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Fa molt de temps, exceptuant l'escola de Maignon,

es convingue d'admetre que els acids grassos de nombre

parell d'atoms de carbon i alguns acids aminics exercei-

xen, en el metabolisme, una accio cetogenica, mentre

que els hidrats de carbon, alguns acids aminics i potser

la glicerina dels greixos neutres, exerceixen una accio

anticetogenica. P. A. Shaffer (Z) ha formulat la hipotesi

d'una relacio quantitativa precisa entre els components

cetogenics i els anticetogenics amb un valor critic, sota

del qual no hi ha ni acumulacio ni eliminacio de cossos

cetonics, ja que una i altra s'observen per damunt

d'aquell. Aquesta acumulacio i eliminacio son mes in-

tenses quan el valor de la relacio en giiestio es mes

elevat. Aquesta hipotesi ha estat confirmada per 1'es-

tudi de treballs anteriors i pels treballs experimentals i

clinics del mateix Shaffer, de Woodyat (2) i d'alguns

altres.

Calculant, com Woodyatt, que ioo gr. d'hidrats de
carbon donen ioo gr. de compostos anticetogenics; que
zoo gr. de proteines produeixen 58 gr. de compostos
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anticetogenics i 45 gr. de compostos cetogenics, i que
ioo gr. de greix neutre donen io gr. de compostos anti-

cetogenics i go gr. de compostos cetogenics, s'obtenen

xifres que, si no corresponen exactament a la veritat,

s'hi apropen molt, i en tot cas, impliquen una error que

es sempre del mateix ordre, de manera que son possibles

estudis comparatius. Calculant aixi, si anomenern G

(glucosa) la suma total en grams dels components anti-

cetogenics, i AG (acid gras) la suma total en grams

dels components cetogenics, el valor critic de la rela-

cio
AG _

es troba compres entre 1'5 i 2`0. Per damunt

d'aquest valor critic, 1'acumulaci6 i 1'eliminaci6 seran,

per tant, mes intenses com mes alta sigui aquesta re-

lacio.

Segons el criteri mes recent de Shaffer, la xifra crf-
tica calculada segons el metode de Woodyatt es trobara
compresa entre 3`o i 4'0.

En la memoria original de Maignon (3) hi ha dades,

a base de les quals he intentat fer els calculs necessaris.

De la quantitat d'oxigen consumit en i6 hores n'he

deduit el consum de 24 h. Com que no he suposat

1'existencia de reserves de glucosa, admeto que no hi

ha hidrats de carbon catabolitzats. De la quantitat

d'urea, n'he deduit la de proteines catabolitzades (al
voltant de 27 gr. d'urea urinaria per roo gr. de protei-
na catabolitzada); d'aquest nombre, n'he deduit, d'una

banda, la quantitat corresponent d'oxigen consumit (al
voltant de o'957 1. d'O per gram de proteina), i, de
1'altra, la quantitat de compostos anticetogenics (48

per ioo) i de compostos cetogenics (45 per zoo) que

es troben en aquella.

Calculant el volum d'O necessari per a oxidar una

quantitat de glucosa igual a la que ha estat eliminada
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per 1'orina (al voltant de o'82 1. d'oxigen per gram de
glucosa) i restant-lo del volum anteriorment obtingut
de 1'oxigen corresponent a la proteina catabolitzada,
s'obte la quantitat d'oxigen realment consumida per les
proteines catabolitzades. Aquesta quantitat es resta del
total d'oxigen, i aixi s'obte la xifra corresponent al greix
catabolitzat (al voltant de I'999 1. d'O per gram de
greix neutre); d'on es dedueix la quantitat de compos-
tos cetogenics (9o per zoo) d'origen greixos. Restant la
xifra del sucre eliminat de la dels compostos anticeto-
genics d'origen proteic, s'obte la veritable quantitat
d'aquests compostos d'origen proteic que han estat ca-
tabolitzats normalment.

Durant el curs d'un dels analisis, la quantitat de

sucre eliminat excedia de la dels compostos anticetoge-

nics d'origen proteic. En aquest cas 1'exces fou restat

del total dels compostos anticetogenics d'origen greixos,

i la quantitat d'oxigen restada de la corresponent a les

proteines catabolitzades no es la que correspon a tot

el sucre eliminat, sing aquella que correspon a una quan-

titat igual a la de compostos anticetogenics d'origen pro-

teic. La suma de les quantitats normalment catabolit-

zades (no eliminades en forma de sucre per l'orina) de

compostos anticetogenics d'origen proteic i greixos, d6na

el valor de G, i la suma de les quantitats de compostos

cetogenics d'origen proteic i greix6s d6na el valor d'AG.

Hom dedueix d'aquests valors la relaci6
AG.

El resul-

tat final dels calculs es troba exposat en la taula segiient:

Dales 25-II 27-II 28-II 29-II

Compostos anticetogenics.. o'0 16'3 19'9 20'2
Compostos cetogenics ...... 96'7 ? 62'3 81'8

AG'
Relaci6

G
.............. - ? 3'13 4'05
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Dades 2-111 3-III 7-III

Acetona .................. 2'281 0`218 0'112 o'698
Reacci6 d'orina..... ...... - Acida - -
Administraci6 d'alcalins... No No No Un xic
Regim ................... Carn Carn Inanici6 Oli sol
Compostos anticetogenics........... 20 17'95

13.15

Compostos cetogenics .............. 71 62'32 56
AG

Relacio ....................... 3'51 3`68 4'26

Acetona.......................... 0'283 0'421 0'667

Reacci6 d'orina . ................... Debilment Neutra Acida

Administraci6 d'alcalins............
acida
Poc Molt Poc

Regim ............................ Olisol Carn Carn
112 inanicio Oli Oli

La manera d'obtenir aquestes xifres esta exposada

a diferents causes Terror, sobretot si horn dedueix la

quantitat d'oxigen de 24 hores de la de 16; demes,

aquesta iiltima fou determinada per un metode molt

imperfecte. Res d'aixo no permet de suposar que la

relaci6 entre l'acetonuria i els valors de G aixi obtin-

guts, puguin adaptar-se a la doctrina de Shaffer i Wo-

odyatt. Si haguessim fet els calculs sobre les dades

diaries haurfem trobat, amb tota certesa, algunes dife-

rencies mes importants potser que les que existeixen

entre el 29-II i el 7-III. En tot cas, es veu que 1'expe-

riencia de Maignon, sense arribar a demostrar-la, tendeix

a confirmar la doctrina de Shaffer i Woodyatt sobre

1'equilibri cetogenico-anticetogenic.
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