
RACIONALS MIOIIFICA('IONS (1UE 'FE I)E SOFRIR LA

LLET DE VACA SEGONS L'FSTAT ACTUAL I)E LA

CIENCIA, PER A L'ALIIIENTACIO I)ELS NENS SOT\IE-

SOS A LACTANCIA ARTIFICIAL I MIXTA

pel Dr . ALEXANDRF FRIAS I ROIG

Convencuts d'una manera absoluta que la Ilet do vaca a

I'igual que totes les demos Vets animals, es sernpre dolenta com-

parada amb la humana per a I'alimentacio dels hens, per(')tenint

en compte talnbo que nloltes vegades es completament impossi-

ble la lactancia materna o mercenaria, tenint que recorrer for-

cosament a la mixta o artificial, valent-se de les Vets de vaca o

de cabra i d'una manera especial de la primera, creiem se la to

de modificar convenieutment per a procurar fer-la to menys

perjudicial possible.

I)os problemes es tenen de resoldre per a conseguir tal ob-

jecte: el de la composicio quimiea i el que podriem dir biologic.

Avui per avui creiem son insolubtes de mode absolut, pero si es

pot for quelcom per a conseguir-ho de manera relativa.

Parlarem de la Ilet de vaca per esser la que comunment

s'usa on la practica, per diferents motius que no son del cas.

Per que la Ilet do vaca a l'igual quo les demos llets animals,

van ma!anleut per a I'alimentacio mixta i artificial del nen?

Eneara els metges i biolegs no esteln conformes ni s'ha po-

gut demostrar do mode ben clar i concret els motius. Fa pots

dies que en la seccio de Paidopatia i Puericultura del I Congres

National de Medicina celebrat a Madrid, mentre uns defensavon

que tot el mal dimanava de 1'exeOs do caseina de les llets ani-

mals, altres com el Sr. Pereda Elardi, de Santander, opinaven
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que els principals trastorns els produIa la grassa, i per fi, altres
com els Drs..llunoyerro i Bravo Frias, do Madrid, defensaven la
tesi de que la major part do trastorns eren produits pel xerigot
o serum, la cornplicada composicio del qual encara no esta ben
clarament demostrada.

Xosaltres creiern que si be el problema es sumament com-
plicat, en sintesi es pot quo la solueio del inateix depen
de les diferentes proportions en quip entren les principals subs-
tancies que integren les Ilets animals cotnparades arnb la de la
doua. i de que cada Hot to substancies solubles o ferments espe-
cifies quo avui molts dells ens son desconeguts pero quo sense
cap classe de dubte existoixen; a mes de quo ens falta saber de
mode hen segur, que les substiincies avui conegudes quo into-
gren les Ilets i que son comuns a totes elles siguin exactament
iguals i quo obren de la mateixa manera.

Tenint en compte tot to abans dit i no podent entrar en dis-

quisicions teoriques per la limitada w:tenaio quo, pot tenir

aquesta comunicacio, estem convencuts que per a resoldra el

el problema plantejat, de mode relatiu, tenint en cornpte els co-

neixements actuals cientifies, no hi ha altre nritja que procurar

que les proportions de dites substirncias que integren les (lots i

quo avui coneixem, estiguin on la inateixa proporcio que en la

de la dona.

S'han posat en practica vans procediments per a for cosa
semblant; diluir mes o menys les llets i afegint-iii suere, coin
fan la major part do Cases de laetancia, Gotes de llet i lnstituts
do puericultura, procediment que no resol el problema perque
si be el el niimero de calories es el suficient per a
del nen, la composicio molt distinta de la de dona. El Inateix
resulta font la maternitzacio tal coin l'aconsella Dufour.

Aixi plantejat el problema i no resolent-lo cap dels proce-
diments fins avui empleats hem ideat un procediment quo resul-
ta practic i que veiem resol el problema.

Aquest procediment podem titular-lo o dar-li el nom de
maternitzacio i quo es coin segueix:

Suposant que es manipula arnb 3 litres do llet per for mes
coinprensible el procediment.

l.er Se desnaten dues terceres parts de la Het quo es vol
matornitzar (en el nostre cas son 2 litres).

2.('n La rnantega aixi obtinguda que es un poe menys de la
que hi ha en els dos tert•os del total, perque les desnatadores no
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fan un descremat absolut. s'afegeix al terg de Ilet no descrelnada.
3.er En aquest terg de Ilet no descremada s'hi mesela una

decima part, en nostre cas 201) grams de la llet que acabenl de

desnatar.

4.rt En el litre de Ilet no deseremada a mes de I'anterior

inert dit s'hi afegeix aigua esterilitzada nntb sacarosa al 7 per

100 o en quantitat suficient per a for el total de la llet primitiva

quo en aquest cas son 3 litres; i

5.nt Es mescla be, es distribueix en botelles i s'esterilitza.

Per mitja d'aquest procediment queda quad exactanlent la

mateixa contposicib quinlica dels priueipals elements en la Ilet

de vaca, que en la de dona; porque hi ha la mateixa quantitat de

uaantefja per tenir la total de la vaca, ntenys la que ha quedat en

la hot desnatada, i corn la de vaca en to un poe rues quo la de

dona, queden aixi quasi ell la mateixa proporcio. La casei'na do

la del litre do Ilet no desnatada mes la de la decima part de Het

desnatada es igual que la quantitat do 3 tercos i en aquest eas

3 litres de Ilet do dona; i la sucre afegids amh l'aigua mes la

lactosa del terc de Ilet no desnatada i la &ciula part do la des-

natada suma un total igual al de 3 litres do Ilet de dona; i per ti

les cendres, cons son 3 vegades aproximadament me.-; en la Ilet

de vaca, queden tambe on la mateixa proporcio.

