cap d'alguus mesas es tornen vcr-

mells i congestionats, tenon una desagradnhle sensacio de sumno-

lencia despres de mcnjar, nuilta set, eI fete cs posa fires i doloros

i comen^a una .fase d'int^^lerancia que els in ^:crdre tot el guanvat

i mcs, resultant llavors di[icil d'alimentar-1^^^, adhuc I'estrictament

necessari.

I:xisteisen, a part dell ^;urament di^estius, altres inconveuien^s

derivats d'aquesta hractica, puix que si es mcs que dubtos que. el

su^^,osat artritisme di(iculti I'evolucio de la malaltia, es, en r<uwi,

segur, que aquest pseudo-artritisme artificial a(avoreix les conges-

tions, lcs hemorrag^ies do lcs que alziuns m,ilalts no es veuen lliu-

res fins que son sotmescs a una dicta de ^°erdures i llet.

.^1ltres presentee nwlta dispuea d'esfor4, es (an hipertcnsos

amL hetita albuminuria, palhacirn^s i malestar, deshres dell rehasn^,

obli^,rant a desfer rapidauient 1'obesitat que her satisfaccio dcls

ildusos s'estava creant.

l^ixo es mes inters i iregiient quint mes rig^:ros sigtti cl re^;i>s

a que estigui subjecte, quint menus caseificants siguin les lesion.,

i quint menes joves siguin els malalts.

Conh-ariament, les hertorbacions inirials digestives sin csI>e-
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cialment corrents en els joves febrils i afectes de formes rapida-

inent evolutives.

Una cosa semblant a l'esmentat de la dieta carnea pot dir-se de

la cura i dicta remineralitzant, que tC a favor sell la seva inocuitat,

que ja es alguna cosa.

Cap prove s'ha pogut produir de que el metabolisnre mineral

dels tuberculosos estigui pertorbat en sentit d 'un balanq en deficit;

es mes, les modernes tecniques han provat que les investigacions

inicials tenien tan enormes causes d'error i prescindien de factors

tan decisius , que no pot concedir-se'Is-hi el mes petit valor.

Iles mes pueril per altra banda , que voler modificar aquell tras-

torn, si realment hagues existit per la ingestio de sals calciques

i la supressio d'acids organics . El metabolisme mineral es una cm a

bon xic mes complicada i sembla que el resultat final que amb

tals mitjans s'obtindria seria en tot cas el contrari del proposat.

La dicta d'engreix pura i simple, a base d' hidrocarbonats i

greixos amb limitacio al maxim de proteines , reforcada o no per

l'administracio d'insulina, pot tenir algunes indicacions en certs

tuberculosos poc evolutius en que la desnutricio Cs un signe pre-

ponderant i en els que d'ordinari existeix tin factor endocri depe-

nent de la malalta o no, pero no pot considerar - se de cap manera

titil, corn a metode normal d 'alimentacio dels tuberculosos. En-

cara, aqui , engreixar no es guarir , encara que els inconvenients de

l'engreixament obtingut en aquesta forma sigui molt inferior al

de la ingestio excessive de proteines.

No cal fer les critiques de les dietes exclusivament vegetarianes

de Lamnau , en gran part coincident amb la primitive dicta de

Gerson , fonamentalrnent dicta vegetariana , lleugerament mitigada

amb molts aliments crusos i supressio absoluta del clorur sodic.

Aquesta , com la dicta primitiva de Hermmansdorfer i la forjada

de 1'estranya conjuncio de dues concepcions antag)oniques, han

nascut d'idees aprioristiques o de l'observacio apasionada d'alguns

fets, violentament estesos a altres camps de la medicina , concreta-

nient al de la tuberculosi i no nascuda (lets forts estudis que sobre

Ia nutricio dels tuberculosos s'han fet aquests ultims anys i de's

que res se ' n dedueix que autoritzi d'establir una dicta antituber-

culosa aplicable ni a la totalitat de la malaltia , ni a un tipus definit

de la mateixa . La copiosa i contradictoria documentacio' quimica

apareguda at voltant d'ella, sembla mes aviat nascuda per explicar
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els seus resttltats o els seus fracassos que per scr^^ir-li de base ra-

cional.

