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L A base de les idees que han portat a emprar 1'estudi del meta-

bolisme hepatic dels glucids coin a initja d'exploracio fun-

cional del fetge, es el conjunt de descobriments i d'interpretacions

de fets de Claude Bernard que son resumits en els textos d'aquest

autor com segueixen : "El sucre absorbit en forta proporcio per

la vena porta no enriqueix pas molt notablement la sang arterial

en sucre". "El sucre hi es retingut" (al fetge) (I, pag. 263). "La

materia sucrada, en sortir de l'intesti, es, en part, retinguda al fet-

ge en forma de materia glucogena" (I, pag. 271). ' Detura (el fet-

ge) o modera l'entrada de sucre alimentari a la sang, de manera

que la proporcio d'aquesta substancia resta si fa o no fa constant a

la sang nodridora que es distribueix directament als teixits" (r,

pagina 272).

Els fets valuosissims i les idees genials, per be que no pas totes

rigorosament encertades, de Claude Bernard, en passar d'uns cer-

vells a altres i d'uns Ilibres a altres sense revisio critica ni experi-

mental, han donat hoc a un cos de doctrina esquematic i suggestiu,

que ha esdevingut classic, segons el qual la major part de la glu-

cosa d'origen alimentari que arriba al fetge portada per Ia sang

del sistema orta hi es retinguda i transformada en glucogen i que

aquest fet es tin factor essencial, si no el Ines important, del me-
canisme de defensa contra la hiperglucemia, per efecte del qual
l'elevacio del nivell de ]a glucemia provocada per la ingestio de
glucosa o de substancies transformables en glucosa, en hoc d'esser
intensa i duradora i de donar lloc a glucosuria, en subjectes nor-
mals inai no ultrapassa el nivell fisiologic maxim d'uns i8o milli-
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grams per too c. c.; generalment no in arriha, i sempre desapa-

reix molt rapidament, de manera que en I'espai d'una a tres bores

la glucemia ha retornat al seu nivell normal entre 8o i Too milli-

grams per ioo c . c., i mai no es produeix jna glucosuria.

Couturier (2), en 1875, formula la teoria fisiopatologica d'apli-

cacio clinica, segons la qua] el fetge malalt ha perdut en major o me-

nor grau la capacitat d'exercir la seva pre'.esa funcio de retenir la

glucosa d'origen alimentari que In arriba per la sang Aorta, i dei-

xa passar una part de la glucosa que hauria de retenir a la circu-

lacio general i a l'orina. Aquesta teoria ha estat, i es avui encara

el fonament doctrinal de les proves funcionals del fetge per sobre-

carrega amb glucosa.

Glucosiiria alimentaria.-Couturier (2) afirma que es molt

frequent que 1'administraci6 de loo grams de glucosa per via di-

gestiva doni Iloc a glucosuria en subjectes hepatics i especialment

en cirrotics. Han seguit un sens fl de treballs sobre aquest punt,

uns confirmatoris i d'altres contradictoris de les afirmacions de

Couturier. En estendre' s 1'estudi de la glucemia i de les seves re-

lacions amb la glucosuria , es feu pales que la inseguretat dels re-

sultats de la prova de la glucosuria alimentaria podia esser degu-

da, almenys en part, a anormalitat, que son molt frequents, de la

relacio entre la glucemia i la glucosuria , i, per aquesta rao, a part

d'altres que afecten igualment 1'estudi de la glucemia i seran con-

siderades mes endavant, ha estat abandonada la prova de la glu-

cosuria alimentaria com a mitja d'exploracio funcional del fetge.

Hipergluceniia provocada per l'admiuistracio de glucosa. - En

1908, Baudouin (3 i 4), en una tesi inspirada per Gilbert, proposa la

prova de la hiperglucemia provocada per 1'administracio de glu-

cosa. Els treballs que s'han fet en aquest sentit son molt nom-

brosos.

En 1923 , Gray ( 5), en un recull de literatura , troba els promigs

seguents, expressats en milligrams de glucosa per ioo c. c. de sang,

corresponents a proves realitzades amb administracio de ioo grams

de glucosa. En la darrera columna s'hi consigna el nombre d'ob-

servacions individuals de que ban estat trets els promigs per cada

categoria de subjectes estudiats.
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Abans
Mitia
hors

1 hora 2 hores 3 bores

Nombre
de sub-
jectes

Ictericia obstructiva ... 130 220 230 7

Cirresi carl:ac i ... ... 140 18o 210 6

Cirrosi alcaiholica o si-

filitica . ... ... ... ... 100 150 170 170 180 28

Ictericia catarral ... ... 100 150 10

Normals ... ... ... ... 90 140 120 110 300

En moltes altres i diverses malalties troba tamhe corbes altes i

perllongades.

lIctenyi (6) dona Too grams de glucosa amb cafe en deju 1

determina la glucemia abans i 5o minuts despres. En 14 subjectes

no hepatics troba que la segona xifra es mes alta que la primera

de 4 a 44 %, tret on cas en que la diferencia arriba a 62 %. En

14 casos d'afeecions hepatiques sense ictericia ]'augment varia en-

tre 46 i 74 i en 19 casos d'afeccions hepatiques anlb ictericia

varia entre 44 i T65 %.

DI. Labbe (4) dona 5o grams de glucosa en Too c. c. d'aigua

amb suc de llinlona i fa beure Too c. c. d'aigua calla mitja Nora.

lletermina la gluccmia abans i cada mitja hora durant 3-5 bores,

dibuixa la corba d'aquestes determinacions en on paper millime-

tric i calcula ]'area dun triangle format pel punt mes alt, el punt

inicial i el punt en quC ]a linia descendent talla 1'horitzontal del

punt inicial. :Aquest calcul el fa dividint per 2 el producte de la

longitud de la base, expressada en bores i fraccions decimals d'ho-

ra, per l'alcada, expressada en grams i fraccions decimals de grail.

L'area aixi calculada en subjectes normals es de 0'2o a 0'40. En

molts hepatics ha trobat arees superiors a la normal, pero en d'al-

tres ha trobat ]'area normal i, en cailvi, troha arees altes en molts

altres trastorns, coin son obesitat, infeccions, hipertiroidismes, al-

guns embarassos, etc.

Un cert hombre d'autors ban recoilit observacions semblants.

El conjunt dels fets estahlerts fins ara pot resumir-se de la se-

giient nlanera : Ter. En una proporcio considerable de subjectes

quc sofreixen afeccions hepatiques diverses, la prova de la hiper-

glucenlia provocada amb glucosa dona una corba diferent de la

normal en el sentit que la glucemia assoleix on nivell mes alt i tri-

ga uses a restablir-se al seu nivell inicial. eon. La corba anormal

que s'obte en molts nialalts hepatics no to pas caracters que per-
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metin de distingir - la amb certesa de les que s ' observen en casos de

diabetis mes o menus lleugera i pot esser tambe en alguns altres

trastorns patologics . 3er. Un cert nombre de malalts hepatics, i

concretament alguns amb trastorns molt intensos donen una cor-

ba de glucemia normal.

Deturem - nos un moment a considerar la significacio dels fets

exposats des del punt de vista del terra de la present ponencia.

La hipotesi de Couturier abans exposada (pag. 4) quc es el fo-

nament logic de la prova de la hiperglucemia provocada amb glu-

cosa coin a mitja d'exploracio funcional del fetge es un corollari

de la doctrina classica sobre el paper del fetge en el mecanisme de

defensa contra hiperglucemia provocada per la glucosa (pag. 4).

