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La funcio glucogcnica hepatica es correntment dife-
renciada de la muscular mes per una rao de quantitat
que per fisiologismes especials no demostrats encara. El
fetge, en general , cs el gran magatzcm d'hidrats de carbu
de l'organisne, i al scu costat to poca importancia la
petita despesa de la fibra muscular.

Aiso va fer establir a Chauveau una relacio de col-
laboracio , de dependcncia entre els dos sistemes , muscular
i hepatic.

Nosaltres creiem, pero , amb Prauswitz , que els musculs
tenon una funcio amilogcnica i glucogenica independent
del fetge.

El paper de diposit cs indubtable que pertany al fetge,
sobretot el paper de diposit i regulacio dels hidrats de
carbo, d ' crigen intestinal . Les admirables recerques de
Claudi Beinard conserven avui integrament Ilur valor.
En els estats prolongats de dejuni, el fetge, no obstant,
perd aviat la seva funcio reguladora i estalviadora. I
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quan de la gran viscera ha desaparegut gairebc tot el

glucogen, els musculs conserven encara una quantitat

bastant considerable d'aquest element, que tambe es

perd, pero molt mes tard i lentament, segons ja demos-

traren Weiss i Luchsinger.

Vol dir la dada de pcrdua del glucogen muscular i

hepatic que, desaparegudes aquestes reserves, l'orga-

nisme no compta la amb materials hidrocarbonats? No.

Quan en l'organisme Iii ha defecte de glucogen hepatic i

muscular, a la sang, en els animals sotmesos a dejuni pro-

longat hi ha luperglucemia.

Aquests dos fets (hiperglueemia i pZrdua del glucogen)

compaginen malament, i nosaltres descriurem ara les nos-

tres recerques i la deduccio teorica que on treiem.

La serie experimental ha sigut portada a fi amb gossos

en dejuni prolongat fins a i8 i 20 (lies. Corn a sisternes

vasculars de distribuci6 especialment muscular, havem

elegit l'arteria i vena femorals. A un mateix gos se li han

fet diverses petites extraccions en dies successius per anar

veient les modificacions en la taxa de glucosa i poder

descomptar aixi el factor individual.

El mctede de dosatge empleat ha estat el de Benedict.

En una comunicacio anterior, entre una serie d'altres

dades, comprovarein cl fet, la de form temps demostrat,

que ]a glucosa era on mes petita quantitat en ]a sang

venosa quo en 1'arterial.

Nosaltres avui volem estudiar corn aquest percentatge

es modilica on els estats de dejuni.

A partir del tercer dia, el miuscul, on estat de des-

cans, ja no s'aprofita de la glucosa sanguinia. Aquesta

surt per la vena en la mateixa quantitat que on contc el

sistema arterial. A16s endavant, al quart dia, la taxa de

glucosa venosa es superior a la taxa arterial, i es mante

superior fins el 2o^ dia, terme de la nostra experimentacio.
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Les quantitats relatives entre arteria i vena sun:
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Gos a les 6 hores de menjar i que no ha estat cap dia en dejuni
Art. i Vena o,88

12 - ..................... Art. i Vena o,96
Pcriodc d'cn tlaquimen t

2,4 - ..................... Art. i Vena o,98
als 2 dies .... .................... Art. i vena I

3 .-. ........................ Art. i vena 1,I
........................ Art. i Vena 1,3

Periede d'estabilitzaci6 del pes

8 . ........................ Art. I Vena I,1
-- 12 --- .. .... .... .. .. .. .... .. .. Art. I Vena 1,3

15 - ........................ Art. I Vena I,2
-- 20 - (caquCxia ) . .. .. .. .. .. .. .. Art. i Vena 1,1

E1 percentatge de ghtcosa en la sang arterial va aug-
mentant a partir del 3.r dia i s'estabilitza del 4.t al 8.^, al
mateix temps que hi ha glucosuria.

Aquestes dades representen el termc mitja d'una serie
d'experiencies, la proporciu de sucre en la sang arterial
de les quals ha estat considerada com unitat.

Pot deduir-se de tot aixu:

I.r Que encara que hi hagi hiperglucemia, en els
estats de dejuni, la quantitat de glucogen emmagatzemat
es inferior al normal.

2.11 Que en el metabolisms de la ccl•lula muscular es
probable la intervenciu principal de dos elements: 1'hidro-
carbonat, quo en estat embrionari prove de la descompo-
sicid de la molecula de glucoproteics i grasses i que en
estat adult pot esser recollit del medi intern quan les
necessitats d'un treball mecanic aixi ho cxigeixin.

r Que en els estats de dejuni perllongat es fa patent
la manera especial de nodrir-se la cel-lula muscular, que
descompon lcs albumines, grasses i lipoides prupies (Knoll)
deixant lliures molecules d'hidrats de carbu. En aquesta
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mantra especial de nodrir-se la cCl'lula muscular in veicln

una demostracio de la concepci6 d'anabolia i catabolia

especifica de cada agrupament cellular i la resultant d'una

funci6 adaptada on aquesta mena especial de desfer per

al propi sustent els productes que serveixen de nutrici6 a

la cel'lula muscular i do primera matcria a la funci6 do

contracci6.

L'element muscular, quan aprofita els materials do

reserva quc In ha a l'organisme en forma do grasses i

albuminoides ho fa deixant lliures mclccules de glucosa.

Aquesta gluccmia anarquica procedent de 1'element

muscular i altres, no es pot considerar lligada a un sis-

tema regulador, com ho cs la funci6 hepatica.

Laboratori Bacteriologic 111imici5al rte Barcelona. Di-

rector, R. Turco.


