
DENERVACIO DE LES SUPRARENALS

I DIABETIS EXPERIMENTAL

per

R. CARRASCO i FORMIGUERA J. PUCHE I ALVAREZ

Despres de diferents autors que havien obtingut

resultats contradictoris, Houssay i Lewis (i) demos-

traren amb experiments inatacables que 1'essencia del

trastorn metabolic que constitueix la diabetis pancreati-

ca experimental es totalment independent de la funci6

adrenalinica de les suprarenals. Malgrat tot, Cimina-

ta (2) ha publicat experiencies de les quals dedueix que

la denervaci6 d'ambdues suprarenals produeix, en el

gos, la desaparici6 del sindrome diabetic causat per la

pancrectomia total. La possibilitat, problematica, que

la denervacio de les suprarenals pugui tenir sobre el

trastorn diabetic una influencia que no exerceix 1'ab-

sencia del teixit medul•lar suprarenal, i tambe la possibi-

litat d'aportar alguna precisi6 als nostres coneixements

sobre el paper de la funci6 adrenalinica en el metabolisme

dels glucids, i sobre el paper de la innervaci6 en la secre-

cio adrenalinica, ens han decidit a comencar una serie

d'experiencies de les quals publiquem acf les dues pri-

meres.

Gos n.° z, 3 de setembre del 1930, 8 quilos de pes;
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pancrectomia total; el 4 de setembre, en dejd, io unitats
d'insulina; no hi ha glucosuria. A partir del 5 de setem-
bre, tots els dies, io unitats d'insulina i 500 gr. de carp
cuita. A partir del 17, la dosi d'insulina s'augmenta
a 15 unitats. El 5 de setembre comenca la glucosuria
(indicis). El dia io es de 8'3 per i,ooo (7`5 gr. en vint-i-
quatre hores) i fins al 26 varia entre 9'2 i 3o'5 per i,ooo
(o sigui de 3`8 a 23`8 gr. per dia). El 27 de setembre,
pesa 6'8 kg.; se li practica la denervaci6 suprarenal ben
feta del costat Bret i dubtosa del costat esquerre i es
mira d'assegurar 1'aillament nervi6s de la glandula pin-
zellant-la amb fenol; no es d6na insulina; glucosuria
38 per i,ooo (ii`8 gr.). A partir del 28 de setembre,
es presenta a 1'animal el mateix menjar que abans, per6
no el toca i dejuna fins a l'acabament de l'experiencia.
El dia 28, glucosuria, de 43 per i,ooo (io'5 gr.). A partir
del 29, malgrat el dejuni, 15 unitats d'insulina diaries.
L'estat general s'agreuja. La glucosdria minva progres-
sivament, i el 3 0 4 d'octubre es nul•la. El 5, se supri-
meix la insulina, i reapareix la glucosuria, a 33'3 per i,ooo
(3 gr.). El 6 i el 7 d'octubre, 15 unitats d'insulina dia-
ries, sempre dejunant; malgrat tot, glucosuria d'ii'6 a 12
per i,ooo. El dia 8, 1'animal mor i 1'aut6psia revela
un gros abces en la regi6 perineal esquerra, que probable-
ment ha estat la causa de la mort.

La minva de la glucosuria observada despres de la
denervaci6 s'explica pel dejuni i per la caqucxia progres-
siva. La supressi6 de la insulina un sol dia, el vuite
despres de la denervaci6 i el nove de dejuni absolut,
porta el mateix dia la reaparici6 de la glucosuria a un
33 per i,ooo, i la seva persistencia en quantitats mes
baixes els dies segiients, malgrat el reprendre's el trac-
tament insulinic. En aquests dos dies, el dese i l'onze
de dejuni total, en plena caquexia, 1'animal toles, sense
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hipoglucemia, 15 unitats d'insulina per dia, i encara

presenta glucosuries d'ii'6 i de 12 per 1,000.

Gos n.° 2, 3 de setembre del 1930; pesa 16 kg.; extir-

pacio de 2o'6 gr. de pancreas i empelt subcutani del

restant de 1'6rgan, uns 7 gr. aproximadament, conservant

les seves connexions nervioses i circulatories. Els dies

seguents, tampteig alimentari fins a obtenir glucosuria,

que sobreve el 25 de setembre; el regim esta integrat

a partir del 24, per 500 gr. de carp cuita, 15 gr. de llet

condensada ensucrada, i 50 gr. de sucre. El 25, la glu-

cosuria es de 4 per 1,000 (2'4 gr.) i el 26, de 3'9 per 1,oo0

(3`I gr.). El dia 27, pesa 42 kg.; denervacio comple-

tament reeixida d'ambdues suprarenals; els dies 27 i 28

1'animal ni orina ni menja. Des del 29, regim alimentos

com del 24 al 26, i reapareix immediatament la gluco-

suria, que comenca Cl 29, amb un 4'S per 1,000 (1`44 gr.).
El 4 i 5 d'octubre no hi ha glucosuria, pero el 6 reapareix,

amb un 8'5 per 1,000 (3'3 gr.). Excepcio feta d'un dia,

durant el qual l'animal no va menjar sucre i no tingue

glucosuria, i de 1'endema en que solament en tenia indicis,

del 6 al 26 de setembre hi ha glucosdria diariament, que

varia entre 1`7 i 8'3 per 1,000 (o sigui, entre o'64 i 3'3 gr.

per dia). El dia 27, extirpacio de 1'empelt pancreatic

subcutani, amb la qual cosa l'animal ni menja ni orina.

El dia 28, 1o unitats d'insulina i 500 gr. de carp cuita;

glucosuria 6o'8 per 1,000 (12`1 gr.); el dia 29, insulina

i regim corn Cl 28; glucosdria 88 per 1,000 (68'6 gr.).

El 3o de setembre, al mati, 8 unitats i sense alimentacio,

i al vespre, 16 unitats i 500 gr. de carp cuita; no hi ha

glucosuria. El dia 31, al matt, 12 unitats i dejuni. El

gos mor a les primeres hores de la tarda, probablement

per hipoglucemia.

Aixi, doncs, en dues experiencies, massa incompletes
per a justificar conclusions definitives, pero que son el
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comencament d'una serie experimental en curs, no s'ha
pogut apreciar la mes petita influencia de la denervaci6
suprarenal bilateral sobre la diabetic greu per pancrec-
tomia total, anterior o posterior a la denervaci6, ni sobre
la diabetis benigna per pancrectomia parcial anterior a
la denervaci6.
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