1\questa doctrina classica, que he qualificat d'esquematica i sug-

gestiva , es, pero, inexacta.

En realitat , ja Claude Bernard estava molt ]luny de donar a

les sexes idees 1'ahast radical que els dona la doctrina classica es-

mentada, com ho demostra el text segiient : " No cal pas creure

que tota la sang que travessa un organ es totalment esgotada de

la materia sobre que opera aquest organ en 1'acompliment de la

seva func16 . Mai no hi ha mes que una part emprada ; la resta pas-

sa sense haver sofer alteracio " (7, pag. 167). De totes maneres,

es indubtable que Bernard creia que la funciu glucogenetica del

fetge juga un paper preponderant en la prevencio de la hiperglu-

cemia i de la glucosuria alimentaria , com ho demostren terminant-

ment, entre d'altres , el darrer dels textos d'aquest autor abans trans-

crits (pag. 4) i el segiient : "La proporcio de sucre que en circums-

tancies ordinaries passa pet fetge sense esser modificat es massa

poc considerable per a apareixer en 1'orina" (i, pag• T74).
Popielski (8) estudia la glucosuria despres d'alinlentar amb

glucosa de primer un gos normal i despres el mateix gos amb una

fistula d'Eck (abocament de la vena porta a ]a vena cava que fa'

que ]a sang del sistema porta, i am]) ella la glucosa d'origen ali-

mentari, passin directament a Ia circulacio general, sense traves-

sar el fetge). i en tregue la conclusio que el fetge normalment no

rete mes d'un 12 a un 24 per cent de la glucosa ingerida. De Fi-

lippi (9), amb gossos operats de fistula d'Eck troba que rota ali-

mentacio que contingui gran abundancia de polisacarids . sense su-

cres , mai no Bona lloc a glucosuria i que la tolerancia pels sucres

(quantitat maxima de sucre que no Bona hoc a glucosuria) es mes

petita que en els gossos normals, pero que concretainent per ]a
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glucosa la tolerancia segucix essent molt considerable : uns 5 grams

per quilo, contra uns ro grains per quilo que en tolcren els gossos

normals. Cal encara tenir en compte que aquesta minva de la to-

lerancia pot esser en part una consequencia del traumatisme qui-

rurgic. Jacobson (io) realitza experiments semblants, pero espera

que els gossos s'haguessin refet completament de l'operacio i tro-

ba diferencies de tolerancia per la glucosa evidents, pero molt pe-

tites : tin gos tolera abans de l'operacio 8'2 grains de glucosa per

quilo i despres en tolerara 8 grains i un altre abans 8'4 grams i

despres 5'9 grams. Fischler (ti, pag. 54), administra ioo grams

(le glucosa a gossos amb fistula d'Eclk i troba glucosuria tan sols

excepcionalment i esmenta els experiments de Michaud, el qual

troba resultats semblants en gmant a ]a glucosuria i denies, estu-

dia la glueemia i tan sols en un cas troba hiperglucemia anormal.

Es, doncs, evident, que, quan In sang porta, amb la glucosa d'ori-

gen alimentari, passa directament a la circulaci6 general sense tra-

vessar el fetge, ]a lluita contra la hiperglucemia provocada per la

glucosa es realitza amb gran efiricia, a des-rat d estar minvada la

possibilitat que el fctge exerceixi la seva pretesa funcio frenadora

sobre ]a hipergluccmia fins a un punt al que dificiltnent pot con-

cebre's que s'arribi com a resultat d'una insuficicncia funcional

patologica en la clinica. Cal encara tenir en compte ]a possibilitat

que les diferencies observades en la produccio d'hiperglucemia i

glucosuria entre els animals amb fistula d'Eck i els normals, tant

o mes que de Yeliminacic) d'una funcio vital del teixit hepatic

depenguin de la velocitat molt mes gran amh que, per raons prin-

cipalment mecaniqucs, arriba a ]a circulacio general ]a glucosa d'o-

rigen alimentari en els animals amb fistula d'Eck.

Mann i Bollmann (12) han realitzat experiments de compara-

cid entre animals normals i els mateixos animals afectes d'insufi-

ciencia hepatica experimental en tots els quals la glucosa es intro-

duida en la circ,.ilacio general directament, amb igual velocitat,

pero, d'aquesta glucosa aixi administrada. in que no desapareix de

In sang per mecanismes independents del fetge, en uns animals,

normals, troba la maxima quantitat possible de teixit hepatic actiu

i s'hi posa en contacte amb Ia maxima amplitud i amh la maxima

rapidesa possibles ; en d'altres, amb fistula d'Eck, troha la maxima

quantitat possible de teixit hepatic actin, pero s'hi posa en

contacte amb menys rapidesa, ja que tan sols hi arriba

pel sistema vascular de l'arteria hepatica, i en d'altres, no
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tan sols el contacte amb el teixit hepatic actiu es molt

lent, per la mateixa rad, si;1o qua is quantitat del teixit

hepatic actiu que troba es molt petita, ja que es tracta d'a-

nimals que despres d'esser operats de fistula d'Eck han sofert

1'extirpacio quirurgica d'una part mes o menys considerable de

llur fetge, sense que, per les condicions especials creades per la

fistula d'Eck, s'hagi produit una regeneracio considerable, com

hauria succeit amb animals sense fistula d'Eck. En altres animals,

finalment, ]a insuficiencia hepatica ha estat portada al seu gran

maxim, ja que es tracta de gossos totalment hepatectomitzats. Els

autors determinen ]a glucemia abans i 5, 15, 30, 6o, 9o i 120 mi-

nuts despres de la injeccio intravenosa de o'25 a o'So grains de

glucosa per quilo en solucio al 5o % a gossos en les diferents con-

dicions experimentals esmentades. En els gossos normals, la glu-

cemia, despres d'augmentar, torna al nivell inicial en l'espai de 30

a 6o minuts ; en els gossos amb fistula d'Eck el retorn al nivell ini-

cial en cada cas concret es lleugerament mes lent que abans de l'o-

peracio, pero, per regla general, el temps dins el qual es produeix

no ultrapassa pas els limits maxims de ]a normalitat. En els gos-

sos amb fistula d'Eck i hepatectomia parcial, el retorn a la xifra

inicial es francament mes lent que en els gossos normals, pero ]a

diferencia es molt petita. Finalment, en els gossos totalment hepa-

tectomitzats, no tan sols no hi ha una major duracio de la hiper-

glucemia, sin6 que el retorn al nivell inicial es molt mes rapid que

en els gossos normals i, despres, el descens segueix accentuant-se

fins arribar a la hipoglucemia extrema que, com veurem aviat, es

la consegiicncia normal de ]'hepatectomia total. Aquests experi-

ments acaben de palesar la poca importancia del paper que el fet-

ge juga en el mecanisme de defensa contra la hiperglucemia pro-

vocada per la glucosa.

