
ACCIO DE LA NICOTINA SOBRE LES FIBRES
SIMPATIQUES PRE I POSTGANGLIONARS

per

J. RAVENT6S I PIJOAN

Des que ens ocupern de 1'estudi de l'accio de la nico-
tina sobre la conduccio de l'influx nervios, ens ha interessat
extraordinariament la seva accio sobre les fibres nervioses
simpatiques, per tal de veure si aquesta droga respectava
la seva conductibilitat, tal com avui es pensa, o si tambe
les anestesiava, com les fibres nervioses d'altres tipus (i).

Per aquest estudi hem treballat sobre els dos tipus de
fibres nervioses simpatiques i hem pres corn a fibres pre-
ganglioniques les del nervi esplancnic, i com a fibres post-
ganglioniques les que acompanyen al ciatic de la granota.
Farem un estudi separat de cada un dels tipus de fibres
estudiades.

FIBRES PREGANGLIONIQUES

Per a les recerques sobre l'accio dels anestesics en le&,
fibres preganglioniques, Kajikawa, de 1'escola de Kato (2),
ha utilitzat el simpatic cervical del gat i ha observat els
seus efectes sobre full. Aquesta tecnica, nosaltres l'hem
trobada plena d'inconvenients, entre ells, la impossibi-
litat d'obtenir un bon registre grafic, 1'existencia frequent
de ganglis accessoris i la gran receptibilitat de les cel•lules
ganglionars per a ]a nicotina. Hem cregut que el nervi
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esplancnic es el nervi que millor ens pot servir per a aquest

tipus d'experiencia , la seva facilitat de disseccio , la seva

llargada, etc. S'obte una llargada suficient de nervi per

a poder treballar cbmodament , dissecant -lo des del seu

origen aparent en la cadena simpatica del tbrax (gan-

glis 6-9 per a 1'esplancnic major , i io-ii per a 1'esplancnic

menor ) i, gracies a una segona incisio lumbar, dissequem

el tronc de 1'esplancnic fins a les seves ramifications.

Amb aquesta tecnica obtenim facilment 7-8 cm. de nervi,

amb el qual podern treballar facilment.

Dues son les series experimentals fetes sobre l'es-

plancnic. En la primera , feta en col•laboracio amb Pi

Surer (3), dissecarem el nervi , tal com hem indicat, i injec-

tarem, intratroncularment , petites quantitats de soluci6

de nicotina . Sovint la nicotina era absorbida pels tei-

xits veins i produia les reactions circulatbries i respira-

tbries prbpies de la injeccio de nicotina . Passats aquests

efectes, excitavem el nervi per sobre del punt bloquejat

i veiem que 1'excitaci6 no va seguida de la hipertensio

caracteristica de l'excitac16 de l'esplancnic . Excitant l'es-

plancnic de l'altre canto , o be el mateix, perb per sota

del punt sotmes a l'accio de la nicotina produiem una

forta hipertensio , la qual cosa ens demostra que la pe-

tita quantitat de nicotina absorbida no bloqueja les si-

napsis dels ganglis celfacs i que el bloqueig to floc en el

punt d'aplica. cio de la solucio de nicotina. '

Malgrat els resultats obtinguts , he volgut fer una

nova serie experimental , on la qual he evitat l'absorcio

de nicotina , per tal de descartar en el possible una

fixacio de tbxic on ics sinapsis ganglionars de l'esplancnic.

Per aixb he emprat cambres del mateix tipus que

les usades en els experiments sobre la conduccio en el pneu-

nnogastric, perb solament de 5 cm. de llargada (4). _A1

i-ultant de l'esplancnic dissecat , segons la tecnica que indi-
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quern en les pagines que precedeixen , apliquem la canula,
seguint la mateixa tecnica que empravem en les altres
experiencies, de manera que queda submergida en el bany
de nicotina una llargada de 2-4 cm. de nervi. Sobre
aquest nervi fern excitacions cada quinze minuts i obser-
vem Burs efectes , per les variacions de la pressio arterial.
El temps de bloqueig es donat pel temps necessari per
a anul • lar 1'efecte hipertensor . Les solucions de nicotina
son fetes en liquid de Tyrode i amb clorhidrat de nicotina.

