
VALOl NUrt'zi, IU 1)E LES SALS ('.LLCIQUES

pels Drs. TAYA i BOFILL

En preselitar aquesta nota no ens mou altre objecte que el

do contribuir amb el nostre modest treball a la importancia

del CONORf.S DE METOES DE LLENOUA CATALANA.

La resolucio d'un problema clinic, fonament dels nostres

estudis per a obtenir una disolucio de diferents sals calciques

solubles en perfecta estabilitzacio, ens ha obligat a profunditzar

en els moderns estudis quo aquests darrers temps s'lian fet a

tot arreu a proposit de les sals calciques i de llur importancia

en l'econolnia. Una Ileugera exposicio, comprovats al mateix

temps alguns dels seus extrems en el laboratori i una breu re-

copilacio dels mateixos 6s el treball que ens permetem sotme-

tre a la vostra consideracio.
Es indubtable que per a tots els Congressistes reran cone-

guts aquests estudis, pero 6s tamhe indubtable quo la importan-

cia dels eonceptes einesos per alguns professors mereixen l'ho-
nor d'una comunicaci6 en aquesta nlaiiifestacio de la Aledicina
catalana.

Reconeguda d'antic Is importancia do la calf. per at perfeete
desenrotllalnent do dents i ossos, en els temps moderns no sols
no s'ha ratiticat aquesta creenca, sing que els Pets ens obliguen
a considerar dit element com a importantissim per al desenrot-
Ilament dell organismes animal i huma.

Durant el regim ohligatori imposat per les apremiants cir-
cumstancies de la guerra, a Alemanya ha permes de verificar
estudis, comparacions i estadistiques que lean demostrat fins a
l'evidencia a quip punt arriba Is importancia de ]a calf; on For-
ganismo huma; fins fa poe, les quantitate do proteines, hidrats
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de carbo i grasses, fixaven el valor nutritiu dels aliments, avui
s'ha demostrat quo es secessari coneixer el sou valor en talc, ja
sigui per a selecciouar-los, ja sigui per a suplir amb una admi-
nistracio adequada la quantitat de dit element.

Alimentats amb substancies riques en talc; els animals do-
mestics, s'ha observat tin major rendinient do earn on el boil,
tin augment en qualitat i quantitat de Hot on les vaques, una
major quantitat de Rana en les ovelles, i, fins en els cavalls, tin
aspecte molt millor entre els que havien pasturat en terrenys
rics en talc,., que els que havien sigut criats en terrenys pobres
en aquesta substaueia, succeint fets semblants en les aus de co-
rral, a los quals, corn a regim supletori, se'Is havia administrat
una certa quantitat de sals calciques.

No menys iniportants i manifestos han sigut els resultats
obtinguts en I'obligatori raccionament d'aliments en 1'ltome i
dels estudis practicats on els teixits i elements constitutius do
]'organism(,; hem pogut veure que l'home no necessity per a la
seva alimentacio quotidiana la quantitat do earn quo en altre
temps hauriem considerat coin a absolutament necessaria, hem
apres a considerat Is importaucia que on l'alimentacio tenen
els elements minerals, prineipalment la talc, i finalutent, sens
cap dubte, podem afirmar que Is falta de talc en l'organisme, es
una de les causes que predisposes a la tuberculosi on ses (life-
rents formes.

Examiuada is composicio quimica de les cel•lules que com-

poser els teixits, veiem que una part del nucli do les mateixes

esta coustitu'it per cal(,, on ingerir I'orgauisme amb els aliments

poca quantitat de talc el desenrotllament de les cel•lules resta

incomplet i no triguen a presentar-se trastorns on I'estat do

salut de l'isdividu (palpitations, estats nerviosos, trastorns di-

gestius). El nucli de les cel•lules del teixit muscular conte una

important quantitat de talc i aquesta es eucara superior en els

muscles do Hbra llisa, en particular en els muscles del cos, corn

s'ha pogut eomprovaren analisis practicats amb el residu proce-

dent de la incineracio de diferents muscles. A aquest fet pot

atribuir-se sense cap mena de dubte la favorable influencia

que en les malalties cardiaques exercoix l'aigua mineral de

Neuheim, en la composicio do la qual entre preferentment el

clorur calcic, combinacio salina tees soluble en I'aigua.