D'altra banda, la formacio de glucogen al fetge, que es el me-

canisme pel qual, segons la doctrina classica, el fetge deturaria

normalment ]a glucosa absorbida, que d'altra manera donaria floc

a hiperglucemia anormal, es un proces relativament lent, en tot

cas molt mes lent que la desaparicid de glucosa de la sang des-

pres d'un ingres d'aquest sucre a la mateixa. Es sabut que la in-

gestio de qualsevulla quantitat de glucosa dona floc a una hiper-

glucemia que, en un organisme normal, mai no passa d'uns i8o

milligrams per loo c. c., i generalment no hi arriba i que ha des-

aparegut totalment d'una a tres hores despres de la ingestio ; que
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]a hiperglucemia determinacla per una adulinistracio parenteral ra

pida de glucosa, despres d'arribar molt de pressa a tin nivell mes

o menys alt, desapareix aixi mateix rapidament, i que ]a hiperglu-

cemia determinacla per 1'administraci6 intravenosa de glucosa con-

tinua durant alguu temps, despres d'assolir bastant rapidament el

seu nivell maxim, es mante estacionaria o decreix, mentre dura

l'administracio de glucosa. De qualsevulla manera, doncs, i en

qualsevulla quancitat que ingressi glucosa a ]a sang, la major part

desapareix pot rnenys que instantaniament. En canvi, tots els au-

tors que han estudiat la formaci6 de glucogen al fetge, han vist

que la concentracio d'aquesta substancia despres de 1'administracio

de glucosa, per he que comenca d'augmentar-hi ben aviat, segueix

augmentant molt temps despres que ha desaparegut la hiperglu-

cemia i no assoleix el seu maximum fins al cap d'algunes bores.

Magnus Levy (13, pag. 3ro), afirma que el maximum de gluco-

gen al fetge despres d'una ingestio de glucids s'assoleix al cap de

12 a 24 hores. Es, doncs, evident que la desaparicio de glucosa de

]a sang que fa que despres d'un ingres d'aquesta substancia el ni-

vell de la glucemia no passi de certs limits i retorni molt rapida-

ment al punt initial. es en tot cas, causa, pero de cap manera efec-

te de ]a formacio de glucogen al fetge.

Jimenez Diaz (14), per he que fa una critica forca severa del

concepte clinic d'insuficiencia hepatica, interpreta alguns fets ex-

perinientals, que presenta, d'acord amb la doctrina classica del pa-

per del fetge en ]a defensa contra la hiperglucemia provocada per

la glucosa ; de manera que aquests fets, si la interpretacio que l'au-

tor en dona fos correcta, contrariament als que acabem de consi-

derar, constituirien un argument poderos en favor de ]a doctrina

esnientada. L'adnunistracio de glucosa a tin gos despres d'un deiu-

ni mes o menus perllongat dona floc a una corba de glucemia mes

alta i mes per]longada que la del mateix gos en circumstancies nor-

mals i l'anormalitat de la corba s'accentua molt mes quan el grs

es sotmes a l'accio d'anestesies cloroformiques repetides. Coin que

tart el senzill dejuni corn, en major gran encara, la intoxicacio'

cloroformica tenen per fecete inniediat la depauperacio del fetge

en glucogen, Jimenez Diaz atribueix l'anormalitat de ]a corba de

gluceniia en aquestes circumstancies a una insuficiencia de la fun-

c'6 gluco-reguladora del fetge, que, a judici seu, es consegiiencia

precisament de ]a pobresa d'aquesta viscera en glucogen.
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Pel que fa referencia a la intoxicaci6 cloroformica, res no de

mostra que aquest anestesic, al mateix temps que intoxica el fetge,

cosa que es indubtable, no intoxiqui tambe el pancrees. lli ha fets

clinics i experinientals que demostren que els anestesics generals,

almenvs concretament 1 titer, exerceixen una accio toxica sobre la

f uncio endocrina del pancreas. Wilder, Allan, Power i Robert-

son (15) han presentat fets molt suggestius, pero no pas decisius.

en aquest sentit i,, a mes, esmenten els resultats de Best, el qual

ha trobat que el pancreas d'animals eteritzats conte menus insuli-

na que el dels normals.

En quant a la major elevacio i major duracio de la hiperglu-

ccmia a que. dona hoc el dejuni mes o menus perllongat, fenomen

ben conegut des de que fou descrit per Bang (16, 17, 18, 19 i 20),

hi ha fets que demostren amb cvidencia que es independent del

fetge, o a]menys que pot produir-se independentmcnt del fetge.

Man i Bollman (12) han vist que 1'anormalitat de ]a corba de la

glucemia es mes intensa en gossos normals quc han dejunat 4 0

5 dies que no pas en gossos amb fistula d'Eck i hepatectomia par-

cial que no han dejunat, a des-rat de 1'extrema pobresa d'aquest:=

animals en glucogen hepatic,' i, ultra aixo, han vist que el niateix

fenomen pot produir-se. en condicions favorahles. en gossos total-

ment hepatectomitzats, a desgrat que, cone ja ha estat (lit. 1'efecte

de l'absencia total de fetge e's tin escurcament i no pas un allarga-

ment de la fase hiperglucemica, la qual cosa demostra que e'. dc-

juni perllongat posa en joc una causa d'allargament de la iuper-

glucemia, independent del fetge, prou forta per arribar a donru-

nar durant algun temps 1'efecte hipoglucemiat de l'absencia de

fetge. Aixi, clones, els fets observats per Jimenez Diaz admeten

una interpretacio molt diferent de la que en dona aquest atitor i,

per tant, deixen de constituir tin argument favorable a la doctrine.

classica sobre el paper del fetge en el mecanisme de defensa (le

contra la hiperglucemia provocada per la glucosa.

En consegiiencia, tots els fets experimentals coneguts relatitis

a ]a participacio del fetge en el mecanisme de substracciu de gIn-

cosa de la sang son contraris a la doctrina classica sobre aquest

punt i at seu corollari la teoria de Couturier (vegi's pug. 4) que

constitueix la base doctrinal de l'us de la prova de la hipergluce-

mia provocada per la ghicosa com a mitja d'exploracio funcional

del fetge.



Sis," Congres do dlctges do Llengua Calalana rr

fs possible i adhuc probable que en algun cas d'afeccio gra-

vissima del fete la incapacitat d'aquest organ per retenir glucosa

sigui prou acceutuada per a Csser causa d'una corba de glucemia

Ileugerament alta i perllolgada, com Cs el cas dels animals amb

fistula d'Eck i hepatectomia parcial extensa; pero em sembla evi-

dent que en la immensa majoria dels casos d'afeccio del fetge es

absurd que Ia possible insuficiencia hepatica pugui esser causa

d'una corba de glucemia prou intensament anormal per a donar a

l'observador Ia certesa absoluta de la seva anormalitat, i aixo d'una

manera especial en els casos en que l'exploracio funcional tindria

mes gran valor, que son aquells precisament en que les manifesta-

cions cliniques de la possible afeccio hepatica son poc Glares.

A desgrat de les consideracions precedents, es un fet, corn hem

vist, que un gran nombre de malalts hepatics presenten corbes de

glucemia francarnent anormals. Quina explicacio to aquest feno-

men? Insisteixo en creure que la insuficiencia hepatica, en el sen-

tit de ]a doctrina classica, pot esser 'a causa de corbes clararnent

anormals tan sols en casos excepcionals. Pels altres casos, que son

la immensa majoria, en uns-es impossible de dir en quina pro-

porcio-es tracta senzillament d'un trastorn pancreatic permanent,

es a dir d'una veritable diabetis mes o menus lleugera, Clue pot co-

incidir amb un trastorn hepatic i moltes vegades pot dependre del

matrix factor etiologic de que depen el trasotrn hepatic. Sembla

indubtable, pero, que, per a un cert nombre de casos, en proporcio

mes o menvs co.isiderable, aquesta explicacio-lesio o pertorbacio

funcional permanents del pancree<-no es vAllida i cal cercar-ne

una altra.

