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Hem efectuat una serie d'experiments en gossos clo-

ralosats, pero amb llur innervacio cardiaca sencera; tro-

bant, en l'essencial, els mateixos resultats que els au-

tors que anteriorment s'han ocupat de l'assumpte des

del punt de vista experimental : Hoffman, Boden i Neu-

kirch, Clerc i Pezzi, Lewis i els seus col-laboradors, Cohn

i Levy, Arrilaga Guglielmetti i Waldorp, etc. No ha-

vent-se ocupat aquests autors de 1'efecte de la quinidina

sobre el cor, sense innervacio extrinseca, ens va semblar

d'utilitat treballar en gossos amb el cor enervat. A part

d'aquest detail de tecnica, seguim fent-ho tot de la ma-

teixa manera : injeccio intravenosa d'una solucio de sul-

fat de quinidina al r/zo temptej ant les dosis, que comen-

cavem per 0,005 grs. per quilo.

Els resultats obtinguts son els segiients : El descens

de la pressio arterial es mes considerable i la seva repo-

sicio mes dificil; la bradicardia es constant i persistent

(15 a 25 pulsacions menys en i minut); una mes petita

resistencia a les dosis successives (dosi mortal de 0'02 a

0'03 grs. per kilo).

En els tracats electrocardiografics disminucio de 1'al-
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tura de Fonda R; augment de S, i P, i T en les dosis pe-

tites (o'oo5 grs. per quilo).

Disminucio de totes les ondes R, P, i T amb persis-

tencia de S, molt accentuada, i allargament de 1'espai

P-R en les dosis fortes (superiors de o'oi grs. per quilo).

Per descartar que aquestes modificacions electrocardio-

grafiques poguessin atribuir-se a modificacions de la po-

sicio del cor del gos, hem efectuat uns experiments con-

trol amb cor al descobert i fixant els electrodes directa-

ment sobre el mdscul cardiac, i n'hem obtingut resultats

semblants.
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