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En el Congres de Fisiologia d'Estocolm (1926) varem

donar compte dels resultats de les experiencies dutes a

terme per nosaltres amb el proposit de descobrir el me-

canisme fntim de les hipercolesterinemies que Abelous

i Soula provoquen pel mitja de les injeccions d'acid clor-

hidric dintre del duoden.

Aleshores, varem formular unes conclusions provi-

sionals que avui, despres de tres anys mes d'observa-

cions, podem considerar definitives.

Com Abelous i Soula hem pogut observar : 1.r, que

la injecci6 intraduodenal d'acid clorhidric al 2 per 100

provoca en el gos un augment de la colesterina de la

sang que arriba fins a triplicar les xifres inicials; 2.n, que

aquesta hipercolesterinemia no es produeix si previament

s'ha extirpat la melsa a l'animal injectat.

En les nostres conclusions provisionals suposavem

que la relaci6 entre la melsa i la mucosa del duoden

mullada per l'acid clorhidric es verifica en aquests ex-
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periments pel mitja d'un element quimic de naturalesa

horm6nica que es forma en les cel•lules de la mucosa

del duoden i que, arrossegat per la sang, arriba al pa-

renquima esplenic i provoca el desprendiment de la co-
lesterina emmagatzemada en ell.

Aquesta manera de suposar la producci6 del proces
colesterinemiant, podem ara recolzar-la en dues series
diferents d'experiencies. Per la primera, exclouem la
possibilitat de la intervenci6 d'un intermediari nervi6s;
per la segona, poseur de relleu el caracter endocri del
mecanisme observat.

En la primera serie d'experiments ha estat utilit-

zada la tecnica segiient. En un gos anestesiat amb clo-

roform, s'isolen uns 20 cm. de duoden entre dues lligades.

Despres hour destrueix totes les connexions nervioses

d'aquesta ansa intestinal, respectant integrament tots els
vasos aferents i eferents que la mantenen en relaci6

amb el sistema circulatori general. Aquesta desnervaci6

es practica per mitja del bisturf, i horn la completa amb

pinzellacions d'isofenol el 5 per ioo, d'acord amb les

tecniques de Doppler. Preparat l'animal d'aquesta ma-

nera, hour injecta en l'ansa desnervada la soluci6 d'acid

clorhfdric, com en els experiments classics d'Abelous i
Soula, i s'examina la colesterina de la sang femoral. El

resultat d'aquest examen ha estat en tots els casos obser-

vats completament uniforme i ha demostrat que, malgrat

la destrucci6 dels vincles nerviosos del budell injectat,

la hipercolesterinemia post-injectiva es produeix com en

els experiments classics en els quals hi ha integritat

nerviosa.

En la segona serie d'experiments hem procedit com

en els presentats en la nota d'Estocolm, i tambe els resul-

tats han estat uniformes. En cada observaci6 d'aquesta

segona serie hem sacrificat dos gossos. En el primer,
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hem practicat la injeccib intraduodenal de CIH i hem

extret, dos minuts despres, uns 50 cc. de sang de la vena

porta. Al segon animal li injectarem intravenosament

la sang portal del primer. Els examens colesterinemics

d'aquest segon gos permeten de formar un grafic ascendent

completament superposable al de les experiencies d'Abe-

lous i Soula sobre un sol animal.

Si l'animal receptor de la sang del primer gos ha

estat previament esplenectomitzat, la hipercolesterinemia

post-injectiva no es presenta.
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