Des}Tres de vint anys de recerques subt-e el recauvi nodritiu

dels tubercttlesos, cal souvenir que no s'ha trobat una pertorhacio

constant, nu ja espccifica, sinci ni tan cols caractsri^tica, s^^hre la

que baser un regint^ alimentari yue tingui un positiu ^^alor tera-

petttic.

f s, et: canvi, possible de deduir, dell estu<lis de nutricio de

molts tuberculosos, fete per ntoltes escoles i al traees <le lee amtra-

diccions inberents a agttesta mesa de treballs, tuta dicta que s'a-

dapti a lee necessitate del tuherculus en repos o acti^-itat m^xlera-

da, i el permetre de ]luitu- contra la desnutrici6 sense el rise de

la sobrecarrega excessive de greix, ni de fatiga <lels organs diges-

tius, ni d'intosicacio per substancies no assimilables.

I,es bases d'aquesta dicta form

flue el auetabolis^me basal ester llruyerument i no constantni^cnt

augru^eudat en cls rrtal^rlts ato febrile.

Qu^e cl bnlata^ ^roteic cell err ttcrrcr^tl en llcaager deficit pcr^^ .f^i-
cil d'i^sscr rcdudt ntnb un^r dicta de .cubslitucio o it;irctii naruuteu^
do racci^i proteiccr.

Qrtc cl ^uetnbolisnrc del.r hidrocarbortats i m•as.ces fora hrricti-

canrcaat uor^turl.

Marc of rercauz^i ataiareral sro cstrre^^^r alternt.

Que lee ^etitc's >>t^odr^icacions de Tequilibrr ircido-birsic, no sem-
bleu ^^.cser cortstnrats i ^'l nrecattisur-e ^rou obscm- cucrrr^r do la srrn
rcgulacid tto sembin altcrrrt r^'1 fct do la huberctr/osi.

Anth aquestes lades pot establir-se la dicta yuan uo esistcix

tuia ntesura individual del metaholisme basal, rtlculant '-1 calories

per die i per quilo.

De forma que, prevent, per esemple, uu malalt do 6o quilos,

caldra prendre com a base ttu regiut capa^ de proporcionar i.:}oo

calories.

Caldra afegir a aquestes, lee necessaries per a atbrir la perdue

per acciu dinamica espccifica, que es pot ^-aluar en 30o eaories,

suposant una quota de roo grams de proteina-t.^oo.

^o esisteisen estudis sohre el cost energetic del trcball en els

tuberculosos, possihlement augmentat ; practieament i amb un cert

execs pollen evaluar-se en loo calories en el m^llalt allitat, 80o eu

el que fa un exercici modest, cl cunstun d'energia sttplenuntari

que agttests esfor^os rcpreseuten=^.^oo.
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niauient, de hobser^^aci6 directa dell fets. I;ls priuurs propulsurs

del mctude higienic la ncgligien bastant i gttan lletweiler 1't:am^-

sclla^^a era pensaut mes en la circulacio pttlnumar que en el ^ alur

substantiu del repos.

\iai com en aquest cas es clan que no es tracta d'un ^al:^^r }^o--

sitiu, siuo de la supressio d'un element pertorhadur. F1 malalt.

mes quc guau^^ar pel fet de la immobilitat es perjudica nu,^^ents^^.

^.s per aixb que els metges, cobejosos d'accio i d'ef'icacia, han tar-^
dat bastaut cn adunar-se de la ri-auscendencia d'agttesta mera pres-
cripcio proltibitiea.

1?1 rcl>os actua de clues mancres : eu primer lluc, tut tuhercttlo;

2ctiu es uii individu iebril que es desgasta c^;nt a tal i que 'e di-

ficttltats per cumpensar agttest desgast ; nx;lt mrs rational quc f _^r-

li innerir esces d';ilinrent^, quina di^estio i assimila.cio es <lubtosa,

quina cumposici6 pot no adalrtar-se be a la nuxlalitat de lcs se^•es

pcrdttcs, es fail i logic disminuir aqucsts suprimint tot csforc

iutitil.

Pero, a mes, t^^t nu^^^imeut rel^resenta una acceleracio en la ^•e-

locitat de ]a sang i un augutent en la ftmcio respiratbria que detcr-

mina tuia major activit;.tt al vultant de ]es lesions i facility la mo-

bilitzacio de tcsines i germens que es traducis per una nrt^^or in-

tosicacib i facilitat de roves expansions do iii. malaltia.