Heus aqui els experiments detallats:

Experiment i

19-x-33. Gos, ii kg. (Grafica I).
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de 1'esplancnic esquerre.
Efectes tipics a 1'excitaci6.
Aplicacio de clorhidrat de nicotina al io per loo. Llargada 2 cm.2 in. Excitacio seguida d'efecte.
Atur de 6 in.
io in. Bloqueig de 1'esplancnic.
Control positiu.

Experiment 2

20-X-33. Gos, ii kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de l'esplancnic esquerre.
Excitacio de l'esplancnic. Efecte tipic.
Aplicacio de clorhidrat de nicotina io per ioo. I,largada 2 cm.4 in. Bloqueig de 1'esplancnic.
Control positiu.

Experiment 3

26-x-33. Gos, 15 kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de l'esplancnic.
Excitacio de l'esplancnic. Efecte tipic.
Aplicacio de clorhidrat de nicotina i per ioo. Llargada 2 cm.5 m. d'aplicacio de nicotina. Efecte clar de 1'excitacio.15 in. d'aplicacio de nicotina. Efecte clar de 1'excitaci6.30 in. d'aplicaci6 de nicotina. Efecte clar de 1'excitaci6.30 in. d'aplicacio de nicotina. Bloqueig de la conduccio. (Gra-fica II.)
45 in. d'aplicacio de nicotina. Excitacio control positiva.
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Experiment 4

3-XI-33- Gos, 15 kg.
Anestesia cloralosa.
Dissecci6 i preparaci6 de l'esplancnic esquerre.

Excitacio de 1'esplancnic. Efecte lleuger.

Aplicaci6 de clorhidrat de nicotina i per ioo. I,largada , cm.

15 m. Disminuci6 marcada de 1'efecte.

30 in. Bloc de la conduccio.
Excitaci6 control positiva.

Experiment 5

4-XI-33. 'Gos, i9 kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de 1'esplancnic esquerre.

Aplicacio de clorhidrat de nicotina al 5 per iooo. Llargada

2 cm.
15 in. Excitaci6 seguida d'efecte.

30 in. Excitaci6 seguida d'efecte.

45 in. Excitacio seguida d'efecte.

6o in. Excitaci6 seguida d'efecte.

75 in. I,,xcitaci6 seguida d'efecte.

9o M. Excitacio seguida d'efecte.
105 m. Excitaci6 seguida d'efecte.

Experiment 6

5-xi-33. Gos, 9 kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de 1'esplancnic esquerre.

Excitaci6 de 1'esplancnic seguida d'efecte.

Aplicacio clorhidrat de nicotina 5 per iooo. Llargada 3 cm.

5 in. Gran disminucio de 1'efecte.

io in . Bloqueig de la conduccio.
Excitacions controls positives.

Experiment 7

22-x1-33. Gos, 13 kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de l'esplancnic esquerre.

l;xcitaci6 tfpica.
Aplicacio clorhidrat de nicotina 5 per iooo . I,largada 2 cm.

5 u1. No hi ha bloqueig.
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i o in. No hi ha bloqueig.
20 in. No hi ha bloqueig.
3o in. No hi ha bloqueig.
40 in. No hi ha bloqueig.
60 in. No hi ha bloqueig.

Experiment 8

23-xr-33. Gos, 15 kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio 1 preparacio de 1'esplancnic esquerre.
Efectes petits a 1'excitaci6.
Aplicacio de clorhidrat de nicotina al 5 per iooo. Llargada
15 in. Excitacio seguida d'efecte.
30 m. Excitacio seguida d'efecte.
45 in. Excitacio seguida d'efecte.
6o in. Bloqueig de la conduccio.
Excitacio control positiva.
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3'5 cm.

