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L e s  m a l a l t i e s  d e g c i t a r i e s  e n  e  1 
n o s t r e  b e s t i a r  

pel Profersor C. RAMON DANES 1 CASABOSCH 

N els prolegomens de I'estudi de  !a Clínica, en la part que tracta E de I'estructuració del diagndstic. hi ha un axioma que diu : nSi 

voleu sotmetre a una analisi acurada els errors de diagnostic, tant 
si aquestes errades són descobertes per l'evolució ulterior del cas 
concret, com si fossin revelades per la practica de  tecniques ad hoc, 
com si fossin evidenciades, en darrer terme, per la necropsia, haveu 
de judicar que sempre són producte, en definitiva, de la ignorancia, 
de la insuficiencia en I'examen o de I'error de judici. 

En efecte, al be11 mig de moltes daltres contribucions als esclari- 
ments dels problemes patogenics, I'aplicació dels estudis bioquimics 
ha estat la clau que ens ha permes d'escatir la intimitat, l'evolució i la 
correcció de nombrosos processos n ~ s o l ~ ~ i c s .  

La clínica zooihtrica cal que atrapi el desenvolupament modern 
de la fisilogia i per damuot de tot l'aplicació d'aquesta a la zoologia, la 
zootecnia, la qual ha desvetllat els problemes actuals de més volada. 
En efecte, per practicar seriosament la clínica ha calgut despullar-se 
d.aquella vestimenta teixida en les hipotetisues teories microbianes 
i ribetejada amb les síntesis arnpu'loses a la manera de l'illustre 

Letamendi. 
Res no ha influit tant en les noves concepcions etiogeniques com 

les variacions imposades als sistemes d'explotació dels animals, i 
aquests sistemes, que han volgut sempre caminar envers la perfecció 
zootecnica, fins a adquirir el maxirn de producció de forca de tracció 
o de  resistencia, de carn, de Ilet, d'ous, etc., han modificat profunaa- 
ment els organismes dels animals productors, car les vaques que d'una 
manera normal donaven la llet suficient per a I'alletament dels seus 
nado6 avui rendeixen 20-25 i més litres diaris de  Ilet, les galliues amb 
una ~roducció de cent ous han arribat als records de 240 i 260 ous 



per any, els porcs han lograt assimilar una quantitat inigualada de  
greix i els anyells avui tenen la carn que d'habitud era característica 
dels moltons. 

Per tant, en considerar els elements essencials dels organismes 
animals cal tenir en compte compensar dins l'alimentació les despeses 
que d'aquells aliments realitzen mitjansant els pinsos compostos amb 
quantitats sufúentc de  proteids. hidrats de  carbó, grasses i sals mine- 
rals, ultra les vitamines i els amido-itcids, demés de  les condicions 

especifiques del metabolisnie que depen no solarnent d e  la valua abso- 
luta dels aliinents, ans encara de la potencia funcional d'un organisme 
determinat. el qual també es troba relligat al sistema nerviós de la 

vida vegetativa i de les glandules obertes o de les endocrines; per 
aixb en l'estudi de  lec malalties de la nutrició els capítols més impor- 
tants són el d e  les- malalties produrdes per deficiencies quantitatives 
i el de les malalties produides per carencies qualitatives, resultat de  
I'absencia en la nutrició d'un o diversos elements essencials dels abans 
esmentats. 

Les modificacions sofertes per les actuals races d'animals de ren- 
diment són evidents i si no n'hi hagués prou amb el canvi en la mor- 
fologia que a cop d'ull qualsevol observador pot distingir, hom podria 
cercar ajut en la histologia. Duerst, estudiant la tiroide, ha mostrat que 
en els merinos productors d e  liana el pes d'aquesta glandula és  infe- 
rior al dels merinos productors de  carn;  en la vaca lletera la tiroide 
presenta celrlules epitelials grosses, una substancia col.loidal amb va- 
cuoles, mentre que en la vaca productora de  la carn les cellules epi. 
telials són petites i aixafades. Kucera ha observat en els bous Xaro- 
lesos una degeneració de la tiroide tan més evident com més 
s'acnstaven al tipus de carnisseria. Bormann ha vist en el porc York- 
shire una tiroide més grossa que en el porc corrent. Kleinheing ens 
ensenya que les ovelles gestants alimentades amb pinsos molt concen- 
trats presenten una hipertrofia de  li; tiroide. 1 així, les modificacions 
més adients es constaten en els testicles, ovaris. paratiroide i supra- 
renals dels animals especialitzats. 

