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ll'enga que el problema de les vitamines dels ali"wnts esta
en el terreny medic a l'ordre del dia, s'han pogut observar certs
fets que ens donee 1'explieaeiu palesa do l'accio d'aquests pro-
ductes minimals en la nutricio de I'individu, no ds d'estranyar

que a calla moment ens auem trobant auib novas manifesta-
cions de avitaminossi.

Aixi es coot avui, nosaltres ens deeidirn a exposar-vos rut

estat especial observat en el lactant quau es criat al biberon amb

Ilets excessivament cuites, esterilitzades o condensades, i que

donada la semblance d'aital quadre sindromic amb el beriberi,

provocat experimentalment en el colours per GEORGES MoO-

RIQC.AND, ens atrevim a classificar-lo arnb el nom de aSindromes

beribi;rics cousecutius a I'alletaurent artificial..

(Juadre clinic. -La caracteristica d'aquest quadre sindromic,
es la do presenter-se, quasi es pot dir bruscament i en plena sa-
lut aparent, exclusivament, at menys els casos que hem obser-
vat, en criatures de sis a vuit mesos i criades exclusivament al
biberon.

Tot d'una, la criatura detura el seu augment de pes, no
dorm, tot el dia grinyola, a pesar de perdre una bona dosi do
llet en els biberons, i engolir aquesta arnb veritable dalit quasi

be famolenc; ben aviat aquella deturada do I'augment do pes es

transforma en un descens notabilissim del mateix, arribant en
un dols casos observats per nosaltres, a perdre prop de 3 Kg. on
una setmana aixi, entre la deturada de I'augtnent de pes i el

descens notable poden passar quinze dies, en que com ja deiem,
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la criatura gennela constantnnent, no dorm, i adqutreix una

cies d'intoxieat, quasi he caraeteristica ('agnest treball. Aixf

tran.,eorren els fets, que+ n tot d'una la criatura pre^enta aquests

tres simptomes que jannai fallen: iuapeti ncia, diarrea aquosa i

fiacidesa aecentuada de Ies extremitats abdominats , en tat forma

que podrient anomenar•la veritablement paresia de le:,- extre-

mitats abdominats.

En qualque cas hem observat fregiiencia de pols , pero no

es tan soviet que es pugui considerar aquest coin on signs dis-

tirtiu del quadre qua descrivint; to quo si es constant es l'abser-

cia en absolut dots vuntits , de la temperatura , i en el principi de

Is fetidesa excessiva de I'exerement.

Pero to mds curios del present quadre ds que en dos dies

es corregeixen els siutptoines capdals, inapetuncia , diarrea

aquosa i paresia , sots afegint una petita quantitat de vitamines

als biberons do I'infanto.

Nosaltres , tonannentant - nos en els deseobrirnents de FUSCti

que extragud uua vitannina cristal•litzahle del sego de I'arrbs, i

despres de la cotnprovacio de que aquesta substaneia minimal

anti- beriberica existia, segons MoUYTQJ Ntr, tambe en la entieu-

la d'altres graminees , ens decidirenn a for eonfeccionar un infus

de sego de blat tat corn es fa t ' inftis de cafe, empleant els pro-

ductes vitatninies que es descomppnen a altos temperatures o

sots una teunperatura mantinguda durant temps pertlongat. I

l'aigua d'aquest inftis la feiem servir peral copatge do la ltet, po-

dent observar ; coin deiem, que els tres simptomes capdals

d'aquest sindrome, desapareixien nniraculosament ell dos dies,

tornava la gang , es deturava la diarrea i retornava el movinnent

de les extremitats , iniciant-se un visible i rapid augment de pes

de les criatures.

Despres d ' aquesta dart-era observacio no ens queda ja dub-

te quo el quadre que haviem observat era uua tnanifestacio

d'avitaminosi, i sots ens quedava eonfirmar el nostre estudi en

altres casos que no trigaren a presentar - se i des do Ilavors,

molts hall sigut els que hem vist . amb els ntateixos simptomes,

i amb el mateix final.

Ja sabem quo se'ns pot objectar que el nostre tratametnt es

infantivol . pero no podran negar quo es un pricipi de tracta-

ment do restitucio do vitamines ; que es imperl'ecte, que to els

seas perills , sobre tot per no esser esterilitzat i tenint per

taut el pet-ill de provocar una infeccio enterica, amb el sego de
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blat, ple de pols i d'altres immtindicies. Ja ho donem per des-

comptat.

Per aixo, nosaltres, reconegut el fet, anem a assajar altres

procediments, i ens interessariem en que els biolegs catalans

treballessin en aquest sentit per a confeccionar un producte vi-

taminic complet, corn ja exposarem m0s endavant.