Tots els clinics cou^^encn cn que la innnensa majuria de Ies re-

activation, tie malaltics quc semblaven en regressib, son degudes

a una iadiga o un csfor^ imprudents.

L'accio del repbs no ^•a1 solament cone a teralkutica patogcni-

ca moderant hacticitat del proccs, lino tambe tort a terap^°utira

simptomatica que atentia cum cap alts cosy els simptomes mes

molestosus. Pes apaivaga la tus com el repos i el silenci. Iles atura

el reflex nauseos cone el rep^os absolut despres dell menjars. Iles

calma els vies dolurs plettritics cum la inunohilitzaciG de la paret

tor<tcica au^b 'un vendatge de fi-actura costal, i res atura o privy

ttna hemoptisi com la iuuuobilitat perllongada.

^s tambe evident que el repos influeix d'una manes decisiva

en la reparacio de lesions, esscnt absulutament inexcusable mentre

existcisin lesions de nattn-alesa exsudati^'a susceptibles d'esser re-

absor'uides o desri•uccicns de petit tamany i forntac^io recent, eol-

tades de teisits saes i, per tart; sttsceptibles de cicatritz_ar espon-

taniament.

"hut el que to de facil i clar la indicacio abstracts del relws. to
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en can^^i de delicat i matisada la dosificacio del mateix. Tot tuber-

culos ha de fer repos, p^ero es dificil de precisar fins on ha d'ar-

ribar aquest.

Si la indiracio es derive de Pacti^^itat general del proces, la re-

gla general es de mantenir-lo absolut al llit mentre persisteixin els

signE^s d'activitat; d'entre ells, el mes important, ^er be que no ab-

solut, es la fehre. I:n general, pot accepter-se la formula de que

el malalt ha de rester allitat m eutre tingui fehre. A-Ies exactament,

mentre una part del sett cicle tcrmic diari sigui fehril, a condicio

de que la temperature sigui funcio directa de la seva malaltia, com

succecis durant els p^eriodes d'agudesa o mentre esisteixin ele-

men±s en via de caseificacio. Practicament, un tuberculos amb ba-

cill als esputs, ha de fer flit mentre tingui fehre.

hem aquesta reserve a la formula temperature-repos absclut,

perque resuita inaplicahle a indi^^idus portadurs de lesions yell; s

que no ecoluc^ionen i Punic simptoma del goal, 1'activitat, son 1es

petites teml;eratures que frequentment ni son exagerades pe1 mo-

t-iment, almen^^s en forma persistent, ni son iniluides pel repos,

com ho fan d'hahitud alh-es mes intenses de Porigeu tubercttl6s <ie

les goals no es pot dubtar.

Aquelles fehricules, adhuc presentant-se en individus p^o^rta-

dors de lesions tuberculoses evidents, Pero cPactivitat dubtesa, es

possible que siguin alienes a !a malaltia o, almenys, lligades a ella

l;er una associaci6 de segon gran a traves d'altres desordres el pos-

sible origen llunya del goal hagi estat una infeccio tuherculosa no

evolutiva ; nisi certes ptosis, ci;litis, atonies intestinals, trastorns

eudocrins o neurovegetatitts o simplement una regulacio dificil de

la temperature. 11 aquests suhjectes, que son semp^re adolescents

o Bones joves, quan no presenten altres signes d'activitat no hi ha

cap avantatge en imposer-los un repos absolut i total al llit mentre

Bore la fehre, que, per altra part, no es infliuda per ell. Son aquests

precisament els malalts a que aquesta prescripcio se'ls fa mes ra-

pidament insuportable.

!^ part ac la fehre, el malait que peril pes constantment, tanbe

}^a de ^uardar repos mentre la l;crdua no s'aturi i comenci a re-

parar-se ; no es, d'ordinari, cosy de molt temps : en els casos gna-

rihles o compensables, el repos afore la desnutricio amb la mateisa

seguretat que fa cause la temperahua.