A la vegada el clínic cal que estudii un grup de  malalties amb 
síndromes semblants al d e  les malalties per deficiencia o per carencia. 
car iquestes serien degudes a una intoxickció o autointoxicació per 
fadiga funcional i alimentitria dels animals més acuradament seleccio- 
nats i per tant de major rendiment. En efecte, si les racions donades 
als animals de més gros rendiment són abundants en  materies albumi- 
noides i també riques en materies azotades no albuminoides, amides 
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i sals amoniacals (abundants en la majoria dels vegetals), llur acció 
pot ésser-los nociva i pariona a la dels repims massa rics en aquestes 
rnateries coutingudes en els tortós, i llavors no podrem atribuir la 
malaltia per excés d'aital alimentació a un principi toxic contingut dins 
de I'aliment. pero sí a un enverinament produit per la repetició de  
I'excés de materies proteiques. Klein, Bergeim, Ballot, Newson, Cross, 
Aynaud de Chartles, Carré, etc., ho han demostrat en la uremia dels 
anyells engreixats, en l'hepatitis enzobtica dels garrins alimentats amb 
farina de  peix, en el vertigen dels pollets alimentats arnb farina d e  carn. 

1 en aquest mateix grup de malalties per superalimentació. pero 
degudes solament a una causa ocasional específica, el clínic hi pot es- 
tudiar els processos d e  I'aparició de desordres fisiologics en els animals 
de  les cornarques més rarnaderes, així la tetinia de  l'herba en entrar 

la primavera que afecta les vaques. lleteres, les quals sofreixen un 
descens del total de calci i del magnesi de  la sang (com ho demos- 
traren Sjollema i Seekles) que determina la pardisi. la taquicirdia i la 
mort dels bbvids (p. e. també, alimentant-los amb fortes dosis de 

farina d e  cacauet que produeix una disminució de 47 per 100 de la 
calcemia i del 35 per 100 del total de  Mg sanguini i un augmenf d e  Ph 
inorginic) i a la vegada s'observa que la sang resta saturada de  pro- 
ductes de  desintegració incompleta de les proteines. Gotze, en el 
Deutsche tierarztliche Wochenschrift (1932. pagina 820-832). procura 
agrupar en aqnest capítol de la Patologia les tetanies de gestació i 
postgestació, de la següent manera : els estats tbxics ocasionals obser- 
vats en les femelles domestiques comprenen : en l'euga, la hidropesia 
de la gestació, I'eclimpsia. la tetinia de la gestació avancada, i durant 
I'alletament, I'osteodistrbfia. les hepatopaties, la iiinfosurai, del part ;  
en la vaca, les derrnatosis de  gestació, les hepatopaties, les parestesies 
dels membres, I'osteodistrbfia. l'ailotriofigia (pica) i les diverses ma- 
lalties caracteritzades per coma o tetinia (febre de  part, tetanus del 
transport,, tetania alimentiria per estabulació, paraplegia tetanoide, 
malaltia de  l'herba); en la truja, les dermografies de gestació, les con- 
traccions eclimpsiques i tetiniques. les osteodistrbfies, les parestesies 
dels membres, I'allotriof&gia (es mengen els llits fetals), la mania puer- 
peral ; en la cabra i l'ovella, I'eclimpsia i el coma d'abans i després 
del part; en la gossa, I'eclimpsia, la tetania, les dermatosis de lactació 
i I'alop&cia. 

La vaca Iletera, per les seves especials condicions de  vida, en els 
darrers mesos d e  gestació, en el moment de  lliurar el nadó o en les 
primeres setmanes després del part és l'animal més sensible a la teta- 



nia, i per aixb l'havem escollit com a tipus clinic en les diferents hipo- 
calcemies agrupades mestrivolament per Cotze : malgrat d'escollir la 
vaca lletera i les malalties de la gestació com a modeliques d'aquests 
processos patolbgics, cal no oblidar a la vecada, que la hipocalcemia 
aguda i les hipocalcemies associades, són el signe predominant d'altres 
processos també de quadre sindrbmic similar en altres especies, tals 
com I'osteomalAcia, I'osteoporosi, I'osteoclAstia, la caquexia bssia. la 
caquexia ossifraga, I'hemoglobinúria paroxistica dels equids, I'aceto- 
nemia, etc. 