Chauffard, Brodin i Zizine, en 1921, estudiaren (21) la glu-

cemia en deju en 11 cirrotics; troharen xifres compreses entre 110

i 187 milligrams per 10o c. c.; remarcaren que les xifres mes altes

es trohaven en aquells subjectes la circulacio collateral (lets quals

era flies acusada, i proposaren la hipotesi que les dificultats de ]a

eirculacio porta :oodrien esser causa d'un trastorn funcional del

pancreas. Rs digne d'esment que ja Claude Bernard demostra que,

amp gossos d'uns 3 qgs. la vena Aorta dels quals havia estat obli-

terada lentan.ent i en els quals s'havia constitu'it una circulacio

collateral, 1'administracio de 10 a 1 ^ grams de sucre donava lloc

a glucosuria amb major fregiiencia i de major intensitat que amb

gossos normals. Bernard comenta aquest fet amb el text segiient

"Semblaria que en el gos sa una part del sucre es detura 1 desapa-
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reix mes facilment, en travessar el teixit hepatic , que en el gos,

la circulacio hepatica del qual , ha estat obstruida " ( 1, PA"'. 319).

Amb aquesta interpretacio concorda el pensament de Colrat quan

aquest , en 1875 , proposa ]a prova de la glucosuria provocada per

ingestio de sucre corn a mitja d'exploracio del fetge ( 22, 23) i la

recolza en ]a hip tesi clue els trastorns de circulacio porta han de

donar hoc a glucosuria alimentaria per causa de la circulacio colla,

teral que deixaria passar sucre a la circulacio general sense tra-

vessar el fetge. Aquestes interpretacions coincident,; de L'ernard i

de Colrat son dificilment compatibles amh tots els fets experimen-

tals abans considerats , especialment , els observats en gossos amb

fistula d'Eck . Els fets , pero, que romanen amb tota la seva forca,

poden esser interpretats d'acord amb la hipotesi abans exposada

de Chauffard i els seas collaboradors o amb la que ha estat re-

centment proposada per Rouzaud i Soula (24) que s ' hi acorda i la

complementa . Aquests autors han interromput I'arribada de ]a sang

(let sistema porta a la vena Cava , de primer pel metode groller de

pincar les venes supraliepatiques i despres mitjanant una tecnica

mes delicada que han realitzat amh ]a collaboracio de Ducuing (25),

i han vist produir -se una hiperglucemia , que desapareix en resta-

blir-se l ' arribada normal de ]a sang porta a la circulacio general.

Els autors es pregunten si la hiperglucemia que han observat no

pot esser deguda a la interrupcio de l'arribada d'insulina a la cir-

culacio que ha d'esser consegiiencia de l'obstruccio del sistema por-

ta. Si hom to en compte que 1'exclusio circulatoria del fetge no es

pas total, aquesta hipotesi es realment molt versemblahle.

Em sembla , doncs, molt probable que les anormalitats de la

corba de la hiperglucemia provocada que s ' observen en alguns ca-

sos d'afeccio hepatica siguin degucles, no pas a una insuficiencia

hepatica , pero si a tin trastorn de la circulacio hepatica per quant

aquest dona floc a una insuficiencia circumstancial de la funcio

insulinica del pancrees , ja sigui per no senzill clestorb mecanic de

l'arribada de la insulina a la circulacio general, ja sigui per tin

veritable trastorn del panerees mateix, determinat per I'anorma-

litat de les condicions circulatories d'aquesa organ produida per

]' obstacle mecanic que sofreix la circulacio porta a nivell del fetge.

Les anormalitats de la corha de glucemia atribuibles a agttest

mecanisme, que podriem dir-ne porto- pancreatic , no serien, doncs,

de cap manera , sign d' insuficiencia hepatica, pero si manifestacio

i signe de trastorn hepatic . En la majoria dels casos , pero, aque'st
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signe podra ten r una valor practica molt escassa per quant gene-

ralment es produira tan cols en casos en que 1'existencia ben clara

d'altres manifesiacions cliniques de significacio mes inequivoca fa-

ra innecessaria la seva apreciacio amb finalitat diagnostica o pro-

nostica.

Hem de considerar encara una altra possibilitat d'intervencio

del fetge en la produccio de corbes de glucemia anormals, que se-

rien tambe signes de trastorn hepatic, pero no pas d'insuficiencia

hepatica en el sentit classic de l'expressio.

Rosenberg (26), a base de diferents raons que no son pas de-

cisives pero que no estan pas mancades de forca, soste que ]a hi-

perglucemia determinada per la ingestib de glucids es deguda no

pas al pas directe d'una part de la glucosa absorbida a la circula-

ci6 general, sin(') a una descarrega de glucogen hepatic per una

accio d'estimul o irritacio sobre la glucogenolisi hepatica que pro-

cediria del duodcn per via nerviosa o humoral. Loeweneck i \Vach-

smuth (27 i 28) ban presentat alguns fets que tendeixen a confir-

mar aquesta hipotesi : I'adtninistracio d'ergotamina i atropina, que

diuen que reducix considerablement ]a hiperglucemia alimentaria

en gossos normals, afirmen que tambe redueix a gairebe no res la

hiperglucemia que, sense l'accio d'aquestes drogues, determina l'ad-

ministracio de ;o grains de glucosa en gossos amh fistula d'Eck.

Si aquesta hipotesi fos certa, i es molt versemblable que almenys

contingui una part considerbrle de veritat, seria perfectament pos-

sible que 1'accio excitant de Vabsorcio digestiva sobre la glucoge-

nolisi, en obrar sobre fetges amb determinats tipus d'alteracio

anatomica o funcional, clones hoc a corbes de glucemia anormals.

Aquesta possibilitat. que induhtablement existeix i que podria

esser l'explicacio d'algunes de les observacions recollides en casos

d'afeccions hepatiques, no ha estat pas estudiada fins ara en forma

que se'n puguin treure aplicacions practiques en exploratoria cli-

nica funcional del fetge.

En resum, crec que la prova de ]a hiperglucemia provocada per

la glucosa no to pas valor practica corn a mitja d'exploracio fun-

cional del fetge en la clinica perque el resultat d'aquesta prova,

d'una Banda pot esser normal en molts casos d'afeccio hepatica i

concretament en casos de veritable insuficiencia d'al nenvs algunes

funcions del fetge o de reduccio considerable de la quantitat de

teixit hepatic actiu, i, d'altra Banda, quan es anormal, o be es se-

gur que aquesta anormalitat es totalment independent d'una possi-
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ble afeccio hepatica, o be es impossible de decidir si l'anormalitat

observada depen d'una afeccio hepatica o es consequencia d'una

alteracio pancreatica que podria esser dependent o independent

d'una possible alteracio hepatica, o be I'afeccio hepatica existent

es tan clara que resulta inutil la prova (le ]a hiperglucemia.

He de fer present que el criteri negatlu que acabo d'exposar es

refereix exclusivament a la valor clinica practica de la prova de

la hiperglucemia provocada amb glucosa en 1'estat actual dels nos-

tres coneixentents i en les formes d'aquesta prova que han estat

descrites fins ara. Aquest criteri no exclou pas el reconeixement

de la possible utilitat de nous treballs d'investigacio en aquest

camp.