^hiau la indicacio del repos sigui derivada de la necessitat de

tenir en un cert repos el pulmo en espera <l'una possible reparacio
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local, aquest ha de mantenir-se (ins que desaparciain o defiuiti-
vament persisteisin els signer fisics, a minor, fins que las imat-
,es radiografiques s'esborrin a s'estahilitzin cu els films

Quan un ,d'aquests e^trems arribi, es fa inutil for4ar el repos
de uo existir una indicacio derivada de I'estat general. .

])e tota manes„ amh febre o sense, amh lesions en evu:uciu

o estahilitzades , el tubercul6s ha de descans u- molt mes que un

home normal uci^is. Ja llevat, es util regatejar al;;unes bores del

temps que k^gicament suportaria be fora del ]lit, i fins en els cases

d'una toleraucia perfecta tolerancia perfecta, un minim de cn^atre.

bores de repos eu posicio horitzontal, a mes de ]cs destiuades a dor-

mir, es indispensable en una cura ben ordenada.

En les doncs , cal eatremar el repos sobre 1'urdiuari durant els
dies premenstrals i els primers de les regles.

Els malalts clue fau la seva cura fora d'un ntedi sanatur;al,

caueu sovint en Terror d'aisecar-se del ]lit i conten^ar una villa

gairehe normal reuse trchall, tot seguit que la febre desaparei^.

sovint, el resultat immediat es la reaparicio d'ayuesta i la cola

manes d' evitar-ho es una prudent dusificacio de 1'activitat, con^•

trolant-la amb una acurada observacio de la temperattu•a i del ma-

lalt. llai no necessity aquest mes atcnciG i sol•licihul lxr part del

metge que quan conien^a a posar y prova, per mina de 1'yctivita^,

ds resu ; tats d'una Varga cura de repos.

Fregiientnu^at s'oposen , amb error evident, els mctodes fundyt;

en el repos y ayuells que precouitzen una certy activitat, no so's

amb fins terypeutics pruvocant una mesa d'aututuhercttlinitzaci^i,

sing molt especiahneut amb fins educatius , procurynt yue el malalt,

pyrticularment el malalt corer, no surd de la rura desenh-enat i

inutil. En realitat, la cura d ' escrcici no s'ha de cunsiderar com

rely alts coca yue cum una mesa d'entreuament nietodic progressiu.

i y faire Iliure, de la villa de trchall que els espera despres. A^

es tracta d'uny coca opusada a la cura de repos, sino d'una per-

IlongyciG de la mateisa , cream una face de transicio entre la villa

de synatori i ]y villa normal . Si afegim a yi^o que pot aconseguir-

se amh el producte d'aquest trchall, augmentar la durada de ly

cura i tornar a la ^vida civil un home util, es facil de comprendre

els grans avantatges d'a<fuest nutode, que seria desitjyble de veu-

re introduia en cls sauatoris populars , sohretot si considerem qt-e

res hi ha mes dificil en clinics de hiherculosi yue afirmar a data
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fisa si un malalt esta o no guarit i amb yuina capacitat de treball

queda.

III

E1 terser' element de la cura higienico-dietetica es la villa a Pai-

re Iliure; Pacord es fet avui respecte a realitat de la seva eficacia

i ningu tiuhta de que els hiherculosos viuen minor i guareixen mes

faciln^ent vivint a faire Iliure yue reclosos dins d'una cambra, i que

aquest resultat s'obYe mes darament i intensament fugint de ]es

agrupacions ciutadanes, feat aquesta cura d'aire en plena natu-

ralesa.

Pero aisi com la realitat d'aquest fet es Clara i evident, resul-

ta al contrari sumament dificil de precisar en que consisteixen la

^-irtnt de faire Iliure i els pcrills de Paire confinat.

En voler escatir aiso, la primes coca que es va ocorrer feu

1'existencia d'una possible alteracio quimica de faire, i dintre d'a-

questa suposicici un empohriment en oxigcn i una major tasa d'auhi-

drid carbonic. N'hi ha prow amb cl mes rudimentari analisi d'aquesta

idea popular per ahandonar-la. I, wire de muutauya es molt mes po-

bre en oYig^en que cl del mes iniecte recz^ mal ventilat. Igualment es

absurd de l>ensar en la infhtencia de 1'e^ces d'anhidrid carbonic, quan

faire de 1'iutcrior dell pulnums que es en ultim resultat el que

respirem en to quinze vegades mes que 1'atmosferic, i a mes,

aquesta elevada tasa es indispensable per a produir Pexcitacio dels

muscles respiratoris, encarregant-se la respiracio mateixa, ralcntint

o accelerant el seu ritme, de que sigui constant.

