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SOBRE LA SENSACIO DE FAM
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La seccio dels nervis gastrics ha estat una tecnica
frequentment emprada pets investigadors que han tractat
de dilucidar el mecanisme productor de les sensacions
defectives, la fam i la set.

Beaunis, Schiff i Longet, seccionant els pneumogas-

trics a diferents altures, veuen persistir en els animals

d'experimentacio la sensacio de fam. Luciani, en dos

gossos mantinguts en dejri 48 i 72 hores, respectivament, i

en els quals ailla els pneumogastrics en la part mes baixa

del coil, previa cloroformitzacio, un cop passats els
efectes del cloroform, procedeix a la seccio d'aquests nervis

fent precedir 1'acte quirr rgic de cocainitzacio del nervi;

aixf observa com abans de la seccio els animals donen

mostres de gran voracitat, desapareixent aquesta imme-

diatament despres de tallar els pneumogastrics. En aques-

tes circumstancies, els gossos refusaven el menjar que

se'ls oferia, despres d'haver-lo olorat i provat, durant

aquesta inapetencia absoluta 40 minuts i 2 hores, respec-

tivament, en cada un dels seus experiments.

Luciani dedueix d'aquestes experiencies que els nervis

especialment encarregats de portar als centres aquestes

excitacions d'ordre nutritiu, son els pneumogastrics, pero
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admet la possibilitat que altres nervis puguin trans-

metre als centres, excitacions derivades de l'estat de

nutricio dels teixits.

Valenti, utilitzant 1'anestesia local amb solutions

concentrades de cocaina ( al 6 per ioo ), que fa actuar

sobre les portions altes del tub digestiu , sobre el tronc
del pneumogastric , o sobre la mucosa gastrica , en animals
dejuns de 2 o 3 dies, arriba a la conclusio que els pneu-

mogastrics son les vies nervioses que condueixen princi-

palment les sensacions de fam i set, i accepta que el

simpatic pugui exercir una accio vicariant en la conduccio

d'aquests estimuls, pels quals els nervis esplacnics tindrien

un dintell d'excitacio mes elevat.

La seccio dels pneumogastrics , tal corn la feu Schiff,

no bastava per bloquejar les connexions nervioses de 1'es-

t6mac amb els centres , ja que, corn s ' ha demostrat per

les experiencies de Friedhental , Cannon i Duceschi, per

a suprimir les actions eferents extrinseques (motilitat,

secrecio , etc.), era necessari seccionar pneumogastrics i

esplacnics . Duceschi , Pi Suner i Puche han vist que

la sensibilitat d'aquesta viscera va als centres nerviosos

per via pneumogastrica i esplacnica, i es interessant

d'assenyalar , a proposit d'aixo, l'observacio realitzada per

Pi Suner i Puche, de la major permeabilitat de la via

esplacnica als estimuls sensitius.
Ens sembla interessant intentar la denervacio com-

pleta de 1'est6mac i observar , amb aquesta tecnica, el

que succeia als animals operats, en allb que fes referencia

a les sensacions defectives , per semblar-nos que en aquestes

condicions experimentals s'acompleix d'una manera abso-

luta el bloqueig de gran part de 1'aparell digestiu amb els

centres nerviosos . Tambe considerarem aquesta forma de

procedir preferible a la tecnica de cocainitzacio utilitzada

per Luciani i Valenti, susceptible de serioses objeccions.
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A fi d'assegurar una denervaci6 completa i prevenir
els efectes de la regeneraci6 dels nervis seccionats, pro-
cedirem corn segueix:

La secci6 es practicava per via toracica per a arri-

bar al tronc dels neumogastrics per sota de 1'emissi6

dels filets cardiacs i a fi de poder extirpar un tros de

nervi (uns 5 cm.), i fer aixi mes dificil la seva regene-

raci6.

En una primera sessi6 operat6ria, extirparem un tros
de nervi de cada un dels pneumogastrics i d'un dels es-
placnics, deixant per a una segona sessi6, que realitzarem
8 o zo dies despres, la secci6 i extirpaci6 parcial de 1'es-
placnic que quedava.

