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H A mort un dels fisiolegs més grans de  la contemporania. Del 

traspis de Pavlov el món de la fisiologia de la digestió i de  
Irs respostes nervioszs se'n ressentir; Ilargament. Car amb la sobrie- 
tat i seguretat de la seva labor experimental aporta al camp de  la 

ciencia uns postulats i altres vegades uncs iniciacions que li permeteren 
arrabassar amb exit el camp de  la fisiologia actual transportar-la al de 
psicologia experimental. 

Actualment. per exemple. a la U. R. S. S. se segueix un metode 
prdagogic inspirat precisament sobre les bases solides que en el camp 
d~ la psicologia consolida el gran fisioleg rus. 

lvan Petrovitx Pavlov nasqué a Riazan i emprengué els estudis 

a Leningrad (a la seva epoca, Petrograd). Treballa amb el savi ms  
Bokin i estudia amb Heindenhain i C. Ludwig. Fou nomenat més 

tard director del Departament de Fisiologia dz I'lnstitut experimental 
i professor de la catedra de Fisiologia. 

Els seus primers treballs es  referien a I'aparell circulatori. poro 
ben aviat s'orienth al digestiu. on ha tr-ballat gairebé sempre. 

Els resultats de les seves investigacions han aparegut posterior- 

ment en el seu Ilibre riTreball sobre les glandules digestivrs,,. 
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Més tard, i com una continuació, es dedica a I'estudi del que 
eli mateix anomeni areflexos condicionatsii, oposats, en czrta ma- 
nera, als coneguts reflexos congenits. Per tot aixb li fou concedit el 
Premi Nobel el 1904. 

Perfecciona la fístula gastrica de Hcindenhain. Aquest dar- 
rer autor creia que I'augment de la secreció ghstrica era degut a ex- 
citacions ofensives de les ramificacioris nervioses, i Pavlov arriba. final- 
ment, a la fístula coneguda pzl nom de iipetit estómac>r, on les rami- 
ficacions nervioszs queden intactes. 1 encara precisa més amb la 
creació de la fístula esofagica que dona lloc al que el1 anomenada 
~(menjar ficticin. 

Així pogué estudiar clarament les causes i modificacions de les 
secrecions salivals i gistriques i demostra que la secció del vague 
disminiüa la secreció reflexa. 

Un deixeble seu pogué demostrar que, quan els estímuls psíquics 
sán interceptats, la secreció solament és positiva per les carns i les 
peptones. Pavlov, per mitji d'una fístula pancrehtica especial,, pogué 
demostrar que les fibres secrrtbries del pancreas es troben en el 
nervi vague. 

Un altre deixeble seu descobri que el suc pancreatic adquireix 
una poderosa acció dissolvznt dels protids pel contacte amb la mu- 
casa duodenal o amb un extracte d'aquesta mucosa, i suposa Pavlov 
que aixb passa perque la mucosa duodenal conté un enzima especial : 
l'enteroquinasa. 

T a b b é  Pavlov assegura experimentalment i consolida en el món 
científic la vsecretinabi de Starling i Bayliss. 

De les seves obres més importants s'han de  citar: «Llicons 
sobre la fisiologia de la digestióir, itNervis cardíacs centrífugs~i, rrLa 
més enlairada actitud nerviosa dels animalsn, ilLlicons sobre la funció 
dels hemisferis cerebralsi>, 1i1'txcitació psíquica de les glandules sa- 
I;valsii, i tantei d'altres. 

J. P. 


