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Es cosa torrent als llibres de text de Fisiologia donar

corn a cosa classica l'alternancia funcional dels dos ronyons,

tant des del punt de vista de la quantitat d'orina segre-

gada per cada ur, com de la concentracio en les secretions

respectives dels cossos dissolts. Prescindint d'aquest

darrer, sobre del qual no tenim observacions fetes, creiem

que en la forma d'exposicio i concepcio del fet de la dita

alteinancia lit ha per part dels autors un malentes, degut

a no precisar-se les condicions d'observacio. Ja es notable

que els autors que han treballat col•locant els ronyons en

condicions d'aport sanguini uniforme en quantitat i en

crassi, corn Frenkel i hardier (igoo) i nosaltres, no han

trobat variacions en el debit funcional dels ronyons en

llargs periodes. En canvi sostenen la tesi de i'alternancia

com a cosa general els cirurgians, que han observat la sor-

tida del raig d'orina per les obertures vesicals dels ure-

ters durant les cistoscopies, o en les extrofies de la bufeta,

corn Zulzer en les seves classiques observacions. Podem

scparar les intermitencies i alternancies en la excrecio i

secrecio renal en tres grups, dos de falses intermitencies i

un amb les veritablement degudes a la funcio secretora.

Formen el primer grup les mes frequents, gairebe mai
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falter en l'aparell excretor urinari integre, quan s'observa
amb el minimum d'intervencio possible, per exemple en
les cistoscopies, durant les quals es veuen apareixer grups
de gotes caracteristics en els orificis al sol de la bufeta:
aquest aflnix intermitent es deu a que la forca que fa
arribar l'orina a la bufeta no es pas la vis a tergo de l'orina
novament segregada, sing les ones peristaltiques que
travessen l'uretcr amb frequencia variable, ones que fins
serveixen de reconeixer l'ureter a les viviseccions. S'evita
que aquestes ones influcixin en 1'excrecio urinaria, quan

es treballa amb canules eol•locades als ureters, introduint
les canules el mes profondament que es pugui en la pelvis
renal, i nivellant el tub de sortida del liquid cap al comp-

tagotes en forma que l'orina surti amb pressio la mes
petita que es pugui.

El segon grup d'intermiten.cies aparents en 1'excreci6
ureteral no es presenta normalment en l'aparell urinari
intacte, pero e5 forca fregiient registrar-lo en les canules
empalmades als ureters un cop disposta la instal•lacio
grafica per nosaltres tantes vegades descrita; les tals inter-
mitencies es deuen a l'accio dels moviments respiratoris
sobre la pelvis renal. En l'individu que to les vies renove-
sicals senceres la depressio inspiratoria i la compressio
expiratoria abdominals no influeixcn en res en el buidament
dels ureters i de les pelvis renals, car les variations actuen
alhora sobre tota la llargada de its vies urinaries i, no
havent-hi diferencies de pressio en cap moment, el ritme
respiratori en res no modifica la marxa pels ureters del
liquid a excretar. En canvi quan posem en comunicacio
directa un ureter amb 1'exterior dcl cos, la diferencia de
pressio entre la pelvis renal i 1'extrem del tub comptago-
tes varia, minvant. durant la inspiracio i creixent en 1'ex-
piraci6, car la pressio atmosferica & sempre la mateixa.
Per tal motiu en el nostre dispositiu es frequent en cls
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gossos amb poliuria 1'excreci6 de dues o mes gotes d'orina
a cada movimcnt respiratori, en iniciar-se 1'expiraci6. Cal
tenir en compte aquesta llei de falses intermitencies i no
confondre-les amb les veritables que estudiarem despres.

En el primer cas, intermitencies ureterals, de ritme
menys seguit, es done amb fregiiencia 1'alternancia dels
dos ureters, que es excepcional que es contreguin alhora.
En les intermitencies d'origen respiratori no hi ha alter-
natives car els moviments respiratoris actuen al mateix
temps sobre les dues pelvis renals.

En el tercer grup, intermitencies veritables en la funcio
elaboradora d'orina, i'estudi de les condicions de produc-
cio del fenomen es forta mes complicat. Els fisiolegs tolo-
sencs abans citats inclouen entre les causes per ells estu-
diades la pletora, es a dir 1'augment de la quantitat de
sang. Nosaltres no havem observat aquesta accio, pero
en altres condicions ben determinades i reproduibles hem
obtingut secrecions renals intermitents.

Hein observat la secrecio intermitent, o periodica,

quan el ronyo deu rendir un treball de depuracio quimica

de la sang molt intens, edhuc de substancies cristal•loides

senzilles entrades en quantitat excessiva al medi intern.

En els nostres treballs amb Carrasco, comunicats a aquesta

Societat en Setembre de 1'any passat, la injeccio de solu-

cio hipertonica de bicarbonat de sosa en quantitat forta

(fins a 50o c. c. de solucio al 9 per Zoo a un gos de 15 kilos

de pes) determine poliuria considerable i secrecio en grups

o periodica, que desaparegue quan l'animal deixe de reac-

cionar i se suspengue el ritme respiratori. Injectant solu-

tions hipertoniques d'altres cossos havem obtingut resul-

tats semblants. En aquests casos els periodes son de curta

durada i curts els intervals de repos renal que els separen.

Tambe s'observa la secrecio periodica quan actuen
diferents reflexes sobre el ronyo, principalment quan la
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arribada al plexe renal es fa pel cami de la medulla espi-

nal, com en certs casos d'excitacions de la superficie serosa

de la bufeta despres de l'extirpacio del gangli mesenteric

inferior.
Hem vist tambe secrecio periodica despres de la fara-

disacio de l'uretcr, com tambe en. el ronyo del costat on

s'opera durant les maniobres necessaries per posar al des-

cobert el gangli mesenteric inferior.

Solament podem deduir d'aquestes observacions que

hi ha circumstancies d'ordre quirnic unes i altres de na-

tura nerviosa que modifiquen el ritme del treball renal i

li fan pendre caient periodic: ara per ara no fora prudent

afirmar res mes, si be nosaltres creiem que a semblanca del

que passa en el cor (periodes de Luciani) i del que observa

Pi Suner en els muscles fadigats, una excitacio anormal o

una sobrecarrega de treball osmotic a fer, fadigarien l'epi-

teli i el sistema nervios que governa la funcio renal i es

faria aquesta en periodes de major activitat separats per

altres de repos. Totes aquestes suposicions exigeixen un

major estudi i I'aport de mes fets, per a deduir el meca-

nisme de les intermit -ncies.

Aquestes intermitencies en 1 treball, tant les degudes a

excitacions quimiques com les de caracter nervios no es

fan per part dels dos ronyons en tal forma, en cis casos

observats per nosaltres, que pugui parlor-se de veritables

alternancies renals, al menys en periodes inferiors a dues

hores en la seva durada.
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