
ACCIO DE LA NICOTINA

SOBRE LA CONDUCCIO NERVIOSA

EN EL PREPARAT NEUROMUSCULAR

per

J. RAVENT (S I PIJOAN

L'estudi de la conduccib sensitiva al llarg de les

vies simpatiques dels organs abdominals i pelvics que

tenim en curs en col •laboracib amb el doctor A. Pi

Surer, ens porta a completar les nostres expericncies

de seccions nervioses amb 1'estudi de 1'abolici6 dels re-

flexos provocats per la distensio de les visceres, segons

]a tecnica emprada per nosaltres, per l'aplicacio de so-

lucions de nicotina en els ganglis simpatics de la cadena

lumbo-sacra. Aquests resultats, descrits en una nota

que publiquem a continuacio, ens induiren a fer un

estudi de les solucions de nicotina que s'usen per a blo-

quejar les sinapsis sensitives des que Langley i els seus

col-laboradors (i) descriviren aquest efecte sobre el gangli

cervical superior. Aquest primer treball de Langley pren

pen en l'observacio de Hirschman (2) de 1'excitaci6 del

simpatic del coil abans i despres de 1'administraci6 de

nicotina per via oral, i els seus efectes sobre l'iris.

Per saber si ]a nicotina to una accio sobre la fibra

nerviosa, ultra 1'acci6 especifica de bloquejar les sinapsis

de les cel•lules simpatiques, respectant les fibres ner-
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vioses, hem usat els preparats neuromusculars de granota

(rani fusca), i sobre el trajecte del nervi ciatic hem fet

actuar , en zones de 5 mm. i de zo mm . de longitud,

diferents solucions de nicotina pura de les cases Merck

i Vidal , de Barcelona.

En aquestes condicions , les solucions de nicotina

al io, I i O'5 per zoo han interromput la conducci6 ner-

viosa en temps variables , segons la concentraci6 i la

longitud de la zona anestesica . La soluci6 de nicotina

a 1'z per i,ooo no interromp la conduccio . L'influx

nervi6s de les excitations produides , pel corrent galvanic,

es bloquejat abans que el de les excitations per corrent

faradic. L'excitaci6 del nervi, quan aquest esta blo-

quejat , entre la zona anestesiada i el muscle d6na floc

a la contracci6 muscular.

A mes, hem estudiat l'efecte de la nicotina sobre

la conducci6 sensitiva dels nervis mixtos, com el ciatic,

i hem observat el bloqueig del reflex produit per 1'ex-

citaci6 d 'un ciatic i registrat el moviment del gastrocnerni

oposat . Segons aquests experiments , hem vist que la

conducci6 aferent dels estfmuls que pugen pel ciatic,

es bloquejada per solucions de nicotina a l'i per i,ooo,

cosa que no hem observat amb la conducci6 dels esti-

muls motors del mateix nervi.

La paralisi dels nervis motors va esser descrita per

Rosenthal (3) en la gallina , a la qual injectava zo 6 15

milligrams de nicotina , creient que era produlda per una

acci6 sobre la placa motriu; i ultimament , Rizzolo (4),

treballant sobre substancia blanca del cervell , ha trobat,

despres de l'aplicaci6 de nicotina al 2 per ioo , un augment

fins al ioo per zoo de la cronaxia dels punts 6ptims

per als moviments de les parpelles i de flexi6. Tambe

Mazoue ha descrit un augment de la cronaxia en el

ciatic de granota per acci6 d'una soluci6 de nicotina
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(;ritfica VII

li.r^'rriuiru! I. - l?fcctcs de l'al>licaciu de tticotina al io her i00 sol)rc

la con(lncciti (lc les filtres scnsitivcs (Icl ciatic. Rcgistrc (Icls ntoV-i-

rntclits rcflcsos dc la Kota ohosacla. Blotluci als tlos utiuuts.
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a la diluci6 de tres gotes per zoo cc. Aquestes ultimes

expericncies proven els trastorns que sofreix la fibra

nerviosa en actuar sobre d'ella solucions diluides de

nicotina.

CONCLUSIONS

La nicotina en solucions del io al 0`5 per ioo,

corn les utilitzades per Langley (de l'i al 1/2 per ioo),

per a bloquejar les sinapsis de les cel•lules simpatiques,

impedeix la conduccio dels estfmuls motors en la prepa-

raci6 neuromuscular.

La conducci6 aferent de l'estimul reflexogen es blo-

queja amb solutions encara mes diluides (r per i,ooo).

Institut de Fisiologia.

Facultat de Medicina. Barcelona.
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