Sense cap prova directa, i interpretant viciosament els efectes

realmeni iutosicants de les atmosferes confinades, es va supcsar

1'esistencia de substancies volatils toxiques emanades per la res-

piracio, que convertirien 1'atmosfera en inepta leer la respiracio.

Els contundents experiments de Leonard ] Iill van destruir ra-

dicalment ayucsta suposicib, de la que, per alts part, ningu no

hauria pogut trebar la mes minima prova, ^o es possible el dubte;

l'accio deleterea de faire confinat no es deguda a la seva composi-

cio quimica i si solament a una pertorbacio fisica de la radiacio

calorific<t del cos, produ^ida per faire calent bumit i imtnobil. Lana

observacib curiosa pot fer-se i es que fins diutre la mes vulgar

^_oncepcio d'aquests casos, uo es parla mai d'atmosferes viciades i

{reties.
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Lei minimes diferencies gtuu^iqucs entre ]'aire de ciutat i et

de nnu:Tanya prccisades Ixr 11. Gauthier i Ifeinert, no acusen mes

que infinitesimal, proportions de substancies redurtores eu faire

de ciutat i oxidants en el de nnurtam-a. Au es, segurament, aiso el

que esplica 1'accib terap^eutir<i del darrcr ; d'esser aixi, una mayni-

neta e!ectrica i uu cristal•litzador amb putassa, permetrieu de subs-

tituir-lu amh a^^antatge.

"I',^^npoc cs mn?iu per ezplicar l^eficacia de faire llinre, la ye^-a

puresa bacteriulogica ni 1'ahseucia de poly. ^1i^b podria tenir una.

certa importancia en els hiberculosos ulcerats i arrib gran rcaccio

bronquial, pero no en ley {urines tancades o amh espettoraci^i mi-

nima. Ta cert que es convenient d'evitar Passociacio de no^^cs in-

feccions, i sobretot els r<itarros infecciosos aguty yue tan yovint

cou^pliquen I'evolucio de la tuberculosi, pero a part de que la doc-

trina de ley infectious associades gaudei^ avui <I'uu credit nx°dio-

ere, sembla clan yue els contagis son molt mes in-ohahles, i>el fet

d^acostar-se a d'altres malalts que per respirar atmosferes vicia<les

i 1'atmosfera ptu-issima dels grans centres sanatorials, no cs u^i

obstacle perque en ells es desenrotllin veritables el^^idemies de rl-

tarru; iufetciusos.

"Pant es nisi, que aques± fet i Pobser^°acio de que els tubercu-

losos i branquitics cronies, spin els primers en patir aquestes mal

auomenades gr^ihhc's, ens ha fet pensar si 1'origcn d'aquestes el>i-

demies estacicnals, no r<uliques en 1'esaltacio, rota influencies des-

conegudes, de la virttlencia dell g^ermeus, de que son portadors ely

malalts crouics de 1'aparell respiratori.

F.ssent, tom vcicm, 1'aparcll respiratori i 1'ci;^?uiisnu, indiferents

a la composicio quimica de faire, i fins a cert punt a la seva puresa,

car faire intrapulnumar que respirem es relativament 1 iltrat, humi-

tejat, escalfat, i to una rnmposici6 gaircbc fica, resulta tu> sir fort

fer de 1'aireaci8 la base del tractament d'ura malaltia pulnumar,

pero els fets sou els Pets i calla dia ens repeteiscn la sera eficacia.

Cal de tota manes amacucer-nos de que malgrat la correla-

ci^i aparent entre 1'agent aire i la funcio de I'organ de la respiraci^'i,

no cs tracta en realitat d'una accio sabre 1'organ malalt ni sabre la

finuiG respiraturia, lino mes aviaY general sobre 1'organisme. L'ai-

re llinre no influiria directament ley lesions pulmonary ni la funcio

inu-anunt reypiratoria.