Hem realitzat quatre experiments, dos dels quals

no foren complets, un Tells per haver saltat els punts

metal•lics que unien 1'espai intercostal utilitzat en l'ope-

raci6, i 1'altre per haver-se produit una ulcera gastrica

tipica que es perfora, produint la mort de 1'animal 15 dies

despres d'operat.

A continuaci6 consignem el detail de les nostres
observacions.

Experiment 1

25-VI-1925. Gos de 12 kg., bon estat de nutrici6 i apetit,
dejuni de 24 hores. Anestesia cloral-morfina, 12 cc. Extir-
paci6 de trossos (5 cm.) dels nervis vagues i dels esplacnics.

26-v1-1925. El gos, ja refet del xoc quirurgic, beu aigua
amb sucre. 200 cc. d'aigua, 20 gr. de sucre.

27-v1-1925. Segueix be i pren d'un sol cop 500 gr. de llet.
28-v1-1925. Pren 500 gr. de llet molt de pressa (en 2 mi-

nuts).
29-v1-1925. Es troba el gos mort per asfixia, en desfer-se

els punts metal•lics que unien l'espai intercostal dret.
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Experiment 2

31-Iii-1926. Gos de 14 kg. Anestcsia cloral-mnorfina, 14 ec.
Extirpaci6 de 5 cm. d'ambdbs pneumogastrics i de l'esplacnic
dret.

I-IV-1926. Gos en estat excellent, beu 400 cc. d'aigua amb
20 gr. de sucre.

2-Iv-1926. Pren 500 gr. de llet amb 30 gr. de sucre.
3-Iv-1926. Pren 700 gr. de llet amb 40 gr. de sucre.
4-Iv-1926. La mateixa raci6 que el dia anterior.
5-IV-1926. 100 gr. de earn i 200 gr. de patates (menja la

earn amb voracitat i les patates amb mes parsimbnia).
6-Iv-1926. 200 gr. de earn (els menja en poes segons).
7-Iv-1926. A les 17 bores, anestesia cloral-morfina. Seccio

i extirpaci6 (5 cm.) de l'esplacnic esquerre.
8-Iv-1926. Gos en bon estat, beu mig litre d'aigua amb

sucre.
9-Iv-1926. Pren mig litre de llet amb sucre.
1o-Iv-1926. Pren 700 gr. de llet. La llet i 1'aigua dels

tres dies anteriors les pren en petites quantitats durant el dia.
II-Iv-1926. Menja 200 gr. de earn en pocs segons, amb

senvals evidents de famn.
12-IV-1926. La mateixa racio que el dia anterior.

13-Iv-1926. 200 gr. de earn i 300 gr. de patates. Es menja

la earn i deixa les patates.
14-IV-1926. 200 gr. de earn, que menja amb gran rapidesa.
15-Iv-1926. A les 13.30 menja 200 gr. de earn, i a les 17.30

apareix intensa disnea, taquicardia molt accentuada i meteo-
risme. Mort a les 19 bores.

En 1'aut6psia : Cavitat toracica normal. Abdomen distes,
amb intens vessament d'un liquid 'acid i rnuc6s que ocupa bona
part de la cavitat abdominal. En la petita curvatura de 1'es-
t6mac trobem una ulcera perforada, que ba causat la mort
d'aquest animal.

Experiment 3

19-IV-1926. Gos de 14 kg.
21-Iv-1926. Se li donen 200 gr. de earn i loo de sulfat de

bari. 20 minuts despres es procedeix a 1'examen radioscopic,
observant-se 1'est6mac ple, cambra de gasos molt marcada i con-
tractions visibles en 1'antre i la porci6 inferior de la gran cur-
vatura.

22-Iv-1926. Anestcsia cloral-morfina. Seccio i extirpacio
(5 cm.) dels pneumogastrics i de 1'esplacnic dret.

25-IV-1926. Dieta lactia.
26-Iv-1926. 200 gr. de patates, 200 gr. de earn. Menja

de pressa la earn i mes lentament les patates, deixant-ne algunes,
que acaba de menjar en el transcurs del dia.
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27-Iv-1926. 300 gr. de earn i 200 de patates. Menja amb
voracitat la earn i, despres, deixa algunes patates, acabant-les
durant el dia.