Els leucocits o globuls blancs do la sang, posseeixen un
nucli moit tie en cal(;, llur poder fagocitari, defensiu en les ma-
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lalties infeccioses , ba demostrat el Dr. HAMBURGER que es aug-

montat d'una manera m anifesta quail s'administra talc a l'orga-

nisme.

En certes malalties ( ttiberculosi ) to hoc una destruccio del

nucli do les cel•lules animals . Per l'orina i per l'intesti es elimi-

nada una important quantitat de talc i essent aquest element

d'absoluta necessitat per a la formacio de les cel • lules que han

de forrnar els teixits , es evident quo ja sigui pets aliments, ja si-

gui per l'administracio de sals calciques , es precis roposar

aquesta perdua constant de l'organisme.
h:s un let reconegut i comprovat que les persones quo per

llurs ocupacions treballon en industries o locals on s'bi respira

una atmosfera en que abunda la pols de talc, rara vegada es

presenta en aquests individus cap al'eccio tuberculosa . Fa ja al-

guns anys que el metge do Glasgow, I)r. Beni., administrava amb

bon exit clorur de talc als malalts tuberculosos , podent ob-
servar que els focus tuberculosos eren envoltats d'una capa de
talc.

En els diabetics i tuberculosos , la quantitat de talc segre-

gada per I'orina , augrnenta d'una ► nanera considerable , i a aixo,

preeisameut , atribuoix el profesor ROBIN la dificil curacio en

malalts , do les forides , fractures , ja que els falta un ele-

ment do vital interes i de dificil assimilacio per a la formacio

de cel•lules noves . LORAND afirma quo es possible pels raigs

Rentgen reconeixor la pobresa de talc on els ossos.

Per at creixenrent dots animals, es d'absoluta necessitat ad-

nrinistrar - los aliments rics en talc. Les plautes prenon do la te-

rra diferents ► naO rios minerals i amb la talc absorbeixen tambe

magnesia, substancies que passes despres a I'organisme corn

aliments ; si coute una major quantitat de magnesia

que do talc , succeeix que una part de la talc es disolta en l'or-

gauisme i eliminada per l'orina, per aixo cal tenir molt en

compto aquesta circumstancia quo pot ocasionar una desiuine-

ralitzacio do l'organisme , a pesar de subministrar - Ii una quanti-

tat do talc amb els aliments.

A Alemanya i durant la guerra, constituIda I'alimentacio

do I'liome principalment per palates i pa d'ordi , ha determinat

aquesta falta de talc tin augment en la tuberculosi ; on aquells

aliments la quantitat de magnesia era superior a la do cal;.

1 kilo do farina d'ordi, conte 0,25 de talc i 1,40 do mag-

nesia.
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cions quo podem evitar si conseguim una mes rapida accio re-

calcificant.

CONCLUSIONS

1.a La talc es un element de primordial interes per a la

vida dels organismes, formacio de cel•lules, ossos, etc.

2.1 En gran nombre de casos, per la insuflciencia calcica

dels aliments, cal administrar-ne a I'organisme, ja que en estat

normal hi ha una perdua do la mateixa per 1'oriua i l'iutesti.

3.1 Cal evitar la presi^ncia do grosses quantitats de mag-

nesia en presOncia de la talc.

4.a Es preferible I'us do sals solubles per a conseguir una

accio recalcificant, rapida i energica.

Discussio : Dr. E. I+ erncandez Pellicer.

Be quo ]es sals solubles s'ahsorheixiu facilmeut, tambes'eli•
milieu mes filcilmeut i els seus efeetes son passatgers. En cauvi,
les sals insolubles absorbiut-se mes lentament es fixer amb mes
duracio, sobre tot si empleem I"adrenalina. Cita un cas exem-
plar observat a I'14ospital de St. Pau.

Demes, el clorur de call per introduccio de lion Cl en la
sang dona materia prima per a la hiperclorbidria i es contra-
produent en els tuberculosos.

Preconitza l'us del fluorur de talc per augmeutar ]a consis-
tencia dels teixits.

Discnssio : Dr. J. Weinberg.

Pue afirmar I'accio do les sals de call en l'organisme; jo no
empleo per als tuberculosos mes que la saturacio de talc mit-
jancant injeccious de glicerofosfat do talc on progressio fins
arribar a una dosi que, per acumulacio, produeixi cefalalgia i
temperatura.

Discussio: Dr. Oliver i Rodes.

