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Maignon assegura haver confirmat les seves con-

clusions sobre aquest assumpte (i) en diferents treballs,

essent el primer el tractament d'una gossa afecta espon-

taniament de diabetis. Aquesta nota nostra to per ob-

jecte analitzar el valor de les propositions de Maignon.

La gossa fou observada durant 20 dies, durant els quals

va esser sotmesa a 6 regims diferents, la qual cosa no

justifica cap de les deductions de caracter general.

Segons la nota de Maignon, en 2 dies de regim de

carp la gossa elimina, per terme mitja diari, 1`249 gr.
d'acetona, mentre que en 3 dies de regim d'oli sot, eli-

mina un promedi de o'493 gr., de la qual cosa en dedueix

que, en la diabetis, l'acetoniiria is major amb el regim

de carn que amb els aliments grassos. Pero cal tenir en

compte que, en la memoria original (2), la xifra de 1`249

grams es el promedi de 2'281 gr. el primer dia de earn

(en ple desordre metabolic determinat pel regim ante-

rior de sopes), i 0`218 gr. (xifra del segon i ultim dia de

carn). Aquest nilmero es molt inferior a 0'493 gr., pro-

medi de 3 dies d'oli sol, i inferior igualment a cada un
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d'ells : o`698, 0`388 i o'283. La conclusio de Maignon
no ens sembla, per tant, justificada.

En la nota anterior 1'autor afirma (pag. 199) : #Nos-
altres hem vist, en la nostra gossa esponta.niament dia-
betica i en els nostres malalts tractats pel regim gras,
disminuir 1'acetona en lloc d'augmentar.* En el cas de
la gossa diabetica, les xifres de l'acetonuria dels dos
ultims dies abans de comencar 1'administraci6 d'oli son
0`218 gr. (carp) i 0`122 gr. (inanicio); la del primer dia
d'oli es o'698 gr. L'acetona augmenta, doncs, en hoc
de disminuir, corn afirma Maignon. Els dies segi ents
les xifres disminueixen, i aquesta baixa coincideix amb
una disminucio de la quantitat d'oli absorbit per l'ani-
mal (o'698 gr. per 200 gr. d'oli administrat; 0'388 gr.
per 18o gr. d'oli; o'283 gr. per 18o d'oli, del qual una
bona part fou eliminada sense haver estat absorbida).
En tot cas, la xifra mes baixa de tot el regim gras (o'283
grams) es superior a la dels dos ultims dies abans de
l' administracio de l' oli.

En una nota precedent, Maignon i Morand (3) afir-

men : eUn de nosaltres ha observat que l'agreujament

d'acetonuria diabetica observada despres de la substitucio

dels aliments grassos pels aliments hidrocarbonats de la

raccio, no es degut ni a la restriccio dels hidrats de car-

bon ni a la ingestio de greixos, sing dnicament a la hiper-

acidesa urinaria que en resulta... Els primers resultats

han estat obtinguts en una gossa afecta de diabetis es-

pontania molt greu.» En aquesta observacio de la gossa

esmentada no es veu en cap moment que hi hagi una

substitucio immediata dels aliments hidrocarbonats per

aliments grassos i no s'assenyala 1'aparici6 de la hiper-

acidesa urinaria; peril en la memoria original Maignon

escriu : «L'acetonuria ha disminuit en gran manera degut

al tractament. Aquest resultat es deu a la disminucio
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de l'acidesa urinaria, com a consegii ncia que s'admi-

nistrava al mateix temps que l'oli carbonat de sosa.

Fins l'orina es tornava alcalina. Aleshores suprimi-

rem el carbonat de sosa, i 1'acetona augmenta d'una

manera regular i progressiva.» Si per comencament del

tractament gras hom enten el comenc de l'administracio

de 1'oli, acabem de veure en que consisteix la pretesa

disminucio; si per tractament hom compren el regim de

earn i oli, les condicions de la reaccio urinaria i de l'ace-

tonuria son les seguents : ultim dia d'oli sol (que ho es

gairebe d'un regim d'inanicio, ja que existeix intoleran-

cia intestinal), reaccio un xic acida, acetona o'283 gr.

(recordeu que les xifres dels dos ultims dies abans de

l'administracio de l'oli son encara mes baixes : o'218 gr.

i 0`122 gr.); primer dia de carn i oli amb una dosi de car-

bonat de sosa mes forta que la donada amb 1'oli sol,

reaccio alcalina, acetona, 0`307 gr.; segon dia del ma-

teix regim, peril sense carbonat de sosa, sense indicacio

sobre la reaccio, acetona, o'442; tercer dia, acetona,

0`421 gr.; quart dia, sense indicacio sobre la reaccio,

acetona, o'558; cinque dia, reaccio francament acida,

acetona, o'667; sise dia, reaccio acida, acetona, o`607;

sete dia, reaccio acida, acetona, o'61g.

Totes aquestes dades mostren clarament : 1.r, que

en la gossa diabetica de Maignon, dintre del conjunt i

en cada un dels dies del regim de carn i oli, l'acetonu-

ria es mes intensa que en l'ultim dia, regim de carn sola.

En aquesta observacio no hi ha, doncs, rao per a afir-

mar que la carn tingui un poder cetogenic superior al

greix; 2.n, que, amb l'augment de 1'acidesa urinaria que

sembla consecutiu a la supressio del carbonat de sosa,

a partir del dia en que l'orina fou alcalina (1.r dia de

carn i oli) hi ha una evolucio de 1'acetonuria que, con-

trariament al que afirma Maignon, no pot esser quali-
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ficada d'augment regular i progressiu (hi ha i dia d'aug-
ment, i dia de disminuci6; 2 dies d'augment, despres
nova disminucio, nou augment); 3.r, que no hi ha cap
relaci6 fixa entre la reaccio urinaria i la intensitat de
l'acetonuria.

Si es cert que la xifra o`667 gr. amb reaccio acida
es superior a 0`307 gr. amb reaccio alcalina, aquesta
ultima es, tambe, superior a 0`283 gr. amb reaccio acida,
que es, aixi mateix, inferior a 0`421 gr. amb reaccio neutra.
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