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Segona nota

En la comunicacio precedent hem demostrat l'aug-

ment considerable de la reserva glucogenica del fetge que

es produeix en el conill quan s'administra a aquest ani-

mal 0,50 gr. de glucosa per ioo gr. de pes i 50 cc. de suc

de taronja, per sonda gastrica, i es mata l'animal al

cap de 3 hores o 3 1/2. En les experiencies que anem

a descriure, hem considerat la giiestio seguent : quin es

l'agent biologic contingut en el suc de taronja l'accio

del qual produeix l'estimul de la funcio glucogenica de

la cel•lula hepatica, muscular i potser de tot l'organisme?

Hem dirigit els nostres estudis, en primer lloc, sobre els

factors del complex vitaminic B del suc. Avui dia es

dona per cert que el suc de taronja conte les vita-

mines BL o antineuritica, B. o de manteniment del pes,

anomenada tambe per la senyora Randoin i Lecoq d'uti-

litzacio nutritiva, la vitamina C. o antiescorbutica i pro-

bablement el factor bios i la vitamina A (la vitamina B..

es possiblement identica al factor P P o antipelagros, de-

nominat darrerament vitamina G). Si escalfem a tem-
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peratura d'ebullicio, durant una hora, destruirem les

vitamines B1, C, el factor bios i els ferments del suc,

deixant intacte la vitamina B. o G.
Hem confirmat aquest fet experimentalment en series

de conills i de coloms. En efecte, si es dona suc escal-

fat a ioo0 a coloms durant la crisi de beri-beri, no s'ob-

serva cap eficacia curativa a la dosi de 30 cc. en 24 bo-

res, mentre que d'i a 2 cc. de suc fresc son prow per a

curar 1'atac. Aixf mateix l'administracio de io cc. de

suc bullit a Zoos no protegeix el colom, que, sotmes a re-

gim de carencia, al 25.E-30.6 dia presenta els sfmptomes

i 1'atac de beri-beri, mentre que el seu pes no es modifica

(existencia de vitamina B,). Aixf mateix, io cc. de suc

cada dia no preserven el cobai de l'escorbut experimental,

que apareix en 3 setmanes, mentre que 2 a 5 cc. de suc

fresc el preserven durant tres mesos. La vitamina B,

que es termolabil, es destruida en calent en medi alcalf

(PH 8) a zoos durant una hora.

Experiencies. - Dotze conills del mateix pes si fa

no fa, reberen per la sonda 0,50 gr. de glucosa, la mei-

tat rebe, a mes a mes, 50 cc. de suc de taronja escalfat

a ioo° durant una hora (PH 5,5) i 1'altra meitat 50 cc.

de suc de taronja alcalinitzat al tornassol, i escalfat a

ioo°. Els animals foren sacrificats de 3 bores a 3 1/2

despres. Comparant els valors mitjans, es veu que el

lot I, el suc del qual guarda intacta la vitamina B2, pre-

senta : glucogen hepatic, 5632 mgr. p. ioo; glucogen

muscular, 320 mgr. p. ioo (valors mitjans), mentre que

en el lot II, on totes les vitamins ban estat destruide,

compresa la vitamina B„ es troba : glucogen hepatic,

3072 mgr. p. zoo; glucogen muscular, 233 mgr. p. zoo.

Les mitjanes de glucogen en els animals tractats amb

suc sense cap vitamina presenten valors gairebe iguals
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als que han donat els animals testimonis de la comuni-
cacio anterior (2855 mgr. p. loo i 233 mgr. P. 100). Es
a dir que, segons les analisis corresponents, els animals

que han rebut suc alcali escalfat reaccionen com animals

totalment privats de vitamina B2. Els resultats donats
pels animals tractats amb suc escalfat a boo son com-
parables als del quadre II de la nota anterior tractats

amb suc de taronja fresc.

TAULA I

Conills tractats amb glucosa ""is 50 cc. de suc de taronja
escaljat una hora a 100°

(Conservacio Integra de la vitamina B2)

GlucogenN6mero gen de glucosa
del conill Pes Fetge Muscul Glucemia ingerida

- -- Gr. Mgr . o /o
- -Mgr. o/o Gr.

23 1540 4030 331 129 10
25 1'400 8500 401 140 7
27 1'720 7120 292 135 8'6
28 1'630 5391 263 110 8'3
29 1'635 4891 380 134 8'3
30 1'450 381o 24 5 145 7'3

Valors mitjans: 5623 320 132

TAFI,A II

Conills tractats amb glucosa saes 5o cc. de suc de taronja alcali-
nitzat amb potassa al tornassol i escalfat a 100° durant una hora

(DestrucciG de totes les vitamines)

Nilmero
del conill Pes

Glucogen

Fetge Muscul Glu cemia

Quantitat
de glucosa
ingerida

--- -Gr. Mgr . o/o M °/o Gr.

24 1'540 3560 231 138 7`7
26 2'050 2500 222 186 1o

32 2'010 2132 210 170 10'5

33 1,900 1931 195 131 9'5
34 2'500 3480 225 155 12'5
35 2'135 4830 315 16o io'8

Valors mitjans: 3072 233 157
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Aquests resultats ens permeten d'atribuir un poder

glucogenic a la vitamina B2. Es probable que, en el

suc escalfat, el coferment, certs insulinoides i potser les

sals alcalines dels acids organics exerceixin un paper en

la utilitzaci6 dels glucids per les cel•lules animals. Podem,

per6, prescindir de la intervenci6 d'aquestes substancies

en tractar de compendre els nostres resulta.ts.

CONCLusI6

Destruint, escalfant-los a iooo durant una hora, la

vitamina B;, la vitamina C i els ferments del suc, s'ob-

tenen valors mitjans per al glucogen hepatic superiors

en un go p. zoo als que donen les experiencies amb suc

alcalf i escalfat, en el qual s'han destruct totes les vita-

mines, compresa la vitamina B2. No acceptant el paper

del coferment i dels insulinoides (no destructs per la ta-

bor), hem d'atribuir aquest efecte glucogenic del suc de

taronja a la seva riquesa extraordinaria en vitamina B2

termoestable, pero alcalino-sensible. Del fet d'aquesta

funci6 glucogenica, la vitamina B2 podria esser anome-

nada vitamina gluco-fixadora.
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