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Metabòlica

A tots els infants amb malalties 
metabòliques hereditàries.
Als facultatius de la Unitat de 
Metabòliques, especialment al Nil, que 
ens ha volat massa de pressa al més 
enllà....



L’Equi és un poltre que pastura pels prats d’alta muntanya, 
juntament amb la resta del ramat de poltres i eugues.

És totalment feliç, jugant amb els seus companys i els altres 
animalets del prat.

Però l’Equi té un problema. Quan corre i saltirona massa, es 
posa molt malalt, queda sense forces i no es pot aixecar del 
terra. 

Això el priva de jugar incansablement com els altres poltres.





Els animalets del prat, conills, ocells, papallones i abelles voldrien ajudar-

lo, perquè l’Equi és molt trempat i eixerit amb tots ells i tothom l’estima. 

-Sabeu què farem? Demanarem consell al mussol Saberut- diu el conill 

Tacat.

En Saberut els escolta atentament, es posa les ulleres i consulta els seus 

arxius fets amb escorça de pi negre. 

Després de rumiar-s’ho molt bé els diu:

- Crec que el problema de l’Equi és seriós i mereix que el consultem al 

consell del bosc. Proposo que el convoquem quan abans.





El puput Ataronjat s’ofereix de seguida a anunciar-ho: 

-Puput! Reunió del consell de bosc! Puput! Puput!

En un no-res, van apareixent tots els membres del consell i en Saberut els explica la 
situació del pobre Equi.

De seguida, la llebre Angi i el conill Jaumet suggereixen: 

-Podria tractar-se d’una malaltia metabòlica... Però abans, deixeu-nos veure l’Equi. 

Després d’una llarga visita, l’Angi diu: -Crec que ho és, però n’hi ha moltes d’aquestes 
malalties i hem de saber quina és...

El tudó Nil, quan sent això s’hi acosta volant, perquè a ell li interessa molt aquest tema.

-Per saber-ho segur, caldria que analitzéssim l’orina de l’Equi...-diuen l’Angi i en Jaumet.





-Però, qui ens ho farà? Deu ser molt complicat això...- es pregunten els ocells.

-Heu de portar l’orina al laboratori dels ratolins.- diu en Saberut.

- El ratolí en cap, en Rafelí, té un olfacte fantàstic i només d’olorar les orines dels animals 
sap quina substància tòxica contenen. També endevina sempre, només olorant-los, els 
tòxics que contenen alguns aliments.  

-Moltes gràcies Saberut! 

-Però...com portarem l’orina de l’Equi al laboratori dels ratolins? El poltre està molt 
malaltet i no podem portar-lo a ell que, a més a més, pesa massa per a nosaltres.

-Ja ho tenim!- diuen les papallones. 

-Hi ha uns lliris blancs que tenen forma de paperina i allà podem portar l’orina. Nosaltres 
buscarem els lliris i en portarem un parell.





-Nosaltres cosirem els lliris plens amb les nostres teranyines- afirmen les aranyes.

-I nosaltres els transportarem a can Rafelí- piulen els ocells.

-Ho faré jo, que soc més fort i volo més alt- diu el tudó Nil.

Tal dit, tal fet! Les papallones porten un parell de lliris i, amb molt de compte, hi 
aboquen l’orina, els tanquen bé i les aranyes els cusen amb les seves  teranyines. 

En Nil amb una gran volada transporta els lliris a can Rafelí, que és en una cova de 
la muntanya.

-Hum! Hum!- fa en Rafelí tot olorant l’orina amb gran concentració...- Aquí hi ha 
moltes toxines...Aquest poltre deu tenir una MAD!





-Una MAD? I què és això?- exclamen els ocells espantats...

-És una malaltia rara que poden patir alguns nens i també alguns poltres. Per 
sort, molt poquets- els aclareix en Rafelí amb cara de circumstàncies.

-I com es cura aquesta malaltia? Nosaltres estimem molt l’Equi i volem que 
estigui sà ben aviat per jugar amb nosaltres al prat.

La llebre Angi, que havia escoltat atentament en Rafelí i feia estona que s’ho 
rumiava, exclama:

- En l’última reunió a la que vaig assistir al bosc llunyà, vaig escoltar unes guineus 
molt sàvies que parlaven de la MAD, una malaltia molt rara. Van dir que es podia 
tractar amb uns remeis nous que fabricaven les abelles. Però abans, deixeu-nos 
visitar l’Equi, a veure si podria ser la mateixa malaltia o una semblant...Veniu 
Jaumet i Nil!