Diagnostic.--Abans es precis no ens endinseni tin xic en la

discussio diagnostica del sindronre que liavenr exposat.

?,No podria tractar-se d'un estat enteric?

Voiem que hi ha in apet^^neia i diarrea, perm no se'ns pre-

senta cap altre simptonia d'ordre gastrointestinal, no hi ha fe-

tidesa dels excrements, no hi ha mucositats. ni sang en els ma-

teixos, i, es mes, 1'analisi microscopic dels niateixos ens dona un

resnltat negatia, si el fern a l'inieiar-so l'estat beriberic, car si

esperem massa, l'indefensio del budell i I'ingesta continuada

d'un producte, per maraca d'aecio funcional, i tal volta quirnica

del budell; pot prodnir l'e,:aeerbacio do tortes batteries pato-

genes que en les cambres dels Hens criats at biheron no solen

fa!tar mai; domes, no hi ha timpanisme abdominal, ni dolors

provocats, ni febre; indubtablement quo podem ja excloure el

que es tractes d'una enteritis, si be pot complicar-se el quadre

i acabar essent-ho.

Descartada l'enteritis, i donada la eorreeeic i vuarici.o dels

simptomes per i'accio de los vitamines, hem do eonsiderar

aquest sindrome corn a manifestaciO d'origen vitaminie. No ohs-

tant, podria no esser beriberic el quadre, pero per exclnsio i

per semhlanga al beriberi experimental, no pot osser altra cosa.

No pot esser malaltia do BARL.OW porque es massa rapid en sa

presentacio i per ]a manta do signes ossis i hemorragics. No pot

esser un quadro pelagros, dotiat que en cap cas hem observat

les eruptions caracteristiques do in pelagra i per altre costat,

coin di iem, els tres signes principals: inapetencia, diarrea aquo-

sa i paresia, son els tres signes eapdals descrits per Mouni-

QUAN7) en el beriberi experimental, provecat per ell on els co-

lours. sols quo en ells, on hoc de pari,sia ens parla do pariilisi

de les extremitats. Es indubtable que manquen els signes car-

diacs que presenta el beriberi dell adults, pero ja hem dit que

en alguns casos es presenta taquieardia.

Patogenia.-Per a explicar la patogimnia d'aquests trastorns,

no podem recdrrer a for-ho mitjancant fets experimentals en el
ser hum-14, pero creiem que les observacious fetes per renom-
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brats experimentadors son suficients per a explicar-nos en el

nen I'origeu dell trastorns que presenta a causa d'un ri,gim do

Carencia.

En 1913, el Dr. PAOLO RAnoINO empren, sots la direceiti

del I)r. GBANDIS, en I'Oniversitat de Genova, nns experiments

sobre el quimisme respiratori, en colours alimentats amb re-

gim carenciat, observant que la taxa del quacient respiratori

disminuia a causa d'una dismiuucio do I'anhidrid carbonic en

front de l'oxigen introduit, lo que ens demostra un relentiment

del recanvi dell liidrats de carbo, recanvi que augmenta pel sol

let do Ia supressio del regim carenciat. Les vitamines, dones,

segons RAMOINO, serien elements excitants dels processor (l oxi-

dacio; la manta, dones, d'aquesta accio catalitica do les vitami-

nes. augnrenta els productes de desiutegracio qae, per manta

d'un proces d'oxirlaeib, devenen t6xies i produeixen els feeo-

mens que hem descrit, que realinent semblen l'expressio d'un

quadre d'iutoxicacio alinientb ia. Aquesta transformacio incom-

plete no recauria sols sobre els hidrats de carbo, sing sobre les

grasses, les albunrines i tots els productes accessoris per a ros-

tra nutricio, esseut, per taut, quelcom complexa la fornracio de

toxics.

Uemes, en les toinies dels animals carenciats, s'han trobat

alterations do les glirndules de secrecio interna, talc corn des-

aparicio del timus. hipertrofia de les capsules saprarrenals, etc.,

que, com es sabut, tart influeixen en el recanvi nutritiu; po-

dent-se dir, doucs, que I'aceio deis trastorns d'origen endogen

(glandules endocrines) i els d'origen exogen (aliment carenciat)

obren al mateix temps, eucara que els primers siguin consecu-

tius als segons.

Pronostic. - En els casos quo nosaltres horn observat, no

hem vist cap cas de defuncio, i la guaricio mitjancant i'accio de

les vitamines addicionades, no ha fallat on cap dels casos em-

pleats. Pero, quints i quauts in('autons uo hauran mort a conse-

gii.encia d'una enteritis consecutiva als trastorns beriberics con-

fosos amb una iniciacio de trastorn enteric?