Les realitzacions més assenyalades del metabolisme cilcic en l'e- 
conomia són, en primer Iloc. I'assimilació del calci provinent dels fac- 
tors dietetics introduits en I'intestí, la qual resta controlada a tothora, 
pel grau d'intestinal CH. i correspon una absorció del calci tant més 
grossa com més &ida és la reacció del contingut intestinal, i aixb é s  
tan evident, que I'afegitó d'unes grasses determinades en el regim ali- 
mentari ha produit un augment d'assimilació del calci ; i encara les 
dites grasses podrien contenir vitamines D;les quals farien oscilJar en 
tot cas la reacció del contingut intestinal envers l'acidesa, fins a tenir 
les condicions més immillorables per a una major absorció. 

Els ossos són uns remarcables dipbsits de calci car contenen en 
conjunt el noranta-nou per cent del calci de  l'economia i si aquestes 
reserves no són utilitzades en tots els moments de la vida per omple- 
nar les despeses.dels altres teixits, poden ésser mobilitzades sota les 
imperioses exigencies de la secreció paratiroide, puix que ens és cone- 
guda la facultat d'aquesta secreció, de  convertir d'una faisó &pida el 

calci contingut en el teixit ossi a formes ionitzades i de més fAcil assi- 
milació. 

El calci, en constituir un element vital, és necessari als teixits i 
aixi ho demostra la constant en el grau de  concentració trobat en la 
sang de cada cap d e  bestiar : en els bovins Xexplotació -normal el per- 
centatge oscikla entre 9 i l i rngrns. (procediment de Waard).i aquesta 
fixació seria deguda a I'acció de la vitamina D com a derivat de I'er- 
gosterol o sterol produida experimentalment per les grasses inactives 
dels teixits orgAnics exposades a la irradiació de la llum ultravioleta. 

L'excreta del calci quasi sempre es realitza pel budell gros i per 
I'aparell urinari, car aquests brgans són en darrer terme els reguladors 
de  l'excés d'aquell en els teixits, com aixi ho prova la injecció endo- 
venosa de grans quantitats de  calci, el quai poc temps després és  eli- 
rninat per aquelles vies. En les vaques lleteres el calci pot descobrir- 

se .sota fortes concentracions, en la Ilet, car uns dos litres de  calostre 
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contenen una mesura igual al contingut en la sang total i aquesta pro- 
porció tan enlairada enclou i fins ens explica l'enorme importancia 
que pot tenir aital despesa calcica en el coneixement de I'etiologia de  
molts desordres lligats al funcionament glandular mamari. 

Al mig de  tots els piocessos de malaltia derivats, doncs, de les 
hip.ocalc&mies en els bovins, la febre del part (anomenada també febre 
vitularia, febre puerperal, .collapse del part, parilisi del part, febre de 
la Ilet, tifus puerperal, apoplexia vitularia, paresia puerperal) se situa 
a primer rengle en el nostre bestiar, car la població animal lletera als 
votants i en terres adés llunyanes de les nostres grans urbs és  cada dia 
més important; la patogenesi de la febre del part és una seqüencia 
de tot el que portem apuntat, i. així cal comprendre-ho, car els casos 
més típics i els que sovintegen rnés també, són aquells en que a la 
vaca, finit el lliurament del fetus, per correlaCió fisiolbgica li esdevé 
la puja sobtada de la producció de Ilet, primer en, forma de calostre, 
tot seguit en forma d e  llet integral i en .ambdues formes el calci arra- 
bassat al teixit sanguini é s  transferit a la glandula mamiria que I'eli- 
mina sota fortes concentracions; en aquest procés fisiologic, no de- 
passant els Iímits d'un funcionament normal, és a dir, quan la quan- 
titat d e  llet secretada en el seu poder calcic correspon a les possibili- 
tats del calci contingut en la sang, les gtindules paratiroides són per 
llur acció el fre i l'estímul de la mobilització i transport interorganic 
del calci, pero, ben al contrari, si la producció glandular mamaria no 
és controlada exactament pel mecanisme regulador (cas de les vaques 
molt Ileteres) la calcimia sanguínia cau en  un estat deficitari i aquesta 
falla destrueix I'equilibri normal de.t'economia i apareix molt espec- 
tacular la febre del part. 

