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Despres de la nota Ilegida l'any passat referint distin-

tes series experimentals per a demostrar 1'existencia d'una

>ensibilitat en les terminations ne.umogastriques respira-

tories, sensibilitat que sent els canvis de composicio

quimica de faire alveolar, per a major convenciment, hem

realitzat nous experiments. Poden referir-se als de Fre-

derica en provar l'accio del carbonic damunt els centres

respiratoris.

En efecte, practiquem circulations creuades. El gos A,

que escollim sempre de talla proporcionada - de quatre
,i tint quilos mes gran que el gos experiment, B, -

irriga el cap del gos en el qual investiguem (B). Els ex-

trems centrals de les dues carotides primitives de A son

cnxufats mitjancan.t sengles cAnules i tubs do cautxu plens

de solucio isotonica, als extrems p,riferics de les caro-

tides primitives de B. A aquest, a me.,, se 11 Iliguen les

dues vertebrals, prop del scu naixement i del mateix es

Iliga una de les jugulars externes a baix de tot, i el cap

periferic de l'altra es enxufat coin les arteries amb el
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central de la jugular del gos A. D'aquesta manera els

centres cerebrals i bulbars del gos B rebon la sang de A

i son afectats, tal corn havia provat 1'esmentat Fr. dericq,

pels canvis quimics d'aquella sang. Si es dificulta, per

qualsevol procediment, la respiracio de A, en B s'observen

reaccions motrius respiratories perfectament adequades:

prod-aim la disnea en el gos experiment, asfixiant 1'altre.

El gos B dcpen, doncs, humoralment pel que corres-

pon al govern dels moviments respiratoris do la crasi

del A. Per sostenir constant la composicio gasoosa de la

sang d'aquest, el mantenim durant tot 1'experiment sota

la influencia de la respiracio artificial a ritme i intensitat

iguals.

Es veritat quo el gos B pot rebre sang, en alguna

quantitat que sigui prou per a falsejar els resultats, per

les comunicacions plexiformes intraespinals. Aquesta co-

municaeio circulatoria es diferentment permeable segons

les especies, i des d'aquest punt de vista es millor animal

pel nostre objecte el gat quo el gos; pcro ens hem conven-

cut que, si la pYcssio quo arriba per les carotides es sufi-

cient, predomina de tal manera la circulacio carotidea

que pot esser omesa la circulacio espinal. En canvi, quan

arriba a succeir que es glevi la sang on les canules i tubs-

accident que passa algunes vegades, - llavors, per una

mona d'accio compensadora, es suficient la circulacio es-

pinal on la major part dels casos per mantenir la irrigacio

dels centres respiratoris. Heus-aqui per que conve que el

gos A sigui de mes pes i, per taut, de mes potencialitat

circulatoria que B.

La coagulacio de la sang s'evita de molt fent us - ja

que no de la hirudina que no hem pogut trobar - do

1'extret sali de caps do sangoneres. Els sous efectes son

molt superiors als do la injeccio de peptona que ens ha

fracassat sempre.



Trebails de la Societat de Biologia. 19!9 313

Usant d'aquests artificis tecnics, s'arriba a aconseguir
que la respiracio del gos B pcls centres irrigats per A es
mantingui bella estona. No obstant, com que mai no es
absoluta la incoagulabilitat de la sang havent de passar
durant temps sostingut (peique una Cosa es una trans-
fit--,16 i una altra una circulacio creuada) per un dispositiu
quelcom complicat de tubs i canules - conve no endar-
rerir-se massa on els experiments. Algun n'hem fet, pero,
cn el qual les observacions ban darat mes de mitja hora.

En el gos B es mostra una exquisida sensibilitat, coin
en to normal, al CO2, respirat per ell i que no afecta a la
crasi de. la sang que arriba als sous centres. Aixo ho mos-
tren clarament les grafiques adjuntes, abans de tallar els
ncumogasrtics. Despres de la doble vagotomia, en canvi,
el gos no reacciona, o be, algunes vegades, ho fa molt
lleugerament per la sang propia que arribi als centres per
les comunicacions espinals o per a116 quo pugui carbona-
tar-se lleugerament la sang de A per les mateixes comu-
nicacions i la via jugular. D'una i altra cosa tenim la
demostracio en les grafiques adjuntes.

En la primera es veu coin, abans que apliquessim sis-
tematicament com ara la respiracio artificial, on respi-
rar B fortes quantitats de carbonic, se'n sentia tambe la
respiracio de A. Aixo ho evitem amb 1'activa respiracio
artificial que usem avui constantment. De la segona cosa
en tenim la prova on 1'experiment de la grafica n.0 4,
on cs wu que, despres de la vagotomia doble, el carbonic
respirat continua fent efecte on B i on que es troba a
I'acabar que la comunicacio per les canules era completa-
ment interrompuda per forts coaguls 1 la irrigacio es feia
perfectament per un plexe intraespinal molt desenrotllat.

Sempre que la circulacio es soste be es nota una dife-
rcncia molt notable entre les reaccions de.. B al carbonic
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respirat, segons siguin o no integres els vagos. Outn

aquests funcionen, la resposta al carbonic es fa com d'ordi-

nari, encara que no tingui importancia en els nostres pre-

sents experiments, el factor quimic, humoral; quan, els

neumogastrics no hi son, les reactions o no es produeixen

en absolut o be son insignificants.

Pensem quc amb aquesta nova serie experimental -

sobretot si els sous resultats s'ajunten als de les series

anteriors - queda.ra bens provada la intervencio de la

sensibilitat neumogastrica respiratoria, de bronquis o

pulmons, en la regulacio dels movim.ents de la respiratic

i cn ]a seva adequacio a les canviants necessitats fisiologi-

que.s. Les terminacions neumogastriques broncopulmor_aars,

a mes de sentir l'estat d'estirament o de retraccio dels

pulmons, a mes de la seva sensibilitat mecanica, tenon imi

sensibilitat quimica, iesponen do m.anera distinta a 1'es-

timul quimic que es l'aire alveolar, i es aquesta sensibili-

tat sobretot i en primer terme, la que manta i assegura la

constancia de composicio d'aquest afire alveolar encara

que - sernpre dintre de cents limits - varii la composici&

en CO2 dc faire inspirat. El principal i primer agent de

ventilacio, sempre corresponent a les necessitate, es la

sensibilitat quimica neumogastrica; de seguida, pero mes

tard, ve la influencia quimica, de la riquesa de carbonic,

d'hidrogenions, de la sang que arriba als centres. Es cor-

responen, aqui com sempre, els factors nervios i humoral.

Laboratori de Fisiologia, Facultat de Medicina de Bar-

cclona.