Hipcrglncc;nia provocada per aui'nts alt-es qua I'adrninistraci(i

de glucids.-Loeper i Verpy (29) han trobat que la hiperglucemia

adrenalinica pot c]eixar de produir-se en malalts amb afeccions he-

patiques. Aquestes observacions han trobat la confirmac16 expe-

rinicntal de 11tH- base fisiologica en les de \1aun i 13ol1man, els

goals hail vist que en gossos hepatectomitzats Huai no as produeix

la hiperglucemia a quC normalment donen hoc 1'anestesia general,

l'asfixia i I'adrenalina, i tambe que concretament la gtte norntal-

ment Cs produida per ]'anestesia amb Ctcr deixa de produir-se o

es insignificant en gossos amb fistu:a d'Eck. :Aquests fats poden

semblar una base excellent per a bastir-hi una prova clinica de la

insuficiencia hepatica, pero en realitat no Cs pas aixi perque un

noiiibre considerable de fets experimentals demostren que la pro-

ducci6 amb major o menor intensitat o la no produccio de les hi-

perglucemies esmentades depenen de ]a major o menor riquesa del

fetge en glucogen. Un subjecte amb fetge sa que, per una rao 0

altra, sigui molt pobre en glucogen no donara hiperglucemia apre-

ciable amb els agents esmentats, i, en canvi, tut subjecte amb fetge

malalt, pero no molt pobre en glucogen, pot donar-ne. _1questes

eventualitats-fetge sa pobre en glucegen i fetge malalt relativa-

ment ric en aquesta substancia-poden donar-se i de fet es donen

en clinica i aquesta possibilitat redueix a molt poca cosa la valor

practica que X ugui tenir una prova clinica basada en els fets que

estem considerant. De tots maneres, no es pas impossible que no-

ves investigacions permetessin de fixai- determinades condicions en

les que alguna prova d'aquesta mena pogues esser d'utilitat clinica.

Un cas concret d'agttest grup d'hiperglucemies Cs la hiperglu-

cCmia inicial insulinica que es estudiada pel Dr. J. Pi-Suuer Bayo
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Hipoglrtecnria.--Despres que diferents autors havien vist que

1'hepatotectomia, practicada amb tecniques forca grolleres, dona

floc a hipoglucemia en diferents especies animals (11, pag. 49).

Fischler, treballant amb gossos amb fistula d'l ck, va demostrar (3o)

que el dejuni els fa baixar considerablement el nivell de la gluce-

mia i que el dejuni combinat am)) administracio de floridzina els

fa baixar aquest nivell fins a gairebe in desaparicio del sucre de la

sang. Aquest autor, a base d'aquest i d'altres treballs, arriba a la

concepcio que ha exposat amb insistencia (TI, pag. 6,) que la fun-

66 principal del fetge en ]a regulacio (le la glucemia es d'actuar

no pas en el mecanisme de defensa contra ]a hiperglucemia, sins en

el de defensa contra la hipoglucemia, rnitjancant la glucogenoge-

nesi, continua i lenta, i la glucogenolisi, tambe continua i intensi-

ficada en tot moment en que s'intensifica la substracci6 de glucosa

de la sang. Ou,_in el fetge exerceix insuficientment aquesta seva

funci6 essencial o deixa d'exercir-]a i la funci6 insulinica del pan-

crees s'exerceix normalment, la glucemia baixa progressivainent i,

si l'animal no es moris abans, probahlement s'arribaria a la des-

aparici6 total de la glucosa de la sang. Aquesta concepcio de Fisch-

ler ha estat brillantment confirmada pels treballs de Mann i Ma-

gath. Aquests autors (31 i 32) han demostrat que 1'cxtirpacio to-

tal del fetge segons una tecnica que redueix al minimum les alte-

racions, altres que la supressio fisiologica d'aquest organ, to per

resultat, fatalme:.it, una disminuc16 rapidament progressiva del ni-

vell de la glucemia fin arribar a Tuna hipoglucemia que is causa

de la mort de Familial, la qual pot esser evitada temporalment i

repetidament, per be que no pas indefinidameht, per l'administra-

cio de glucosa. .

Dels fets exposats se'n dedueix 1'esperanca logica que en cli-

nica pogues observar-se hipogluccinia coin a signe d'insuficiencia

funcional del fetge. Altres fets experimentals han reduit, pero,

gairebe a no res aquesta esperanca. Mann i Bollman (Ii) han tro-

bat que els gossos amb fistula dick generalinent tenen, en deju,

una glucemia lleugerament inferior al promig normal, per be que

dintre els limits de la normalitat i que els portadors de fistula

d'Itck que a me„ a rues han sofert liepatectomia parcial presenten

en cada cas concrct una glucemia en deju lleugerament inferior a

la que presentava el mateix animal abans d'aquesta darrera opera-

66. Aquestes diferencies son apreciables, pero, tan sols quan hom

pren les maximes garanties de laboratori imaginables, ja que son
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molt proximes al marge d'error dels metodes. A partir d'un cent

punt, noves reduccions quirurgiques del teixit hepatic no deter-

minen nous descensos de la glucemia, mentre queda una quantitat

de teixit hepatic apreciable. Aixo vol dir que una insuficicncia ex-

perimental, adhuc molt pronunciada, com dificilment se'n pot tro-

bar de rues pronunciada en clinica, duna hoc a un nivell de la

glucemia en deju que, per be que es inferior al que seria normal

en el mateix animal, no es pas prou baix perque pugui esser con-

siderat corn tin signe indefectible de 1'existencia d'insuficiencia he-

patica. Cal remarcar, encara, que aixo succeeix en circumstancies

experimentals pures, en les que no intervenen, corn poden inter-

venir en clinica, factors que puguin influir sobre la glucemia en

sentit contrari. De fet, les lades presentades per Iletenvi (6),

Chauffard (21), Gray (5) i d'altres autors mostren que es excep-

cional de trobar en malalts hepatics glucemies en deju inferiors a

8o mgr. per ioo c. c. Veurem tot seguit, pero, que en alguns ca-

sos excepcionals d'afeccions hepatiques greus s'han observat hi-

poglucemies pronunciades.

A des-rat del caractcr excepcional de les observacions cliniques

conegudes d'hipoglucemia pronunciada en afeccions hepatiques

diagnosticades amb certesa, crec que si es duna el cas de trobar

repetidament glucemies en deju inferiors a 8o mgr. per roo c. c.

en un subjecte determinat, aquest fet ha d'esser considerat en cli-

nica com un nwtiu important per a sospitar 1'existencia d'una in-

suficiencia hepatica en aquest subjecte. No considero pas impossi-

ble que noves investigaccions permetessin de fixar determinades

condicions en les gi,ials la recerca de 1'hipoglucemia pogues consti-

tuir una prova valuosa d'investigacio d'insuficienica hepatica en

la clinica.

Gltrcosliria i hiPoylvcCmiu floridwinigit cs.-Bauer i Kerti (33),

en confirmacio d'observacions d'altres autors, han vist, en 1023,

que en subjectes afectes de determinats trastorns patologics o en

estats fisiologics especials, corn son diahetis, hipertiroidisme i gra-

videsa, la glucosuria floridzinica, a igualtat d'altres circumstancies,

es mes intensa i duradora que en subjectes normals, i, a m6s, hall

observat que en una gran proporcio de subjectes afectes (le tras-

torns hepatics la glucosuria floridzinica encara es mes intensa i

duradora que en qualssevol altres subjectes. En estudiar els efec-

tes de la floridzina sobre la glucemia han vist que en malalts he-

patics dona hoc a hipoglucemies, aixi mateix molt mes pronuncia-
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des que en qualssevol altres subjectes. Per exemple, la injeccio

intramuscular de 2 cgr. de floridzina, que diuen que dona hoc a

glucosuries que en subjectes normals no ultrapassen 6 grams i

Buren de 2 a 4 hores, i en basedowians no ultrapassen 9 grams i

duren de 6 a 8 hores, en un subjecte amb cirrosi hepatica inicial,

sempre lliure de glucos6ria, dona hoc a glucosuries superior

a 26 grams que duraren de to a 25 hores, i en diferents ma-

lalts hepatics feu baixar la glticeniia fins a fer-la indossificable

pep nlicrunictode de Bang. No conec pas trebalis ulteriors sobre

aquesta materia, i en consegiiencia crec que no pot pas parlar-se

d'una prova funcional del fetge per la floridzina, pero sembla que

es tracta (Fun camp d'investigacio que pxxlria esser interessant (le

conrear. .