Si se li dona earn cuita junt amb les patates, deixant que
aquestes arribin a formar un pure, despres de llarga ebullicio
amb el sue de la earn; menja les patates en els primers minuts.
Si se li donen les patates cuites, a trossos, acostuma a deixar-ne
alguns.

3-v-1926. 200 gr. de earn i loo de sulfat de bari. 30 minuts
mes tard, a 1'examen radioscopic, ondes de 1'antre molt vi-
sibles.

4-v-1926. Anestesia cloral-morfina. Seccio i extirpacio (5
centimetres) de 1'esplacnic esquerre.

5 i 6-v-1926. Dicta lactia.
7-v-1926. 300 gr. de earn i 200 de patates. Menja amb

gran voracitat.
8-v-1926. 200 gr. de earn i loo de sulfat de bari. Movi-

ments de 1'antre molt visibles, buidament de 1'est6mac prou
avancat a la mitja hora.

9 a 31-v-1926. Menja gran quantitat d'aliment, presentant
sempre mes predileccio per a la earn.

1-v1-1926. Pes de 1' animal, 13`400 kg.
i a 3o-v1-1926. Segueix menjant raccions molt abundants

amb gran avidesa.
3o-v1-1926. Pes, 14'500 kg. Es presenta una dermatosi

generalitzada, que obliga a sacrificar 1'animal.
Autopsia. S'examina la seccio dels nervis. Les zones de

regeneracio d'aquests no han arribat a les visceres digestives.

Experiment 4

8-vn-1926. Gos de 1o kg. Anestesia cloral-morfina. Sec-
cio i extirpacio (5 cm.) dels pneumogastrics i de 1'esplacnic dret.

9 a 12-vn-1926. Dicta lactia.
13-VII-1926. 200 gr. de earn, que menja rapidament.
14 a 23-VII-1926. 200 gr. de earn i 200 de patates. Menja

primer la earn i, durant el dia, s'acaba les patates.
24-vn-1926. Anestesia cloral-morfina. Seccio i extirpacio

(5 cm.) de 1'esplacnic esquerre.
25 a 28-VII-1926. Dicta lactia.
29-vn-1926. 200 gr. de earn crua. Menja molt de pressa.
3o a 31-vu i 27-vn-1926. Menja amb gran avidesa dietes

de earn i patates abundants, no diferenciant-se en res, sota
aquest aspecte, dels altres gossos engabiats abans de comen-
car qualsevol altra experiencia.

S'utilitza aquest animal per a un experiment de dilucio,
acabat el qual es pot verificar 1'eficacia de la seccio i extirpacio
de porcions dels nervis gastrics. Els cons de creixement no ha-
vien sortit encara del torax.
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DIscussi6

Aquestes observacions de denervaci6 gastrica son,

per a nosaltres, demostratives en el referent a la forma

de produir-se les sensacions reguladores de la nutricio,

i constitueixen un argument en contra dels que sustenten

les teories localistes per a explicar el mecanisme de la

sensacio de fam.

De la mateixa manera que el bloqueig total i defi-
nitiu de la inervaci6 extrfnseca no influeix molt sobre la
motilitati el funcionalisme de 1'est6mac, com hem tingut
ocasio de comprovar nosaltres i ja havien vist anterior-
ment Cannon, Carlson i Duceschi, podem tambe afirmar
que la supressi6 de les vies nervioses que posen en comu-
nicacio 1'est6mac, i bona part de 1'aparell digestiu, amb
els centres, no influeix sobre els mecanismes fonamentals
que regulen la nutricio general de l'organisme, no ha-
vent-se pogut observar cap alteracio en la sensacio de
fam en comparacio amb altres gossos normals. Sobre la
nutricio de 1'organ gastric, pot influir la denervacio, pro-
duint alteracions trofiques (exp. II).

Amb aquests experiments creiem haver contribuit

a dilucidar un aspecte de la gdestio i a reforcar la tesi

que sobre 1'origen tr6fic de la fam mantigue Turro.
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a) La denervacio total de 1'est6mac no influeix
sobre la sensacib de fam.

b) Pot alterar la integritat de les parets gastriques,
ocasionant l'ulcus experimental.
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