Experiment 9

23-X1-33. Gos, 16 kg.
Anestesia cloralosa.
Disseccio 1 preparacio de 1'esplancnic esquerre.
Excitacio tfpica.
Aplicacio clorhidrat de nicotina 5 per too. Llargada 3'5 cm.
15 in. Bloqueig de la conduccio.
25 m. Control clar.

Experiment io

24-XI -33. Gos, 17'5 kg. ( Grafica III.)
Anestesia cloralosa.
Disseccio i preparacio de 1'esplancnic esquerre.
Excitacio , d'efectes hipertensors tfpics.
Aplicacio clorhidrat de nicotina 5 per iooo . Llargada 3'5 cm.
5 in. Excitacio seguida d ' efecte.

15 in. Excitacio seguida d ' efecte.
30 in. Excitacio seguida d ' efecte.
45 in. Excitacio seguida d ' efecte.
6o in. Bloqueig de la conduccio.
62 in . Bloqueig de la conduccio.
Excitacio control positiva.

Les solucions de clorhidrat de nicotina es mostren
inhibidores de la conduccio de 1'estimul en les fibres
d'esplancnic, sobretot en concentracions de zo per ioo
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i tamb% d'i per zoo. Amb les solucions al o',5 per ioo

no hem pogut obtenir el bloqueig quan la zona del nervi

tractada es de 2 cm. (Exp. 5 i 7 ), perb si augmentem la

seva llargaria, facilment es pot veure el bloqueig de la con-

duccio. Una vegada obtingut aquest bloqueig , hem fet

una excitacib per sota de la zona anestesica com a con-

trol, excitaci( que sempre ha respost amb l'augment de

pres., io. D'aquesta manera, hem demostrat que 1'exci-

tabilitat i la conductibilitat es mantenen intactes en els

punts en que la nicotina no ha actuat.

FIBRES POSTGANGLIONIQUES

Per 1'estudi de l'accio de la nicotina sobre la conduc-

cio de les fibres postganglidniques he utilitzat l'observacio

de l'anomenat reflex psicogalvanic en la granota. Aquest

fenomen , observat per primera vegada per Tarchanoff i

mes tard per Muller i Veraguth (5), es deu a les variacions

de la resistencia de la pell dels animals , provocades per la

secrecio de ].es glandules cutanies . Aquestes variacions

poden esser degudes a factors psiquics , peril, segons

Schilf ( 6), pollen tambe obtenir-se per 1'excitaci6 dels ner-

vis que innerven les glandules. Altres, com Aveling,

creuen que aquest reflex es deu a variacions vasomotrius

cutanies , per6 Schilf no ho ha pogut confirmar, ja que

en el gat nornes es veu aquest reflex en les potes, unic

hoc on to glandules sudoripares , i es pot observar en gra-

notes en les quals s'ha extirpat el cor. A mes, anterior-

ment s'havia vist que les variacions del reflex estan en

relacio de la riquesa de glandules sudoripares dels dife-

rents territoris cutanis observats . Tant si aquest reflex

es degut a les glandules sudoripares o a variacions vaso-

motrius, aquests organs (glandules 1 vasos) son innervate
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Grafica III

Aecib de ]a nicotina sobre 1'esplitincnic. Experiment Io-24-XI-1933. Zona de nervi aneste-
siada de 3`5 cm. de llargada amb solucio de nicotina al 0`5 per ioo. Als 45 minuts de
1'aplicaci6, 1'excitaci6 de 1'esplancnic produeix el seu efecte hipertensor. Als 6o minuts,

bloqueig de la conduccio de l'esplancnic. Excitacions controls positives.
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per filets simphtics postganglionics i que tenen llur si-
napsi en els ganglis de la cadena simpatica. Les fibres
postganglioniques passen pels rami comunicants grisos
als nervis mixtos, i, seguint llur trajecte, arriben a les
glandules o als vasos cutanis. Nosaltres hem utilitzat