Totes aquestes dades son partiut de la base d'un terine mig
en la contposicii, do les ]lets de dona i de vaca. Pergae es vegi
mes clar insertem una taula comparativa.

Liet de don Liet de vacs Liet maternitzada

Mantega . 35 grams 0 0 40 grams. °!0 :35 grams 0/0

Lactosa . . 70 50 a 70
Caseina . 14 35 - 14
Cendres . . 1.01) l; 2

Aquesta maternitzacio adernes to l'aventatge quo s'eliminen
prop de dues terceres parts do xerigot o serum on el que hi ha
els ferments solubles i altres substd neies que segons alguns
puericultors i que nosaltres tambe accopten podem esser causa
d'intolerancia i trastorns endodigestius en els pens que han do
recorrer a la lactancia artificial i mixta.
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CONCLUSIONS

1.a Les Nets animals no son ben tolerades pels nens do pit
per la distinta composicio quantitativa i qualitativa de la llet de
doua.

2.a Els procediments empleats fins avui per a corregir
aquests defectes no han donat els resultats que foren de desitjar
perque Ia composicio de les Nets tant dilu'ides con maternitza-
des, son molt distintes do les de dona.

l3.a No esseut possible poder fer igual la composicio do les
(lets animals en quart a les substaucios a les de la [let de dona,
es to do procurar que les proportions de les principals siguin lo
mes semblants possible i eliminar totes les quo es puguin que
no siguin comuus a totes les Nets.

Aixb es pot conseguir on part procedint a is. maternitzacio
de la Ilet de vaca tal corn 1'hem ideat i descrit; i

;).a Creiem que avui per avui es Tonic procediment racio
nal per a fer menys pet-judicial als nens la bet animal.

Discussio : Dr. !Mvat.

Tots els assaigs per conseguir que la Ilet animal , especial-
anent la de vaca, sigui ben digerida i facilment assimilable per
1'infant, son dignes de lloauga, mes jo voldria saber dir a 1'amic

1)r. Frias, amb tots els respectes, quo no es deixi enlluernar per
impressions de primer moment. Tots coneixem les uombroses

manipulations que s'hau fet amb les llets , la de vaca de prefe-
reucia, per donar-l'hi una composicio semblant a la llet de l'es-
pecie, quip tiltim gran vindria representat per sistema nord-

,americii do Morgan Rotsch, que prepare la Ilet segons les

modifications quintiques que formula el ni,-,toe. Malgrat els es-
forgos de la major part de pediatres, malgrat tots els procedi-

ments de correccio amb l'ajuda dels avengos industrials , malgrat

el gran nombre de llets aixi obtingudes , humanitzada , maternit-

zada, homogenitzada , peptonitzada , etc., els incouvenients suren

per la rao natural do que, ademes de les diferencies de compo-

sicio quimica , existeix la indestructible i incorregible de la
seva hetereogenitat . Avui hem de reeoneixer que l'operacio mes

recomenable es Is. esterilitzacio per procediments fisics, no sols

perque destrueix els gerinens que anib tanta facilitat cultiven
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en aquest modi, sing tambe perqu6 senrbla demostrat que les
alhumines es digereixen millor i s'assimilen mes facilment coin
mes cuites son, lo que vindria en favor de l'us cada dia major de

la Ilet en pots . En general , en la tasca de desfer i refer els ali-
ments, sempre es topara amb greus inconvenients respecte at
producte obtingut, no sots en la seva composicio , sing en la
combiuacio dots elements , potser mes aviat perdent que gua-
nyant en la seva digestibilitat . No vol dir aixo que on el procedi-

ment portat aqui pel Dr. Frias, no tinguem do posar el temps

coin intermediari de millor testimoni , perv tint la temenqu quo,
amb tot i la seva significacio, sempre un aventatge no resoldra
el problema ni mes ni menys que els altres fins avui coneguts i
diferents coil a millors per cada autor . No sols aplaudeixo ]a

idea, sing que tint el form convencinrent , que la intel•ligi ncia i
bona voluntat del disertant , conseguiran for via per aquest cami.

Reclifacacio: Dr. Alexandre Frias.

Despres de donar merces al Dr. Salvat. diu que la Ilet este-
rilitzada, en absolut, creu per to quo ha vist en distints establi-
ments de Barcelona, .Madrid, Ginebra, etc., que cols ]a pasteurit-
zen, no tothom opina que in Ilet portada a una alto temperature
es hen tolerada pets hens.

De totes maneres creu no to autoritat per fer cap afirmacio

completa perqu6 sots fa uns 6 mesos dirigeix un establiment de
do Iactancia, pero creu que el procediment que ha descrit es
facil de pot-tar a ]a practica on els establiments do lactancia i
molt dificil el de fer to quo ha dit el Dr. Salvat que fan als Estats
Units de Nort-America, on els metges recepten cada una de les
quantitats dels elements i els establiments expenen coin si fessin
receptes.


