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En continuar les nostres recerques sobre la sensibilitat

qufmica de les terminations pulmonars del pneumogas-

tric, era natural que, corn a prova complementaria, inten-

tessim saber si, corn a resultat de 1'excitaci6 d'aquestes

terminacions per barreges gasoses mes o menys allunyades

en llur composicio de la normal de faire alveolar, tenia

floc, en el tronc del nervi pneumogastric, la transmissi6

d'estimuls mes intensos, centripets, que solament pogues-

sin esser atribuits a variacions en 1'activitat dels receptors

pulmonars, essent constants totes les altres conditions

experimentals; transmissio d'estimuls demostrable per

modificacions ostensibles en les ondes de negativitat que

travessen el tronc del pneumogastric sincronicament amb

els moviments respirato:ris.

Des dels treballs de Boruttau, publicats en els Arxius

de Pfluger, en 1895 i 1897; els de Lewandowsky, en els

mateixos Arxius, en 1898; i els d'Alcok i Seeman, en la

mateixa publicacio, en 1905; es doctrina classica, en fisio-

logia, que, paral•lelament amb els moviments respira-

toris, hi ha variacions del corrent de demarcacio en

el cap periferic d'un pneumogastric seccionat, i que la

distensi6 i potser la retraccio passives dels pulmons mo-

difiquen de la mateixa manera 1'esmentat corrent de de-

marcacio. Els mitjans que en agiiell temps tenien a llur

disposici6 Boruttau, Lewandowsky i Alcok i Seeman, no
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els permetien dur mes endavant l analisi del fenomen,

ni escatir si, ultra les variations degudes a la plenitud o

vacuitat de les vesfcules pulmonars, podia haver-hi altres

factors que modifiquessin el dit corrent de demarcaci6.

Mes tard, en igo8, un cop introdult en la tecnica electro-

fisiologica el galvanometre de corda, Einthoven 1'apli6

a 1'estudi mes acurat dels fenomens observats pels autors

anteriors, arribant a la demostraci6 que, taut durant la

inspiraci6 com durant 1'expiraci6, el tronc dels pneumo-

gastrics es travessat per ondes de negativitat ascendents,

i donant, demos, 1' esquema exacte de la part deguda als

receptors pulmonars i de la deguda als cardiovasculars

en I'electrovagograma normal. Einthoven, en el seu treball

publicat en el volum 124 dels Arxius de P/lidger, p. 246,

amb la col-laboraci6 de A. Flohil i P. Battaerd, ens des-

criu la seva tecnica. El punt: mes interessant d'aquesta es

la producci6 d'un corrent de demarcaci6 en el cap peri-

feric del pneumogastric, seccionat el mes prop possible

del gangli plexiforme, en la part mes alta del coil, en el

gos, derivant el corrent cap al galvanometre de corda

mitjancant dos electrodes irnpolaritzables, col•locats l'un

damunt la superffcie Integra del nervi, i l'altre en contacte

amb la secci6. La sensibilitat del galvanometre es duta

al seu maximum, disminuint la tensi6 de la corda, fins a

fer que i millimetre de deflexio d'aquesta correspongui

a forces electromotrius variables entre 20 i 5 microvolts, o

menys encara, corn 2,7 microvolts, en un dels tracats que

publica en el darrerament treball esmentat. Amb la seva

tecnica arriba Einthoven a demostrar que les variations

del corrent de demarcaci6 del nervi pneumogastric tenien

una forca electromotriu de fins a 27 microvolts les d'origen

respiratori i fins a 8 microvolts les d'origen cardiac, pre-

cisant perfectament la distinci6 i l'origen d'unes i altres,

recollint el corrent del nervi durant 1'apnea per ventilaci6
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pulmonar amb la qual cosa s'inscrivien les ondes de pro-
cedencia cardiovascular i faltaven les d'origen respira-
tori. Ambdos grups d'ondulacions s'inscriuen sobre una
linia lleugerament ondulant, que pel seu aspecte recorda
la formada per les ondulacions de tercer ordre de la pressio
vascular, sobre la qual Einthoven no ens diu res.

Nosaltres havem intentat derivar, com a preparacio

de tecnica per a les nostres recerques, els corrents ascen-

dents del pneumogastric, amb la tecnica d'Einthoven;

pero la resistencia dels electrodes impolaritzables que

hem usat ha estat potser excessiva, car mentre els usarem

no obtinguerem tracats que recordessin els classics d'Ein-

thoven. Havent atribult erradament el nostre fracas a

la manera com, seguint exactament les indications d'Ein-

thoven, feiem la lesio al nervi, assajarem, per consell del

professor Boruttau, de produir el corrent de demarcacio

no seccionant el vagus , sing cauteritzant-lo lleugerament

amb el termocauteri de Pacquelin; tecnica amb la qual

tampoc reeixfrem. Aleshores decidirem tornar a la tecnica

classica, pero suprimint els electrodes impolaritzables,

i derivant els corrents de la superficie Integra del nervi i de

la de seccio, mitjancant uns senzills electrodes de zinc

amalgamat, recoberts de cotb, mullats en solucio salina,

compensant amb el circuit secundari del quadre de Gil-

demeister el corrent de demarcacio i el de polaritzacio

degut a la desigual carrega dels nostres electrodes. Amb

aquesta tecnica hem pogut obtenir, amb forca constancia,

tracats comparables als d'Einthoven, que ens autoritzen

a emprar aquest metode per a la recerca de tota mena

de variations en els corrents ascendents del tronc dels

pneumogastrics.
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