Si iutentem d'explicar 1'accib del aire llinre sabre el amjunt

de 1'or^anisme, no trohem tampoc una esplicari^"> imica, clam i
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convincent. S'han invocat les radiacions lluminiques i quimiques,

una certa accio sobre el metabolisme, que seria activat fent flies

completes les combustions, i sobretot, una accio termo-dinamica

produida per una refrigeracio lleugera i constant de tota la su-

perficie del cos. Aquesta ultima sembla esser la mes real, potser

perquC ha estat la mes estudiada.

Fins a cert punt, es pot considerar l'organisme com on motor

termic, per al bon funcionament del qual es precis l'eliminacio de

1'exces de calories no transformades en energia motriu. En ternies

mecanics, la caiguda de temperatura entre la caldera i el conden-

sador es el que permet d'aprofitar l'energia i evitar el sobrees-

calfament del motor.

Quan 1'eliminaci6 de 1'exces (le calories (]'organisme, coin tots

els motors, per a produir una energia i, necessita gastar 4) es im-

perfecta, es produeixen els fenomens de la permanencia en on

Iloc reduit i clos, encara que sigui amb el cap a 1'exterior.

Aquests fenomens reals en l'home sa, en el qua] es tradueixeii

per sensacions de benestar o malestar son molt mes evidents en

el tuberculos intoxicat i febril. L'aireacio 1'alleugereix i compensa,

ajudant-lo a una millor eliminacio calorica, fent una veritable des-

intoxicacio, aixi amb la reclosio augmenta la intensitat dels seus
simptomes generals.

A primera vista. podria concluore's que d'esser veritat aixo, la
supressio de vestits o l'atmosfera especialment freda hauria de
millorar encara la normalitzacio i el rendiment de ]es combustions
organiques, pero cal tenir en compte que, d'una part, la pell no es
un simple aparell de refrigeracio, sino que es susceptible de reac-
cions vasomotores que amb una contraccio vascular podrien dis-
minuir ]a refrigeracio si el fred es sentit d'una forma exagerada
i brusca, donant floc, a part d'aixo, a fenomens congestius visce-
rals. A mes, la maquina humana to un regisme de temperatures
pel qual esta regulada 11'atmosfera que 1'envolta immediatament
(faire entretingut entre els vestits) to el seu punt optim a 33°1 ;
l'interessant es que aquest punt resta constant sigui la que sigui
l'eliminacio calorica de la pell.

Per aixo, la renovacio de Faire immediat, la seva sequedat
tenen tanta importancia com ]a tempetura absoluta del mateix ; no
es el fred de l'aire, sino el seu poder refrigerant el que interessa.
Leonard Hill creu que l'atmosfera que envolta a l'home ha de tenir
un poder refredant de 20 milicalories per cm= per segon, medibles
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amb el seu seu katatermonietre, i aixo es pot aconseguir rebaixant

la temperatura, fent flies permeables els vestits, renovant cons-

tantment faire que to al voltant i, sobretot, combinant aquests di-

versos elements. La mida en que aquesta comhinacio ha de fer-se

la Bona la sensacio de benestar ; l'aireacio es util en tart que es

agradable i bell tolerada.

Un altre aspecte no menyspreahle, en la practica de 1'aireaci6:

seria l'entrenament (le 1'organisme als petits canvis de temperatu-

ra, endurint-lo, fent-lo sensible als niateixos ; aixo, a mes (l estal-

viar als malalts les mclesties que la seva sensihilitat exquisita ori-

gina en el,,, que son criats en estufa, sembla augmentar la seva

capacitat reactiva.

Com es dedueix de l'esmentat, si el que es pot esperar de l'ai-

reacio es un millor aprofitvuent de 1'energia i una desintoxicacib,

tin cert entrenament contra els canvis de temperatura, una vaga

accio de les radiacions ultravioletes i lluminoses, es logic de pre-

guntar-nos si es legitim iniposar-la als malalts en tot china, a tot

temps i a tothora, o si, al contrari, hi ha tin optim que no hi ha avan-

tatge en ultrapassar i que vindria acondicionat per la temperatu-

ta ambient, per la humitat. per les condicions de I'habitacio i, so-

bretot, per la capacitat d'acomodacio del malalt.