Alterations excepcionals de la requlacid de la gluchniO.-Par-

nas i AV'agner (34), en 1923, donaren compte d'un cas de tumor

liepatic que presentava signes d'insuficieneia de la funcio ureopo-

ietica del fetge, en el qual la glucemia en deju era extremadament

baixa, fins a menys de 20 nmgr. per too c. c. ; ]a ingesti6 de protids

i de glucids donava floc a hiperglucemia anormal i glucosuria ; la

prova de la hiperglucemia provocada amb glucosa donava una

corba alta i perllongada i, en canvi, nna injeccio d'adrenalina, que

produ'ia efectes circulatoris considerables, no produia hipergluce-

mia. Its autors creuen que en aquest cas hi ha insuficiencia pah-

creatica , opinio que sembla que fonamenten tan sols en el tipus de

la corba de glucemia, cosa que prejutia injustificadament ]a causa

d'aquesta anornialitat; i creuen tambe que hi ha insuficiencia ti-

roidesa, opinio que fonamenten en el fet que l'administracio de ti-

roides normalitza la glucemia en deju, per mobilitzacio, segons els

atitors, de proteines pr6pies coerces a tin estimul tiroidi que exis-

tiria nornialment i mancaria o seria deficient en aquest c,-is. _Aquest

fet de ]'accio de ]'administracio de tiroides sobre la glucemia em

sembla molt interessant, peril crec que la interpretacio que en do-

nen els autors no es pas 1'6nica possible.

Nadler i Wolfer (35) han donat compte recentment d'un cas

de carcinoma que afectava de 70 a 8o % de la massa hepatica, ]a

simptomatologia del qual era dominada per tin quadro d'hipoglu-

cemia que es feu cada vegada mes inters i mes dificil de combatre,

fins que es produi la niort per hipoglucemia. L'adrenalina i la pi-

tuitrina no produien elevacio de la glucemia. Les proves de la bi-

lirubinemia i d'eliminacio de colorants donaren resultats normals.
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administracio de glucosa dona les corbes de glucenlia segiients,

en milligrams per ioo C. c.

Mitja
Abans horn 1 hora 2 hores 3 hores

Un dia, amb sang capil lar... ...

Un altre dia, amb sang capil•lar.

Lin altre dia, amb sang venosa.

45

45
6o

165 216 207 158
52 16o 163 67

16o 100 63

No fou pas estudiat 1'efecte de 1'adnlinistracio de tiroides. En

l'autopsia es troba tin contingut de glucogen al teixit hepatic de o'$

per cent, el pancreas ton trobat anatomicament normal i el fetge

practicament no contenia pas insulina.

Wilder, Allan, Power i Robertson, cn 1927 (36) donaren coulpte

dun cas encara flies extraordinari : una metastasi hepatica Willi ade-

noma pancreatic. En aquest cas, com en els dos que acabo d'esnlen-

tar, In havia hipoglucemia aixi que desapareixien els cfectes imme-

diats de 1'admiuistracio de sucre o de certs aliments; la prova de la

hiperglucemia provocada amb glucosa donava una corba alta i llar-

ga, i la injeccio d'adrenalina no donava hiperglucemia. A desgrat

d'aixo en l'autopsia el fetge fou trobat reple de glucogen. La porcio

neoplasica del fetge contenia una gran quantitat d'insulina. Aquest

malalt no mori pas d'hipoglucemia, sing de caquexia. Tampoc no fou

estudiat I'efecte de l'administracio de tiroides.

Si admetessinl que els tres casos que acabem de considerar son

exemples tipics i representatius d'una realitzacio clinica de la insu-

ficiencia hepatica per deficit de la quantitat de teixit hepatic normal

hauriem d'admetre que aquesta insuficiencia hepatica es caracterit-

za per hipoglucemia en dej6, hiperglucemia alta i perllongada des-

pres de la ingestio de sucre o d'aliments transfornlables en glucosa

i abscencia d'hiperglucenlia adrenalinica. La veritat es, pero, que les

observacions realitzades en aquests tres casos, l'interes extraordina-

ri de les quals no necesssita pas ponderacio, son d'interpretacI6 boil

xic dificil. La hipoglucemia en dos dels casos es gauche indubtable,

que es deguda a insuficiencia hepatica, pero en el tercer cas senlhla

deguda, almenys en part, a hiperinsulinemia. Almenvs en tin dels

dos casos en que la hipoglucemia sembla deguda exclusivament a in-

suficiencia hepatica, el fetge exerceix amb tota eficacia Ics funcions

nlesurables per la bilirubinemia i I'eliminacio de colorants. Pel que

fa referencia a la hiperglucemia produida pels aliments i especial-

ment per la glucosa es dificil de decidir si es deguda a una insufi-
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ciencia del fetge per a retenir glucosa, hipotesi que sembla la inter-

pretaciG mes senzilla d'aquestes observations, pero que esta en oposi-

cio amb els fets experimentals que han estat considerats (pags. 6, 7, 8

i 9), o si es deguda a un fet d'irritacio del fetge malalt, cosa dificil

d'admetre en subjectes que no donen hiperglucemia amb 1'adrenalina,

o a una insuficiencia pancreatica, cosa forca versemblant en dos dels

casos, pero molt dificil d'admetre en el tercer. En l'estat actual de

les nostres idecs sobre aquestes inateries tambe costa molt de com-

prendre I'absencia (1'hiperglucemia adrenalitica en un subjecte

que to el fetge reple de glucogen i que, encara que sigui hiperinsuli.-

nemie, he dona lliperglucemia per altres mecanismes.

Sigui com sigui, cal tenir en compte que es tracta de tres casos

excepcionals i encara aquests tres casos, units de que tine noticia,

per be que forca semblants, presenten diferencies importants. Per

be que llur interes em sembla extraordinari no estaria pas justificat

hastir-hi conclusions generals.

En el present estudi de ]a fisiopatologia exploratoria del metabo-

lisme hepatic dell glucids he donat una extensio considerable a les

questions que es refereixen concretament a la glucosa, amb exclusid

de les reactions a la insulina, que son estudiades pel Dr. Pi Suner-

Bavo. Aquest criteri d'estudi relativament extens i detallat ha obeit,

tart com a 1'interes molt gran de les materies estudiades, al desig de

dollar una idea del cami que he cregut necessari de seguir per tal de

formar-me jo mateix concepte sobre la possible valor clinica dell

fets fisiologics i fisiopatologics que podria oferir-me una recerca bi-

hliografica sobre aquest tema. Si apliques el mateix criteri a les

questions que rester per estudiar dins el terra de la meva ponencia

aquesta assoliria proporcions excessives, i, per tal d'evitar-ho, en les

questions, 1'estudi de les quals segucix, em limitare a una exposicio

molt lleugerammnt documentada i comentada dels fets mes essentials

que constitueixen 1'estat actual dels nostres coneixements sobre les

lnateixes.

