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Despres de les primeres experiencies referents a

aquesta giiestio, sobretot les de 1'escola de Toronto (i),

hom admet en general que existeix una diferencia en

els efectes de la insulina sobre el glucogen hepatic en

els animals sans i en els diabetics. Segons aquesta

concepcio, la insulina determinaria una disminucio del

glucogen hepatic en els conills sans i un augment

d'aquest en els conills diabetics. Aquesta manera de

veure es encara admesa en un treball recent i autorit-

zat, el de Macleod (2). Aquest resultat sempre ens ha

semblat illogic, ja que no es basa en els fets fins ara

coneguts.

Per contribuir a la solucio experimental d'aquest

problema hem realitzat una serie d'experiencies. Dos

grups de conills han estat alimentats amb cols i remo-

latxes (regim notablement ric de sucre). tin dels grups

rebia insulina en dosis que variaven per a cada conill

entre mitja i tres unitats cliniques; l'altre grup no la

rebia. Al final dels periodes fixats es feia la determi-

nacio del glucogen hepatic; aquests periodes eren de 4 a

14 dies.
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I_'aliment no ingerit era retirat de les Babies cada

mati, ales vuit. A les dotze s ' injectava la insulina, i

tot seguit es donava 1'aliment , sempre en quantitate ma-

jors a lee necessitats dels animals . ^Iai no hem obser-

vat fenomens d'hipogluccmia.

Els conills foren sacrificats al cap de cinc hores de

1'ultima injeccio d'insulina . Els resultats de lee expe-

riencies es troben resumits en el quadre adjunt:
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Sembla, per tant, com a consegiicncia d'aquests ex-

periments , que el ghlcogen hepatic disminueix en els

conills normals, sotmesos a un regim molt ric d'hidrats

de Carboni , en els quals lee dosis elevades d'insulina es

sobreafegeixen a la fabricada pel pancreas de 1'animal,

havent-hi aixi en 1'organisme un excel d'insulina.

Yero si durant molts dies hom dona a conills nor-

mals dosis d'insulina no massy fortes per a ajudar a

transformar la ghlcosa que resulta dels^ hidrats• de car-
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boni, que els son administrats en quantitats superiors a

llurs necessitats nutritives, el glucogen conserva les seves

proporcions normals o augmenta lleugerament.

Aquestes experiencies demostren que no hi ha dife-

rencies essencials en la formacio del glucogen hepatic entre

els animals sans i els diabetics sota la influencia de la

insulina. Els resultats recentment publicats per Collazo,

}laendel i Rubino (3) justifiquen aquestes mateixes con-

clusions.
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