Podem dir, dones, quo si es diagnostiea des d'un principi

la malaltia i es reconstitueix la manta de vitamines de I'alimen-

tacio, no passa de ser un fet seas importancia que acaba amb la

guaricio complerta del malalt. Pero que, si no ho fem aixi, la

intoxicacio continua agreujada per una veritable enteritis, ens

duran el inalalt, indefectiblernent, a l'atrepsia i a la mort.
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Tractament. - Ja vos hem exposat detalladament com, amb

un procedir un bon xie anticientific , pero do resultats positius,

ens hem valgut per a obtenir un regim vitaminat en els liens

afectats do sindrome btriberic, que realment , domes d'esser un

procediment perillos per les impureses del sego de blat, to Pin-

convenient d'esser incomplet, car sols pot contenir el factor
accessori B de MAC COLLUM , que es hidrossoluble , mancant-li
el factor lipossoluble i l'antiescorbntic, que es soluble en alco-
hol de 83°.

Es podrien utilitzar altres vitamines , Ia mateixa descoberta
per FuN011 , que, com doiem , es cristal • litzable, pero que tambe
cols conte el factor accessori B. Tambe es podria utilitzar la
vitamina antinenritica extreta dels embrions del blat. Es coneix,
a mes, tambe , un extret vitarninic d'origen vegetal amb el nom
de Vitamina Lorenzini; pero nosaltres croieni que fora neces-
sari en aquest cas especial dots sfndromes beriberics produits
per 1'alletament artificial , recorrer a una vitamina especial, les
bases de la qual anem a fixar , a l'objecte quo nostres homes de
laboratori . vegin d ' obtenir-la amb les majors garanties d'exit
possibles.

Consideracions per a obtenir • nn prodncte vitaminic especial

per al Inillor rendirnent de l'alletainent artificial. - Dols estudis

do BEC I [AMP (1883), ESCIIERICIr (1900) i despres de 1\IARFAN, GIL-

LET, CONCETTI , SPOLVE RINI, MIELE, WILLEM . Ei1RLIC11 i altres,

es dedueix que la llet de cada especie animal conte unes enzi-

mes quo operant a manera de ferments fan que la Hot de cada

especie d'animals , sols sigui aprofitada completament per a la

nutricio dels fills de la mateixa especie , entre aquests enzimes o

ferments especifics, poden esser incloses les auornenades vita-

mines de ]a Ilet , donat que estudis do MOURIQUAND ens corn pro-

ven que certes substancies vitaminiques , que son utilitzables

per una especie animal, colour , per exemple , no ho son per a

altres. coui el gat, posem per cas , es a dir, que les vitamines te-

nen especificitat per a certes especies animals.

L'orieutacio , dons, veritablernent cientifica, seria poder ob-
tenir una vitamina especifica per at nadO , i es indubtable que,
tan sols per la llet do dona, podria obtenir - se aquesta exacta
especificitat de la vitamina per a la infanto.

Segons MAC COLLUM , en la grassa do la ]let es on nia ]a ma-
jor quantitat de vitamines ; extreient , doncs , do la Hot de dona,
per mitjh do procediments apropiats , el factor A lipossoluble

i
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i el B hidrossoluble, obtindriem uua vitamina bastant apropia-

da, a la qua[ sols mancaria el factor antiescorbutic, quo es po-

dria obteuir font actuar l'alcohol de 83°, sobre de certs vege-
tals rics en aigua i en estat frese.

D'aquesta manera es podria obtenir una vitamina quo ajun-

tant-la a la let dels biberons ens donaria tin couplet rendiment

de l'allotament artificial.

Ja considerein quo aquest procedir seria quelcoin dificil i

car, donat quo seria necessari establir una veritable vaqueria

de dides, pero on darrer cis no oblidem que de la mateixa llet

de vaca, do in Ilet do gossa (la m6s seinblaut en enzimes a la do

la dona), del rovell de l'ou mateix, es poden obtenir excel•lents

productes vitaminics que a manta d'altres, ens servirien, si no

amb tants aventatges, amb bastant d'exit per a l'alletament ar-

tificial.

De lo exposit podein deduir les seg% eats

CONCLUSIONS

1." Es presenta en els Hens criats artificial ment, un tras-

torn prodult per avitaminosi, que es pot considerar de caracter

beribcric.

2." Aquest trastorn es modifica ritpidantent i s'evita mitjan-

caut I'addicio de vitantiues a la Ilet dels biberons; i

3." Es precis que tots els biolags i laboratoristes do rostra

terra s'esmercin a trobar un producte vitaminic especific atnb

les majors garanties d'exit.
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