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Experiencies en gossos anestesiats previament amb
cloralosa. La injeccio d'histamina adhuc arribant
a la dosi d'un centigram per quilogram, no provoca la
mort de 1'animal sino despres de passades diverses hores,
durant les quals to hoc una recuperacio parcial de la
pressio. La mort rapida per hipotensio histaminica s'ha
de considerar com un fet accidental. La tendencia a
la recuperacio es manifesta de diferents maneres segons
la forma d'administracio d'histamina. Injeccions discon-
tinues de dosis mitjanes provoquen baixes sobtades de
pressio seguides de recuperacio parcial; la injeccio unica
d'una gran dosi va seguida d'un periode immediat de
gran hipotensio, d'un segon periode, que pot durar al-
gunes hores, durant el qual la pressio sanguinia es recu-
pera parcialment, i d'un tercer periode de baixa definitiva
que porta a la mort. La injeccio continua d'una soluci6
molt diluida pot no provocar el descens immediat de
pressio, per sobreposar-se a 1'acci6 hipotensiva de la his-
tamina la tendencia recuperadora de l'organisme; amb
aquesta tecnica poden obtenir-se corbes d'hipotensio pro-
gressiva del tot semblants a les que s'aconsegueixen amb
altres mitjans hipotensors.
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Durant la gran hipotensi6 que segueix a la injecci6

d'una dosi mitjana o gran d'histamina es evident 1'exis-

tencia d'una relaxaci6 vascular. Ni la injecci6 massiva

de serum intraven6s en l'aurfcula dreta o en l'aurfcula

esquerra aconsegueixen evitar ni modificar 1'acci6 hipo-

tensora rapida de la histamina. En canvi, en l'animal

en estat d'asffxia previ, la caiguda brusca de la pressi6

no to lloc.

En els altres periodes de la hipotensi6 histaminica,

igual que en la hipotensi6 primitiva, no s'aconsegueix

augmentar d'una forma sobtada la tensi6 arterial augmen-

tant el volum sanguini. En canvi, la injecci6 d'una

quantitat suficient d'adrenalina es capac d'augmentar

la pressi6 sangufnia en tots els periodes de la hipotensi6.

Adhuc en l'animal moribund, poden assolir-se xifres de

pressi6 veines de la xifra inicial.

L'asffxia es intensament hipertensora en els periodes

d'hipotensi6 que precedeixen a la recuperaci6 espontania

i en aquesta. Quan la hipotensi6 s'ha fet definitivament

persistent, l'asffxia no to acci6.

La disminuci6 del volum sanguini no es, per taut,

la causa directa de la hipotensi6, si be to una influencia

indirecta important. La injecci6 de grans quantitats de

liquid facilita en gran manera la recuperaci6 espontania

de la pressi6.
No ens es possible decidir-nos respecte al mecanisme

de recuperaci6 espontania. de la pressi6. Hem comprovat

la menor resistencia a la histamina dels animals adrena-

lectomitzats; amb tot, s'observen recuperacions despres

de dosis moderades de tbxic, si be no molt intenses.

Els tracats grafics de la hipertensi6 que segucix a la

injecci6 d'adrenalina i els de la hipertensi6 durant alguns

periodes de recuperaci6 espontania presenten algunes

analogies.
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Les nostres experiencies sobre la relacib entre l'accib

de la histamina sobre els capil•lars i la hipotensib ge-

neral, efectuats en col•laboracib amb J. Bofill, exposa-

des en una. nota anterior, ens indueixen a creure que la

vasodilatacio capil•lar es unicament una manifestacib de

la relaxacib vasomotora general. En efecte, en els capil•lars

pot observar-se, durant les primeres fases d'hipotensib,

una vasodilatacio que comenca amb un retard respecte

a la caiguda de pressib. Durant els periodes de recupe-

racib, veritable lluita de l'organisme contra la relaxa-

cib, els capil•lars estan mes aviat contrets.

La histamina, com les altres causes de xoc, sembla

obligar l'organisme a una despesa excessiva per a man-

tenir un tonus vascular eficient. La hipotensib no es

definitiva fins que i'organisme, havent posat en joc totes

les seves reserves, queda exhaurit.
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