Personalment, creiem que 1'aireaci6 es util de dia i amb bon

temps, pero ens costa arribar a convencer-nos dels avantatges de

1'aireaci0 nocturna, suportada directainent sense calefaccio i amb

mal temps. Una habitacio amb ventilacio indirecta, efectiva, el

que constitueix una de les mitges mesures tan hlasmades pels or-

todoxes del metode higienic, ens sembla prou sobre tot pels nma-

lalts fragils. No In ha que ohlidar que faire lliurc no tanca ell si

cap element substantiu de curacio i que l'endurinmIent no es tam-

poc una cosa d'urgencia extremada.

Fins aqui, com deiem, hi ha un acord unaniut : en el que

no hi es si els efectes de ]a villa a faire lliurc son els mateixos

e into importa quip floc o si difereixen fonamentalment segons es

practiquen a la plana, vora el mar o a la muntanva.

As inquestionable que anib la cura lie repos i afire. i una ali-

mentacio racional, s'obtenen bons resultats per tot. Des del comen-

canicnt de la cura higienica al costat dels que vantaven les

grans avantatges dels climes Burs d'alta muntanya, altres hall cre-

gut preferible un clima suau i solellat que fes mes comode i agrada-

hle la cura.
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Una ultima generacio ha condos que, dins que s'obtenen resul-
tats semblants en climes no ja diferents sinb oposats, el realmeut
actin devien esscr les practiques que en tots ells s'utilitzen (repos
i aireacio), i acaha negant, amb evident ]leugeresa, tote eficacia
al factor climatic.

Cal de tote m:uiera recorder que si cs cert ^_lue no hi ha climes
especificament bons, aixo es, que convinguin a tots els tuherculo-
so^ i tinguin virttrts curatives especials, n'existeixen en canvi d'es-
pecificament dolents, dels que es avantatjos allunyar-se: ho son
els molt calurosos, humits, els p^erjudicats per grans vents i boi-
res persistents, o els subjectes a grans i rapids cam^is de tempe-
ratura i pressio. Tots ells, a part del mal que puguin directament
causer, dificulten en gran manes les prescrilxions fonamentals
de la cura..'^ixo sol, voldria ja dir que el clime no es en absolut
indiferent.

Sembla tambe que el sol fet del canvi, per cll mateix acostuma
a tenir una accio favorable, naturalment sempre que no representi
porter el malalt a un lloc dels que assenyalavem com especialment
dolents. Tothom ha pogut comprovar que al envier un tuberculos
a la muntan^^a es corrent que experimenti una millora en el seu
estat general i que al baixar de la muntanya, on havia fet una
mena d'equilibri, experimeuti una nova millora.

Per aixo caldria sempre cercar un cert contrast entre el clime

on s'ha emmalaltit i el que triem per curer. La reaccio curative ha

de venir, en part, de la necessitat cPadaptacio, sempre que, natu-

ralment, 1'esfor^ que aixo representa no sigui desprooprcionat a les

forces del malalt.

Fixat aixo, conviug^uem que en les particularitats fisiques del
clime de nnmtanva no es treba una explicacio raonable dels seus
efectes innegables.

I:Is elements fonamentals del clime de nnzntanya, la depressio

harometrica, la major intensitat de les radiacions quimiques i llu-

miniques, la sequedat i el fred, no tenen, actuaut aillauts, ni que

sigui artificialment esagerada la seva accio, cap eficacia, de la que
tampoc trobem una esplicacio plausible si ens dirigim, no als ele-
ments del clime, sino als resultats fisiologics que el seu conjunt

determine en els individus sans.

Aquests efectes, que son ben coneguts des de P. Yert i obsti-

nadament estudiats gels instituts alpins suissos, son els segiients

L'augment del Hombre d'hematies i de la tassa d'hemoglobiua,
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que coustitueix Pefecte mes constant i segur, tiudria el seu valor

en els tuberculoses anemiats, hero uo ho son tots, ni per altra Ban-

da aquesta accio de reparacio hematica sembla esser un factor de-

cisiu quan es obtingut per altres mitjans.

Els canvis en la pressio arterial en 1'energia de contraccio car-

diaca i en la velocitat de la sang, semblen esser molt mes variah?es

scgons el subjecte i especialment canviables segons la facilitat d'a-

daptacio i la durada del sojorn a la muntanva, essent sempre di-

ficil de comprendre la relacio que pugui ezistir entre ells i 1'e-

volucio regressi^^a del preces tuherculos.

$s molt mes facil d'imaginar ]a seva acciG pertorbadora, si es

produeiz d'una manera sobtada e intensa.

