
EFECTES DE LA PICADURA DEL QUART

VENTRICUL SOBRE LA PRESSIO ARTERIAL

(NOTA PREVE NTIVA)

per

L. CERVERA (1)

Es un fet ja conegut que la picadura del sol del quart

ventricul, va seguida d'una descarrega de substancia

cromafina de les capsules supra-renals, denunciable, adcs

per mitjans histologics (Kahn), ades per una adaptacio

del procediment de Spalteholz (Negrin-Brucke).

Nosaltres, tenint en compte aquest fet i la propietat

vaso-constrictora de l'adrenalina, hem fet mesuracions

de la pressio arterial en animals sotmesos a picadura del

quart ventricul.

Les observacions recollides al comencament ens demos-

traren que la picadura produeix, de primer un sobtat

descens de la pressio sanguinia, pero despres es normalitza

i acaba (al cap de poca estona) per marcar un augment

de i a 2 centimetres de mercuri per damunt de la normal.

Nosaltres interpretarem que aquell descens rapid era

degut a la excitacio del pneumogastric i repetirem les expe-

riencies en animals previament atropinisats i en d'altres

als quals els eren seccionats abdos nervis a nivell del coll.

(i) En el Laboratori de Fisiologia de la Junta para Ampliacion

de Estudios de Madrid, s'ha fet simultaniament el mateix estudi per

J. Negrin i J. Hernandez Guerra.
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Els resultats obtinguts confirmaren nostres sospites, car
la pressio arterial va augmentar despres de la picadura
sense experimentar la fasse de depressio.

Aquest augment arriba en qualques cassos a tres cen-
timetres de mercuri per sobre de la pressio inicial i se
soste d'aquesta faiso mes de dues hores.

Laboratoris de Fisiologia do la «Junta Para Am^liacion
de Estudios» de Madrid i de la Facultat de Medicina de
Barcelor^.a.
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