Levulosa.-Strauss afirma (37 i 38) que l'administracio de ioo
grams de levulosa per via digestiva dona floc a levulos6ria en el 9o

per cent dell m^alalts hepatics i tan sols en el io per cent dels sub-
jectes amb fetge sa. Treballs diversos han demostrat, pero, que el
dintell renal d'eliminacio de la levulosa es massa baix 1 massa in-
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constant perque 1'estudi de la levulosuria pugui tenir valor practica

(39, 40 i 41), i, per tant, la prova de la levulosuria alimentaria igual

que la de la glucosuria, ha estat abandonada i substituida per la de

]a hiperglucenia provocada per l'administracio de levulosa, l'estudi

de la qual fou iniciat per Schirokauer (42) en 1913. En 1921 Spence

i Brett (41) trobaren resultats molt encoratjadors, que han estat con_

firmats per diferents autors (43 i 44). Tallermann (44) dona 45 grans

de levulosa dissolts en 200 c. C. d'aigua en dej6 i fa determinacions

de la glucoccmia abans i cada 1/2 hora durant dues bores despres

de 1'administracio (lei sucre i afirna que en subjectes sans la gln-

cemia mai no augmenta mes (le 30 mgr. per 10o c. c. per damunt clef

nivell inicial ni assoleix un nivell superior a 135 mgr. per 100 c. c.

i torna al nivell inicial no mes tard de 1 1 /2 a 2 bores, i que en ma-

lalts hepatics augmenta mes i triga mes a baixar o almenys triga

mes a haixar. Aquests resultats no han estat, pero, confirmats pels

investigadors de la Clinica Mayo que han fet un estudi molt extens

d'aquesta giiestio. Snell, Greene i Rowentree (45, 46 i 47) arriben

a la conclusio que la valor de la prova de la levulosa com a index

de l'activitat funcional del fetge cs molt dubtos. En 1929 O'Leary,

Greene i Rowentree (48) arriben a una conclusio encara mes accen-

tuadament negativa, que coincideix anlb la d'altres autors (49). L'es-

tudi que jo he realitzat del conjunt de dades, molt nonbroses, que

presenten aquests autors en1 dona la iulpressio que evidentnent la

prova (le la hiperglucenia per levulosa, en la forma o en les formes

en que ha estat practicada fins ara, no to pas una valor definitive,

pero que, tanmateix, senbla que nloltes vegades hi hagi efectiva-

ment alguna relaci6 entre l'eficiencia hepatica i la corba de ]a gluce-

mia despres de la ingesti6 de levulosa. La proporcio de casos posi-

tius en tot aquest material clinic, insufficient per a donar la giiestio

per resolta en sentit positiu, es massa considerable perque sigui ex-

pressid de fets sense cap significacio. Son especialnent remarcables

alguns casos en que la corba, de tipus patologic, s'ha fet normal des-

pres de guarir el trastorn hepatic I adhuc lit ha un cas en que aixo

succeeix a desgrat d'haver-hi una panereatitis.

'Mann i Bollman (12), amb experiments amb levulosa del niateix

tipus que els abans esmentats am]) glucosa (peg. 7), arriben a la

conclusio radical que l'us de la levulosa es inadequat per a estudiar

la funcio hepatica, I recolzen, a me-;, aquesta conclusio damunt el

fet, que ells han demostrat, que la levulosa pot esser utilitzada pels

teixits independentment del fetge. Els experiments amb que han de-
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mostrat aquest fet crec, pero, que no justifiquen pas llur judici ra-

dicalment negatiu sobre la questio que ara ens ocupa. Aquests ex-

periments han establert que la levulosa, administrada a gossos he-

patec_tomitzats quan ja presenten senvals d'hipoglucemia , no es pas

eficac contra aquest trastorn, pero que , si es comenca 1'administra-

cio intravenosa de levulosa , en quantitats adequades , immediatament

despres que s ' ha realitzat 1'hepatectomia , l'animal es nlante be du-

rant hores i no es produeix pas el sindroma d'hipoglucemia. Es,

doncs, evident que els teixits aprofiten la levulosa independentment

(let fetge, pero tambe Cs evident que aquest aprofitament, a diferen-

cia (let de la glucosa , Cs relativament lent, i crec que la lentitud

d'aquesta face del metaholisme tisular no hepatic de la levulosa dei-

xa un cert marge a la possihilitat que ]a levulosa pugui Csser empra-

da en 1'estudi de l'eficiencia hepatica . Molts d'altres fets experimentals

parlen en el mate ix sentit . La ingest16 de levulosa d6na floc a hiper-

glucemia molt hies baixa i mCs curta que la de glucosa (41, 44, 47,
48 i 50 , pag. 624). A des-rat d'aquesta eficacia extraordinaria del

mecanisme de defensa contra ]a hiperglucemia per levulosa, el pa-

per clefs teixits no hepatics en aquest mecanisme, que ho es gairebe

tot per la glucosa , no es gairebe res per la levulosa , coin ho demos-

tra per exenlple , el fet que la glucosuria determinada per una in-

jeccio intravenosa de sucre, que, si aquest sucre es glucosa, es su-

primida o alnlenvs disminuida rapidament per una injeccio d ' insull-

nia, no es modifica pas per la insulina si el lucre injectat es levu-

losa (ig).

El sot fet que el paper clefs teixits no hepatics sigui poc impor-
tant fa pensar que e1 paper c lef fetge ha (l'esser, at contrari, de la
flies gran inlportancia ; i, efectivanlent : a igual quantitat absorvida
dels dos sucres, ]a formaci6 de glucogen hepatic es molt mes rapida
despres de 1'absorc16 de levulosa que despres de la de glucosa• (5),
i la minva de ti )lerancia (major faciiitat en 1'eliminacie renal de Sn-
cre) determinada per ]a fistula d ' Eck, que, corn hem vist es molt poc
important per la glucosa , es, at contrari, forca considerable per la
levulosa ( 9 i 10). En consequencia es indubtable que en el mecanis-
me de defensa contra la hiperglucemia. el paper del fetge, que Cs
insignificant per ]a glucosa, Cs at contrari , molt considerable per la
levulosa.

I 'm sembla interessant de fer remarcar que Spence i Brett, els
quals , coin ha estat (lit (pag. 20), varen trobar resultats clinics molt
encoratjadors, fan les determinacions de glucemia amb sang capil-
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lar i treballen amb subjectes que han fet tut esnlorzar lleuger de 3

a 5 bores abans de comcncar la prova. Aquest detall, que contrasta

amb el costum general de fer ]a prova en deju, podria tenir impor-

tancia, si horn to en compte ]a influencia que la distancia de la dar-

rera presa d'aliment i la qualitat i quantitat d'aquest exerceixen so-

bre la regulaci6 de la glucemia (16, 17, 18, 19 i 20). Tambe pot es-

ser suggestu el fet que aquests autors han trobat que l'administra-

ci6 de 10o grams (le levulosa a subjectes sans ddna corbes semblants

a les que obtenen anlb 1'administraci6 de 3o a 5o grams d'aquest

lucre a malalts hepatics. Cal remarcar, finalment, que 1'adnlinistra-

ci6 de levulosa a gossos amb diferents opus d'insuficiencia hepati-

ca experimental ha donat, en mans d'alguns investigadors, corhes

de glucemia anormals, alter i llargues (52, 53, 54 i 55). En resum,

la prova de la hiperglucemia provocada per I'administraci6 de le-

vulosa, en la forma o en les formes amb que ha estat realitzada fins

ara, td tuna importancia practica molt petita, si es que en to alguna ;

pero nombrosos fets clinics i experimentals deixen amplament oher-

ta la possihilitat que ulteriors investigacions arribin a precisar de-

terminades condicions en les quals la levulosa pugui esser empra-

da en explorat6ria funcional del fetge anib utilitat considerable.