La nota preseutada pets Drs. TAYA i BOFILL, niereix certa-
ment que se li presti atencio, malgrat sembli de primer moment
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quo es tracti do conceptes ja coneguts i sobre els quals ja s'hagi
dit ]a ultima paraula.

h;s innegable que, fins no fa gaire , horn deduia la valor nu-
tritiva dels aliments per les quantitats d'hidrats do carbu, pro-
teines i grasses , mes avui no sou considerades suficients aques-
tes dades , es indispensable de coneixer tambe la quantitat de
talc que contonen els aliments ; i es compren quo aixf sigui, ja
que, en la composiciu dels diversos toixits, secretions i sues
organics , hi entry dit cas, corn component do certa impor-
tancia.

Per demostrar dita atirrnacio , els comunicants han indicat

Jos observations fetes a proposit del major rendiment observat

on la earn do bou, quan el bestiar ^'ha alimentat de substancies

riques do talc; la mateixa Cosa succeeix on el rendiment do les

vaques Ileteres. en quantitat i qualitat, en la liana de les ove-

lies, etc ., quan Ilur alimentaciu es rica de talc.

Quart a I home fa referencia , ens recorder els actors la irn-
portiuicia que actualnient es concedida a Ia tali; des del punt
d'obir alimentici , i la que j a do temps llunya ha vingut conce-
dint-se - li corn element de difusio en la tuberculosi . En aquest
sentit, recordem la soluciu, podriern dir-ne classica , de clorhi-
drofosfat do talc, medicament senzill del qual hom ha obtingut
indubtahles beneficis . Son us comenca, fa molt temps, confiant
en els sous probables efectes, peso avid dia coneixem anib cent
detail cientifie els forarnents de l'exit do tal modicaciu.

Un detail que entenc quo tal vegada sigui d'oportunitat fer-

vos present en aquesta ocasiu, es el fet que he observat en el
laboratori en els resultats de molts analisis de Ilet de mares i de
dides, el defecto do la qual on cendres , es dir, en substancies
minerals ti per taut en talc, per ser aquest l'integrant principal

de les cendres de la llet), m'ha vingut a comprovar en diverses
ocasions el motiu per que s'acudia a l'analisi d'aquest liquid de

secrecio on certs casos de defectes de nutriciu i creixernent dels
infants. En molts d'aquests casos s'ha vingut a consegii ncia
do ser una Ilet pobre d ' elements minerals i, per tart, en cal(,,, la

causa del retras de la nutriciu a que ens hem referit , a pesar de

tractar-se de vegades de Ilet amb una quantitat de graesa, no ja

normal , sing depassant les xifres limits ordinit,ries.

Los dades nunleriques exposades pels comunicants refe-

rents a I'alimentaciu alernanya durant la guerra, son prou de-

mostratives per considerar la importancia de la talc en el nostre
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organisme. I per si aixo no fos prop, hem de tenir en compte

l'afrmacio del fisioleg NooxmEN, citada pels autors.

Havent esment d'aquests diversos fets, crec interessant d'a-

clarir certs conceptes i alguns prejudicis que poden tenir-se en

IIigiene i en Medicina a proposit de la calc.

Tenim tambe noticia que 1'exc6s do dit cos on l'alimentacio

podria motivar certs perjudicis, pero aixo succeeix

amb tot aliment i amb tota funcio Cal mautenir les

roses dins do cert equilibri; que es la vida, en l'aspecte vege-

tatiu, sing un equilibri constant?

No soc dels que creuen sempre presentar les roses en ter-

mes incontestalales, ja que el perfeccionament es sempre de de-

sitjar en tot ordre d'estudis; seguint, dones, aquesta linia, es per-

que m'atreveixo a for algunar indicacio que suggerit la

nota presentada pels Drs, TAYA i BoiJLL, indicacions encamina-

des a aclarir certs conceptes, no mai prow ben estudiats. Dits

extrems son els segiients:

1.ei Crec d'interes per al metge coneixer la quantitat de

cal( en la Ilet de la mare i do la dida en els casos de retras de

nutricio dels infants.

2.°n Estudiar la quantitat de calc de les aigiies destinades

a la potabilitat, on les diverses comarques i localitats de Cata-

lunya, amb In relacio que pugui tenir amb l'estat de nutricio, do

defenses organiques i malalties frequents en els naturals de la

localitat corresponent.