La febre del part o febre de  la Ilet, com l'anomenen els vaquers, 
ha constituit fins ara per tots els patblegs una entitat nosolOgica molt 
ben coneguda en el terreny d e  la clínica pura, car el tractament cura- 
tiu fonamentat en les insuflacions d'aire dins la glandula mamaria. aixi 
com les injeccions de  iodur potissic en dissolució per la mateixa via 
responien quasi sempre amb un exit sorprenent, i d'ací que molts au- 
t o r ~  i fins investigadors gens suspectes es vanessin d'explicar tebrica- 
ment les etiologies més diiconformes d'aquest procés; per tant. unes 
vegades era atribui'da la febre del part a una anemia cerebral, altres 
a una hiperimia dels. organs pilvics, al coilapse vasomotor, a una difi- 
cultat de la circulació limfitica, a la hipoglicemia, a la infecció d e  les 
vies uterines, a trastorns endocrins, a autointoxicacions d'origen ma- 
mari o uterí, a 'acetonúria, etc., i fins un dels autors més prictics ex- 



posava la teoria que la causa principal corresponia a I'alimentació in- 
tensiva amb grans quantitats de  pinsos molt nutritius i en conseqüen- 
cia calia recomanar I'alimentació prudentment pobra d e  principis nu- 
tritius a totes les vaques en les darreres setmanes de  la gestació, per- 
que aixi fins podria anullar-se aquesta malura que tants estralls causa 
a la nostra ramaderia ... i tot aixo sense recórrer a I'axioma que deixem 
inserit en el primer parigraf que correspon als prolegdmens de I'estudi 
de la clínica. 

La simptomatologia d'aquesta malura és dita per tots els autors 
d'una manera profusa, i per al nostre objecte solament direm que tota 
sencera pot reduir-se als fenomens de  convulsió. tetania, paraplegia i 
coma, i que és també aquesta la característica de  les crisis pseudovituli- 
ries, i les dels paratiroidectomitzats. 

Tant en 'la profilaxi com en el tractament terapeutic de  la febre 
del part, igual que en tots els processos hipocalc&mics, el pensament 
directriu ha d'ésser l'administració de sals de calci a I'animal en estat 
deficitari ; així, com a metode preventiu, la inclusió de calci en la ra- 
ció compostade farratges pobres en aquestes sals es troba ben indi- 
cada, com també en el cas d'abundor d'aquelles sals en el pinso, en 
condicions, pero, inoperants d'absorció per l'alcalinitat del contingut 

intestinal, en el qual cas fóra necessari donar una serie d'injeccions 
d'extret d e  paratiroides (collip) per fer assimilable el calci, que tot i 
trobar-se en i'intestí no podria ésser aprofitat: al mateix temps, l'ad- 
ministració d e  dosis rnassisses de  vitaminz D per os, procuraria una 
major estabilització del calci en els teixits i aquestes dosis (equivalents 
a 50.000 unitats Ostelin) administrades,a diari en un període de  vint 
dies restablirien I'equilibri calcemic, car des del nove dia I'analisi 
d'una mostra d e  sang justifica una hipercalcemia eficieut. 

El tractament teraprutic cal fonamentar-lo en l'adrninistració d'una 
sal cilcica sensible i assimilable per als teixits: així, el gluconat d i  
caici (C, H,, Ca, que és, una sal neutra, orginica, provinent de 
la combinació del calci amb I'hcid gluc&nic, I'acció de  l a  qual depen 
del calci ion, perque el radical icid, sota el punt de mira fisiologic, és  
inert. Cada mgm. per cent en deficit del calci sanguini caldria que 
fos teoricament cornpensat per una injecció intravenosa de 3-3 grm. dz 
gluconat de  calcii per tant, si la concentració normal en la sang dz  
vaca és d'uns 10 mgms. per'cerit, i e n e l s  atacs extrems de febre del 
pait s'esca" désser  tan baixa, potser fins a 3 mgm. per cent. la dife- 
rencia d e  7 rngm. per cent cal que .sigui compensada per la injecció 
en la via sanguínia de 23'1 gm. de pluconat de calci; en la practica, 



pero, i per causes accidentals imprevistes. no pot precisar-se l a  dosi 
exacta a injectar i, per tant, cal administrar aquella dosi en quantitat 
duplicada. 