L’Angi, en Jaumet i en Nil corren a veure l’Equi i després d’auscultar-lo i mirar-lo de dalt a 
baix, conclouen: -Creiem que és una nova variant de la MAD! Hem de donar-li un remei 
quan abans millor!

-Caldrà que anem a veure les abelles- suggereix en Nil.

-Elles tenen molts remeis que fabriquen per a elles mateixes i que també poden curar els 
altres animals- afirma l’Angi.

-Moltes gràcies, Angi i Jaumet! Us regalarem un manat de pastanagues fresques per 
agrair-vos el vostre consell.

-I a tu també t’estem molt agraïts, Rafelí! 

-Et portarem un formatge ben gros de regal quan l’Equi estigui curat i ho celebrarem tots 
plegats.





Els ocells, capitanejats pel tudó Nil, busquen des del cel el rusc de les abelles i s’hi 

acosten amb molta cura. Els rep la reina Anna, que s’encarrega de dirigir el treball de 

totes les obreres i dels abellots.

-Hola reina Anna. Ens envien en Rafelí, l’Angi i en Jaumet, per veure si ens pots ajudar a 

curar el nostre amic Equi, el poltre. Diuen que té una MAD, una malaltia molt rara...i 

que vosaltres ens podríeu ajudar a curar-lo...-diu el tudó Nil.

-A veure, deixeu-me pensar- diu l’Anna molt concentrada. Us donaré una dosi diària de 
mel i una setmanal de gelea reial. Guardeu-la bé, perquè la gelea és l’aliment que usem 
per a les nostres larves, però soc conscient de la necessitat de curar l’Equi, el vostre 
amic.

També caldria que li donéssiu una substància groga que es troba en els rossinyols, uns 
bolets de color taronja en forma d’embut, que es troben en els alzinars i les fagedes. 
Els deixeu assecar i els tritureu amb dues pedres, si li costa d’empassar-se’ls sencers.





- Que n’ets de sàvia, Anna. Farem tot el que ens dius. A canvi, vigilarem perquè l’os 
Grandot no se’t mengi la mel del rusc.

Els ocells porten tots els remeis a l’Equi i aquest, amb l’ajuda del Nil, es va posant bo de 
mica en mica....

Quan ja està bé del tot i pot tornar a jugar, es reuneixen tots plegats per celebrar-ho.

-I a tu Nil, també et volem agrair la teva gran ajuda!

Prefereixes unes espigues de blat o uns cucs ben grassonets?- li pregunten.

Però el tudó Nil, ja ha arrencat el vol cap al cel i els diu adeu amb l’ala...

Adeu, adeu, fins a la propera, Nil!





Entre tots ho han aconseguit! 

Visca l’Equi i els seus amics!

Vet aquí un poltre, vet aquí un 

mussol, un tudó, una llebre, 

una abella, i un ratolí i aquest 

conte s’acaba aquí!

Fi



La MAD (deficiència múltiple d'acil-CoA deshidrogenasa) 
és una alteració de l'oxidació dels àcids grassos i dels 
aminoàcids. S'hereta de forma autosòmica recessiva.

Les manifestacions varien, des de la presentació neonatal 
greu amb acidosi metabòlica, miocardiopatia i 
hepatopatia, fins a una malaltia lleu de la infància o l'edat 
adulta amb descompensació metabòlica episòdica, 
debilitat muscular i insuficiència respiratòria (semblant a la 
malaltia de l’Equi).

El cribratge neonatal per la deficiència de MAD, amb inici 
d'un tractament adequat (evitar el dejuni prolongat i 
administrar una dieta rica en hidrats de carboni), prevé 
moltes de les descompensacions i les seves possibles 
seqüeles, per la qual cosa s'està aplicant ja actualment en 
molts països.



En aquest conte hem volgut simbolitzar amb animalets del prat i del bosc, tant 
els nens amb aquesta i altres malalties similars, com els facultatius de la Unitat 
de Malalties Metabòliques Hereditàries, per suavitzar la duresa d’aquests 
trastorns i fer-los més amables pels nens i famílies que els pateixen.

Hem escollit un poltre malalt, perquè als EEUU una manada de cavalls que 
pasturaven en uns prats, van tenir una gran descompensació similar a una 
deficiència de MAD i, finalment, es va concloure que era una deficiència de 
MAD adquirida, causada per unes herbes o fulles del prat on pasturaven... 

El missatge d’esperança que volem transmetre és que amb l’estreta 
col·laboració i entrega de tots plegats (pacients, familiars i equip mèdic), es 
poden cuidar satisfactòriament aquestes malalties i proporcionar una vida 
digna als nens que les pateixen.




