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L'administracio d'hidrat de clontl associat amb la
morfina a dosis suficients per a produir efectes anestesics,
Bona hoc a diferents efectes secunclaris, entre ells dismi-
nuci6 molt marcada de la pressio arterial, refiedament
progressiu de l'animal, quo arriba a esser molt considera-
ble inhibicio renal, de vegades absoluta i molt duradora
i rebel, i, finalment, hiperglucemia. Aquests efectes se-
cundaris constitucixen, en certs casos, inconvenients
molt seriosos per a l'fis de 1'hidrat de cloral com a anes-
tesic en 1'expeiimentaci6 fisiologica. Hem pensat que 1'tis
simultani o previ de les injeccions intravenoses de solu-
cions de goma arabiga, que tan brillants resultats ha donat
a la prevencio i tractament del xoc traumatic i experi-
mental, potser suprimiria o corregiria els esmentats efectes
secundaiis de 1'anestesia cloral-morfina, i lie empres una
scrie d'experiencies per a estudiar aquesta giiesti6. Ills
meus experiments no son encara prou nombrosos par a
poder-hi fundar conclusions definitives; pero els resultats
fins ara obtinguts em semblen prou interessants per a
donar-ne a concixer un resum a la SOCIETAT DE BIOLOGIA.
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L'us simultani o previ de les injeccions de sohicio cL^^

Boma arabiga no suprimcix pas d'una manera absolufa

el conjunt dell efectes sectmdaris de 1'anestesia clor^^l-

morfina.

La disminucio do la pressio arterial. cs prc^enta rilpi^l_;i-

rnent, pero es molt men^^s marcada que sense 1'us ^1^^

Boma. I)emes, tonne a augmentar r^pidament, si be n^^

arriba al ni^^ell primitiu mentrc 1'animal es mantC^ adormit.

E1 refredament ^^s molt mC^s lent i menys prouunciat

que quan no s'emplea gonr^. Ian animal que havia rebut

una dosi d'anestesic doble de la que correspon al seu pes,

dues bores despres del comen^ament de 1'anestesia es

mantenia a 39^ C. (cal tenir en compte que es tractava

d'un gos gran).

La inhibicio renal molt sovint no es presenta en ab5o-

hit. En els casos en que s' ha presentat, hi havia motius per

a sospitar 1'existencia de lesions renals, i d'altra banda,

ha cedit f^^.cilment en esser injectada una petite quan-

titat de serum fisiologic.

La hiperghlcemia no c^s presenta o es insigitifu^ant

quan la dosi de clonal es la que correspon al pes del gos

o a un pes lleugerament superior. I;s produeix tan cols

quan la quantitat de clonal injectada es notablement

superior a la dosi necessi^ria per a obtenir efectes anestesics;

per exemple, el doble de la dosi que correspon al pes del

gos. En aqucsts casos es sempre superior a la que dosis

semblants produeixen als gossos als quals no s'ha admi-

nistrat Boma.
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