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C I E N C I A

DEL DESCOBRIMENT

DE

UERGOSTERINA

Temps enrera han comunicat els periódics la transformado de V ergosterim,
una
esterina der cornet de ségol, en una substancia de propietats antiraquítiques, sembla'it
a les vitamines, mitjangant l'acció deis raigs ultravioletes. Com a nota mes ampia,
cns plau donar ais llegidors de C I E N C I A les frases mes importants deis discursos
pronunciáis en la 40. a Assemblea General de la Vérein deutscher Chemiker, tinguda a
Essen en juny d'aquest any, i que fan referencia al mateix descobriment.
Prof. Dr. STOCK (President) :
"Tinc l'honor d'entregar la Medalla Adolf BAEYER al distingit i notable investigador i col-lega universitari Adolf W I N D A U S . La distinció, aquest cop, té la partícularitat, que hauria de teñir sernpre, de correspondre a mérits in flagranti, els quals, soviní,
no son reconeguts sino amb molt retard. Tots sabeu, com fa poc els seus decenia ;
penosos treballs sobre les esterilles han estat coronats per resultáis de notable impoitancia, que han desvetllat la cunositat de tothom i que no havien assolit els invc
tigadors del ram. Es tracta, com sabeu, de lesclariment de l'enigmática provitamim
que, radiada, es transforma en la vitamina antiraquítica D. El prof. WINDAUS ha
oemostrat que no és, com es creia, la colesterina, sino l'ergosterina. El camí interés sant peí qual s'arribava a la conclusió, fou la col-laboració de la Física i de la Química.
L'indicador, l'absorció en l'ultravioleta. Dita substancia es troba solament en un perccntatge de 1/60 en la colesterina i n'hi ha prou amb 1/1000 mil-lígram per refer una
rata raquítica. La importancia práctica de la descoberta no pot evaluar-se encara de
gudament. Amb la felicitado pels resultáis obtinguts unim-hi els vots peí qué vindra.
Com sernpre, en la Ciencia, la resposta a una pregunta en fa sorgir de noves. Qué 1
Icrgostcrina
un cop radiada? El futur contestará. Avui no está aclarit, encara, Tas
pecte químic de la qüestió. Será necessari que la química segueixi avengant má pe
má amb les ciéncies germanes la física, la medicina, etc...."
Prof. Dr. W I N D A U S :

*'Peró estic obligat a rer-vos notar quelcom. Cert que, jo el primer he cregut qir
l'ergosterina podia ésser la provitamina; pero el treball obre-camí, el mes difícil,
no l'he fet jo, sino dos investigadors, americá lun, anglés l'altre: Prof. H E S S , New
York, i Dr. ROSENHEIM, Londres. Ells m'invitaren a treballar plegats, posant-me a
?a má llur experiencia de molts anys. Fóra un desagrait si aquí no ho fes constar.
El descobriment de la vitamina antiraquítica no és obra d'un, ni pot ésser-ho. Fáci ;
és de comprendre, tenint en compte els milers d'experiéncies fetes en els animáis i el
centenars de mesures d'absorció que foren necessáries. H e tingut la sort de comptai
amb la col-laboració d u n distingit físic, el Dr. P O H L (Gottingen) i la d'un excel-lent
metge, de gran experiencia en els assaigs animáis... En el curs del treball m'he conven^ut de la necessitat de treballar aplegáis uns investigadors amb altres."
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