Dels resultats sorprenents obtinguts en la meva clínica en poden 
donar fe els segiients historials, triats a I'atzar entre dos-cents de  sem- 
blants : 

Núm. 52. Vaca, propietat de  A. P., Barcelona.-Anamnesi ; : la 
vaca vedella fa 20 dies, puerperi normal, vuit dies enrera sofrí cal- 
freds molt accentuats, desgana, la producció de  llet quasi nukla, hom 
li insufla aire en l'aparell mamari i la vaca millora ; al cap d e  dos dies 
li repetí la febre d e  la llet i en ésser insuflada altra volta torna a mi- 
llorar fins tres dies després que li repetí I'atac, el qual no pogué ésser 
aturat malgrat la insuflació d'aire, demés d'una sagnia a I'orella. 

Síndrome.-Vaca, Holstein, cinc anys, magra, raquítica; tempe- 
ratura a i'hora de la mínima diaria, 39'5O C. ; I'actitud és  d'un frenesí 
continuat, si hom pretén de  subjectar-la cau a terra, no pot mantenir- 
se dempeus, sacseja el cap com si ohservés mosques volants; el dors 
convex accentuat, tetinia. hiperreflexia, ~ $ 1  rufó, la- calor desigual 
en la pell; congestió conjuntival, el cos clignotant cobreix una terca 
part de  l'ull ; panteig (disnea); pols desigual, tens, freqüent ; desgana; 
constipació ; oligúria ; manca d e  zemuc. 

Diagn6stic : Febre del part (vitularia). 
Terapkutica : Injecció intravenosa de gluconat d e  calci (40 grm.) 

i clorur magnksic (10 grm.). Al dia segiient segueix tot el quadre sin- 
dromic excepte I'excitació, car resta en una adinimia proxima al 
coma : temperatura, 40'90. A I'altre dia, repetició de la fórmula abans 
dita i en ésser I'endema la vaca resta normal, augmenta la producció 
de llet i la temperatura descendeix a 39'4O. Als tres dies és donada 
d'alta. 

Núm. 61. Vaca pro~ie ta t  de  C. E., Parets.-Anamnesi : la vaca 
vedella fa 30 dies, el puerperi normal (prové d'una importació de  va- 
ques de  Vic); fa 4 dies que resti malmirrosa, deixa de menjar i des- 
cendí la producció a 3 litres per dia ; en ésser l'endema hom li injecta 
aire. en I'aparell mamari, la vaca rriiliora uii poc, pero la constipació 
es féu penible, l'alk esdevenípudent, insu~ortable, la defecació i In 
micció qu,asi nuMa. 

Síndrome.-Vaca. Holstein, tres anys, bon estat de carns ; tempe- 
ratura a l'hora de  la maxima diaria, 38'8' : actitud : cap acotat, oblicu, 
dors convex molt accentuat, ventre recollit i de pos Ilebrer, extremi- 
tats reunides, camina de  costat, ataxia, hiperreflexia, la calor de Is 



pell desigual, hiperestksia, p&1 rufó; en l'aparell respiratori i circula- 
tori, sense anormalitat de cap mena ; desgana, coprostosi, oligúria ; 
manca de remuc. 

Diagn6stic.-Febre del part (vitularia). 
Terapkutica.-lniecció intravenosa de gluconat de calci (50 grm.) 

i clorur de magnesi (10 grm.). Al cap de dos dies I'aspecte de la vaca 
ha canviat ; funcions fisiol6giques nonnals, desapareix la convexitat 

~ ~ 

del raquis; produeix 16 litres de Ilet; temperatura a I'hora de la mA- 
xima diaria 39'Z0 C. 

RESUMEN 

En este trabajo del Prof. Danés y Casabosch. se demuestra La importancia del 
déficit de calcio en In .sangre de los animales cual los bovidos. Respecto de seme- 
jantes hipacalcernias, el autor estudia minuciosamente el diagnó.tico y tratamiento. 

SUMMARY 

I? this work, Prof. Danes i Casabosch has demonstrated the irnportance of the 
deficit of Calcium in the blood of thr animals. such es cows and bitch. The he5 

made a study of the diagnossis snd treatment. 