Les modificacions que el clima nnintanyeuc imprimeis al me-

tabolisme serieu d'un major consum d'o^igen, maior intensitat en

les combustions d'hidrecarbonats i grasses, amb una passibilirii

de reduccio del consum azoat i major fiaacio de N a la sang i mas-

ses musculars en fer^i^a ^^ue tot i no haver-hi augment de pes n'lxi

hauria de protoplasma viu i respirant ; aquest es prcduiria en els

cases d'aconseguir - se una bona aclimatacio i foren relativament in-

diferents a Pactivitat orepos, essent soviet precedits d'un periode

d'adaptacio amb caracteristiques contraries.

Tot aixo pot considerar-se ann un canvi favorable que aug-

men*.aria la capacitat de resistencia, Pero es dificil d'acceptar-ho

ccm a factor decisiu i menys especific.

Com ^x>t veure ' s, els efectes del lima clc mwrtan}-a guarder

una cer^a similihul amb els de Paireacio ; ones i altres actuen no

sols sobre 1'aparell respiratori, sin6 sobre 1'estat general, per mitja

d'estimuls periferics , repercutint sobre la nutricio, i per semhiar-^e

en tot , ho fan fins en el dubtos del seu merulisme, que contrasta

vivament amb 1'evident de ]a seva accio.

Fs tracta , possiblement, d'una mateiaa cesa, actuant amb inten-

saat diver - sa i no de cows dilerents i oposables; 1'esit i el fracas

de Puna i Paltra del>enen uo de quc Puna sigui activa i Paltra no,

sine de ]a capacitat reactiva de Porganisme que els hi es setmes.

llixi, els malalts molt fragils , aguts, de malaltia recent, s'equi-

libren miller amb cl repos absolut en un clima sedant, i en cam^i,

diguiu el que vulguin els metges clel pla, el clima de muntan^^a es

el reactiu sobira dcls malalts amb lesions torpides i antiques.

Per aixo els metges dels sanatoris de poca altitud son mes eai-

gents amb les practiques cPaireacio, cercant en la major intensitat
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d'aquestes quelcom que substitueixi Paccio estimulant de Paire de
muntanya, mentre que els metges dels sanatoria alpins dosifiquen

prudentment la cura i no utilitzen Paireacio nocturna fins despres
d'un llarg entrenament.

Per un parallelisme semblant pot dir-se que el clima d'altitud

es, especialment, favorable als Hens i individus joves, i en canvi

es sovint mal suportat gels malalts yells que es troben en general be
en els climes suaus i atemperats.

S'assemblen tambe 1'aireacio i Pacci6 climatica en els seus re-

sultats. L'estat general es per ells directa i primitivament influit

i sols despres, i com a consequencia d'aquesta millora, es modifica

1'estat local ; aixo es tot el contrari del que succeiria amb un trac-

tament directe i especific i els resultats obtinguts amb un i altre

son tambe sovint resultats a precari, aixo es, no acompanyats d'im-

munitat durable i que fa possible, i desgraciadament la clinica ho

comprova cada dia, reactivacions o roves manifestacions de la ma-
laltia, despres de la cura higienico-dietetica mes reeixida i perse-
verant.

COI\'CLUSIONS

L-No essent la tuberculosi una malaltia amb especial reper-
cussio sobre la nutricio, no hi ha cap avantatge en for^ar aquesta
en sentit quantitatiu.

IL-Els estudis fets fins avui sobre el recanvi nutritiu dels

tubercuIosos no han permes d'assenyalar cap fet, no ja especific,

sino ni tan sols constant i caracteristic de la malaltia.

IIL-No es possible, per tart, d'estatuir cap regim qualitatiu

especial amb valor curatiu contra aquesta.

IV.-Les petites modificacions observades en el metabolisme

basal i proteic son facilment compeusahles amb el repos i un petit

augment en Palimentacio hidrocarbonada.

V.-^s actuant sobre la malaltia mes que for^ant 1'alimentacio
com s'ha d'aconseguir, el restabliment de Pequilibri nutritiu.

VL-El repos es Pelement primordial de la cura, que ha de
presidir durant tota la seva durada, encara que amb intensitat va-

riable.

VIL-El repos absolut es indispensable mentre existeixen sig-


