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Ha estat sempre i 6s avui encara una idea molt gene-

ralitzadi entre fisiolegs, que les glandules passen del

repels a 1'activitat, a seguit d'una vaso-dilataci6 local que

els aporta un exces d'aflux sanguini.
Segons aquesta manera de considerar la secrecib, totes

les excitacions, tant les humorals com les nervioses, tin-

drien una manera de comportar-se perfectament identica.

En ultim extrem tot se reduiria a provocar una congesti6

glandular.

En descobrir-se, per Bayliss i Starling, 1'agent humoral

excitador del treball de secrecib externa del pancreas, es
considers, doncs, que la secretina era una substancia vaso-

dilatadora.
Les experiencies d'injecci6 d'extrets de mucosa duo-

denal demostraven sempre un descens brutal de la pressi6

arterial. Pero en comencar-se els treballs sobre la natura-

lesa quimica de la secretina es recolli una observaci6 de

gran valor: els extrets de mucosa, tractats previament per

l'alcohol absolut, es manifesten activissims sobre la se-

crecib pancreatica sense produir cap baixa de pressi6.
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Popielski, davant .d'aquest fet, exposa el seu criterr,.

que la secretina va sempre acompanyada d'una subs-

tancia modificadota de la pressio, substancia que ell,

mateix anomena vaso-dilatina i que Dale suposa derivada

de la histidina, per excissi6 d'un CO,

Launoy i Oechslin (1913) feren una comprovacio gra-

fica de la manera d'aconduir-se la secretina de Bayliss-

Starling, obtinguda per precipitaeio alcoholica, i la secre-

tina dels extrets hidroclorics senzills de duo den.

Nosaltres en aquesta nota volem fer constar els resul-

tats obtinguts assajant la secretina precipitada per

l'acetona utilitzant la tecnica de registre de dits fisio-

legs.
En una nota presentada a aquesta SOCIETAT DE Bio-

LOGIA per Dalmau, es dona compte de la propietat que to

la secretina de precipitar dcls macerats duodenals quan

son tractats per I'acetona.

Nosaltres hem injectat intravenosainent a gossos se-

cretina obtinguda seguint els consells d'aquella rota i

hem pogut observar que els seus efectes vaso-dilatadors

son escassissims (i cm. de Hg).

Les grafiqucs que presentem son prou elogiients per

a que ens tinguem d'esforsar a explicar-les.

Comparativament se'n dedueix que la secretina en pols

precipitada per 1'acetona es molt mes activa que els

extrets aquosos acids de mucosa duodenal. Una injeccio

de solucio de secretina Pura amb serum de Ringer, pro-

dueix un descens de pressio arterial d'un centimetre de

mercuri escas i una secrecio intensissima de suc pan-

creatic.

En canvi, una injeccio de macerat duodenal diluit

provoca un descens marcadissim de pressio (3 i 4 cm.

de Hg) i una secrecio de suc pancreatic relativameni

insignificant.
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Aquests fets son una nova donada en contra de la

primitive suposicio que sia indispensable la vaso-dilatacio

per a for segregar una glandula. Es molt possible que la

secretina actui directament sobre la substancia receptora

suposada per Langley.
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