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Un lot de gussos als quals han estat tallats previa-

ment tots els filets nerviosos d'un pedicle renal, conser-

vant Integra ]a inervacio de l'altre ronyo, son sotmesos,

de io a 25 dies despres de la desnervacio, a l'accio d'una

injeccio intravenosa de 20 cc. de solucio al decim de C1H.

L'orina es recollida mitjancant canules col•locades en els

ureters; posats al descobert per dues incisions lumbars,

hem verificat I'augment de la concentraci6 de ions H de

la sang, registrant els movements respiratoris, i hem ob-

servat que immediatament despres de la injecci6 segueix

un creixement en amplitud i frequencia durant mes de

io minuts moltes vegades. L'orina recollida cada 20 mi-

nuts, diluida en una solucio salina isotonica bullida, es

examinada amb els indicadors de la serie de Clark i

Lubs.

RESULTATS

Transcripcio de cinc de les nostres experiencies:

Coos observat el dia q de desembre de 1g23 : Rony6 dret
desnervat io dies abans. A 18.35 h. : pH de 1'orina d'ambdos
ronyons , 6'4. - 18.55 h. : F1 inateix pH. - 18.56 1'. : Injecci6
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de CJH. -- 19.15 h. : pH de l'orina del ronyo dret, 6'8; ronyo
esquerre, 6'4. - 19.45 i 20.5 h. : Ronyo dret, 6'8; ronyo es-
querre, 6'4.

Gos observat el dia 15 de novembre de 1923: Ronyo dret
desnervat 12 dies abans. A 18.20 i 18.40 h. : pH de l'orina,
segregat per ambdos ronyons, 6. - 6.42 11. : Injeccio de C1H.
- Despres de la Injeccio : Ronyo dret, pH = 5'8; ronyo es-
querre, 6.

Gos observat el dia 22 de gener de 1924: Ronyo dret des-
nervat 13 dies abans. Orina d'ambdos ronyons, a 17.28 i
17.48 h., 6'6. - 17.50 : Injeccio de CIH. - 18.0'8 h. : Ronyo
dret, pH = 6'6; ronyo esquerre, pH = 6'4 . 18.55 h. : Ronyo
dret, pH == 5'8; ronyo esquerre, pH = 5'8. - 19.02 11. Ronyo
dret, pH = 6'4; ronyo esquerre, pH = 6'6.

Gos observat el dia I.r de desembre de 1923: Ronyo dret
desnervat 16 dies abans. A 18 i 18.20 h. Ronyo dret, pH = 6'8;
ronyo esquerre, pH = 6'4. - 18.23 h. Injeccio de CIH. -
18.42 h., i despres, ronyo dret, pH = 6; ronyo esquerre, pH = 6'4.

Gos observat el dia 13 de novembre de 1923 : Ronyo dret
desnervat 21 dies abans. A 17.30 i 17.50 h. : pH de l'orina en amb-
dos ronyons, 6. 18.50 h.: Injeccio de C1H. - i8.io 11.: Ronyo
diet, pH 5'2; ronyo esquerre, pH 5'6. -- 18.30 i 18.5o h.:
pH de l'orina d'ambdos ronvons, 5'2.

Horn pot deduir de les nostres expericncies que els
ronyons privats de llur inervacio reaccionen a les varia-
cions de la reaccio actual de la sang, durant els 10-12
dies que segueixen la desnervacio, menys rapidament que
els ronyons normals; poc temps despres reaccionen mes
de pressa.

El resultat paradoxal de la primera experiencia
transcrita pot esser atribult al gran augment de 1'am-
plitud 1 de la fregiiencia de la respiracio, que potser
hauran creat una via mes eficac d'eliminacio de ions H
que el sistema renal.
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