Mgura i

la tecnica de Gildemeister (7), modificada per Miura
(vegeu fig . i). Per aixo hem buscat granotes de bona
mida, de les quals nomes hem aprofitat el tren posterior,
submergides en uns vasos de precipitat amb serum fisio-
logic en el qual hi ha uns electrodes impolaritzables.
Dissequern un ciatic des de la sortida de la columna ver-
tebral , i incloem el nervi dins d'una cel•la de parafina
amb la solucio de nicotina . En fer 1'excitaci6 del nervi
amb un corrent faradic, veiem com 1'electr6metre de
mercuri o el galvanometre de corda ens indiquen com
varia la resistencia de la pell. Les excitacions es feien
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cada cinc minuts i les solucions de clorhidrat de nicotina

eren en liquid de Ringer.

Heus acf els resultats obtinguts:

.° Data

Temps ^1,^

1'aparicf6
delbloyuci,;

en minuts olaci6 bscrvacions

I 2-111-34 7 m. Cl. Nicotina io % Conserva els movirnents

2 2-111-34 7 m. Cl. Nicotina io % Conserva els moviments

3 9-11-34 40 m. Cl. Nicotina 2 % Als 30 m., disminucio del

4 13 -11-34 20 M. Cl. Nicotina 2 %

reflex
Conserva els movirnents

5 25-11-34 5 m. Cl. Nicotina i % Conserva els moviments

6 25-11-34 1o m. Cl. Nicotina i % Conserva els moviments

7 20-11-34 15 m. Cl. Nicotina 1 %o Als 5 m., disminucio

8 20-11 -34 40 m. Cl. Nicotina 1 %o

Conserva els moviments

Conserva els moviments

9 22-11-34 io m. Cl. Nicotina 1 %p Conserva els moviments

10 22-11-34 12 M. Cl. Nicotina 1 %0 Conserva els moviments

11 22-11-34 40 m. Cl. Nicotina 1 100 Conserva els moviments

12 24-11-34 25 m. Cl. Nicotina 1 %. Als 1o m., disminucio.

13 24-11-34 15 m. Cl. Nicotina 1 %o
Conserva els moviments

Petit efecte

14 24-11-34 1o m. Cl. Nicotina 1 %p

Conserva els moviments

Conserva els moviments

15 24-11-34 35 m. Cl. Nicotina i %o Als 5 m., dislninuci6

17 10-11-34 Cl. Nicot. 1 /11,,) 110

Conserva els moviments

No bloqueja als 6o m.

18 10-11-34 Cl. Nicot. 1 /10000 No bloqueja als 6o m.

Control 1 8-111-34 Ringer Als 6o m. no s'ha alterat el

Control 2 9-111-34 Ringer

reflex
Als 6o m. no s'ha alterat el

Control 3 9-111-34 Ringes

reflex
Als 6o m. no s'lia alterat el

reflex

La llargada de les zones de nervi tractades es, en

totes les experiencies, d'r cm.

Amb aquests experiments podem demostrar que la

conduccio de les fibres postganglioniques es bloquejada

per les solucions de nicotina fins a 1'r per 1000. Aques-

tes concentracions son mes petites que les que bloquegen

la conduccio de les fibres preganglioniques del gos, i son

de 1'ordre de les bloquejadores de les fibres sensitives de



Treballs de la Societal de Biologia, 1934 59

la granota. En tots els casos, fins en les experiencies
amb solucions al Zo per Zoo, i per roc i 0'5 per Zoo acti-
ves sobre les fibres motrius de la granota, hem observat
que, en el moment en que desapareix la conductibilitat
de les fibres encarregades del reflex psicogalvanic, es
conserva intacte la conduccio de les fibres motrius.

Institrrt de Fisiologia.

Facultat de Medicina . Barcelona.
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