Galaclosa.-En 1906 Bauer proposa la prova de la galactosuria
alinlentaria i mes tard presenta tuna llarga serie d'observacions cli-
niques amb on 10o per 10o de resultats positius en diferents tras-
torns hepatics (56 a 59). S'han publicat nombrosos treballs de clife-
rents autors, tins de confirmatoris (6o i 61), entre els que to on inte-

res especial on del mateix Bauer (62) en que estudia extensament la
significaci6 d'aquesta prova i les seves limitacions, i altres de con-
tradictoris (63 i 64). Mahler i Machold (65) en 1922, despres de
fer rernarcar la inseguretat de la galactos6ria, per les mateixes
raons que han estat exposades en parlar de la glucosuria (pag. 4)
i de la levulosuria (pag. 20), iniciaren l'estudi de la prova de Ia
hiperglucemia provocada per I'administraci6 de galactosa. Aquest
estudi ha estat objecte (Fun treball molt interessant de Davies en

1927 (66). Aquest autor dona, en deju, 40 grams de galactosa puris-
siula amb 400 grams d'aigua; determina ]a glucemia en deju i cada
nlitja Nora durant clues o tres bores i recull l'orina durant quatre
hores. En subjectes sans no troba hiperglucemia notable; mai no
observa un augment de mes (le 3o mgr. per loo c. c. sobre el nivell
inicial, aquest es restableix en I'espai de 1 1/2 a 2 bores i mai no
troha mes de 2 grants de sucre a l'orina recollida durant quatre
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hores. En diferents casos de trastorns hepatics troba que la glu-

cemia sempre augmenta mes de 30 mgr. per ioo c. c. i no baixa

al nivell inicial abans de dues hores, i I'orina recollida durant qua-

tre bores conte mes de 2 grams de sucre. Aquest autor insisteix

molt, igual que Bauer, en que la galactosa emprada ha d'esser pu-

rissima ; assenyala algunes possibles causes d'erro, corn la lentitud

de 1'absorcio digestiva que pot existir quan hi ha molta ascitis, i

arriba a la conclusi6 que aquesta prova, per be que no es pas es-

pecifica i ella sola no to pas una valor definitiva, associada amb al-

tres fets clinics i proves funcionals, es d'importancia extraordina-

ria. L'autor ha vist que la prova es constantment negativa en els

primers moments de les ictericies de causa purament mecanica, pe-

ro es fa positiva quan aquestes ictericies ban durat prou per arri-

bar a produir trastorns del teixit hepatic.

Entre els subjectes estudiats per Kahler 1 Machold (65) n'hi ha

alguns, amb fctge sa, afectes de trastorns diversos, renals, hema-

tics i tiroidis que donen corbes que no son pas molt diferents de

les d'alguns subjectes amb trastorns hepatics molt intensos.

No conec cap treball sobre aquesta materia posterior al de Da-

vies, les conclusions del qual no ban estat, doncs, contradites fins

ara. Cal remarcar que In ha fets experimentals que donen hoc a te-

nir esperanca en la utilitat de la galactosa en exploratoria funcional

del fetge. Aixi, per exemple, Draudt (67), and) experiments d'ad-

ministracio de galactosa a gossos amb fistula d'Eck troba, en el

cas mes demostratiu, que tin animal que abatis de l'operacio elimi-

nava per l'orina del 4 al io per cent de la galactosa ingerida, am))

la circulacio porta desviada, n'eliminava fins al 79 per cent, la qual

cosa demostra que el paper del fetge en el mecanisme de defensa

contra la hiperglucemia i contra 1'eliminaci6 renal de sucre, que es

insignificant per a la glucosa i es ja forga important per a la Ievi

losa, es de la mes gran importancia per a la galactosa. Cal remar-

car aixi mateix que la variabilitat de la tolerancia a la galactosa que

alguns autors han presentat cons a extraordinaria (63 i 64), es ver-

semblant que depengui d'impureses de la galactosa emprada, ja que,

d'una Banda ha estat demostrada la importancia decisiva d'aquest de-

tail (62), i, d'a'tra banda, Rowe (68) ha demostrat que si hom tre-

balla amb galactosa pura i en absencia d'anormalitats pat ol6giq ties

la tolerancia es remarcablement constant, adhuc per a subjectes de

pes, talla i edat diferents i, en canvi, varia lleugeraunent de 1'un a

l'altre sexe.
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En resum, la galactosuria alimentaria sembla de resultats in-

certs, per raons semblants a algunes de les referents a la glucosuria

i a la levulosuria , per be que, almenys en determinats casos, si hom

pot eliminar certes causes d'error , el seu estudi pot donar resultats

d'algun valor , i la prova de la hiperglucemia provocada amb galac-

tose , per be ' que necessita esser mes amplament investigada abans

d'esser incorporada a la practica clinica, constitucix un camp de re-

cerca que sembla especialment prometedor.

Polisacdrids.-Camidge , Forvth i Howard (69) han estudiat

la corba de les substancies reductores produides per hidrolisi amb

acid clorhidric en filtrats de sang lliures de proteines . Segons els

autors la concentracio d'aquestes substancies , probablement poli-

sacarids del tipus de les dextrines , en la sang , en subjectes normals

en deju, oscilla entre 2 i 8 mgr. per ioo c. c. i despres de la inges-

tio d'aliments no varia o presenta variacions molt lleugeres . En gos-

sos intoxicate amb fosfat d'hidratzina , que segons els autors son

afectes d'insuficiencia hepatica , diuen que la concentracio de les

substancies esmentades a la sang es normal en deju i despres de

la ingestio de glucosa o d'altres esmorzars de prova, a partir d'un

cert moment augmenta progressivament , assoleix, ja des de les

dues bores valors considerablement mes alts que l'inicial i no co-

menca de minvar abans de les 4 bores . En subjectes o animals afec-

tes de diabetis pancreatica diuen que la corba es radicalment dife-

rent, ja que presenta valors alts , de vegades molt alts, en deju i bai-

xa durant algunes hores despres de la ingestio d'aliments . Cammid-

ge i Howard afirmen ( 70 peg . 195) que en els malalts que presen-

ten signes clinics o altres manifestacions de trastorn de les fun-

cions hepatiques s'observen corbes semblants a les descrites en els

animals intoxicats per la hidratzina i en conclouen que la presencia
d'una corba d'aquesta mena indica insuficiencia funcional del fetge.

Aquests treballs , que jo sapiga , no han estat confirmats ni con-
tradits per cap altre investigador. Si els fets descrits han estat oh-
servats i interpretats correctament llur importancia es grandissima,
pero es evident que, sense noves investigacions realitzades per di-
ferents autors, no poden pas considerar- se coin a definitivament es-
tablerts.

Altres proves relaciotiades atrab el rltetabolisrne dcls gidcids.-No
puc fer altra cosa sing esmentar la prova de la mel de Fiessinger 1
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Walter (23, pa . 148), les diferents proves de reaccio a la insulina

i la prova de la glucuronaciduria provocada (23, pa;. 144).
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