
NOTA SOBRE'LS EFECTES SECRETORIS

DE LA DISTENSIO VESICAL
per

J. M. BELLIDO

La influencia de la pressi6 intravesical sobre'I treball

dels ronyons va ess.r estudiada per primera vegada en

nostre Laboratori en ocasi6 que el Professor Nubiola de-

sitjava presentar a la Societat d'Obstetricia, Ginecologia

i Pediatria de Madrid un estudi sobre les crisis poliuri-

ques per ell ohservades en casos d'incarceracio del uterus

gravid, que ell atribuia a reflexes d'origen vesical. El dis-
posar nostre Laboratori del comptagotes de Marey, doble,
ha facilitat i fet comoda la observaci6.

Tecnica. Per una incisio en els Horns d'un gos mascle

anestesiat per una injeccio de soluci6 fisiologica clora-

losada a les venes, segons la tecnica de Richet, se posa,
previa seccio dels muscles de les parets abdominals i

despegament del peritoneu, al descobert un ureter, que's
secciona. S'empalmen amb ambdos extrems dues canu-
les, una al cap vesical, en direccio a ]a bufeta, en cone-
x16 amb un irrigador que pugui pujar o baixar fins a una

altura d'uns dos metres, i l'altra al cap renal, en direcci6

cap al rony6, i en conexi6 amb un tubus de vidre ple de
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orina del mateix gos (recullida abans de 1'experiment)

i amb el comptagotes inscriptor de Marey.

Pera produir la retencio del liquid injectat dintre la

bufeta urinaria per 1'irrigador, hem empleat el procedi-

ment de l igar en bloc el pene del gos, passant un cordill

a traves de la pell que el cobreix, entre'ls cossos caver-

nosos i l'aponeurosi superficial de 1'abdomen, i lligant

fortament cossos cavernosos i uretra; deslligant, queda

franca altra volta la sortida del liquid de la bufeta, per

la via natural.

El liquid que serveix per a inflar la bufeta es una

solucio al 25 per iooo de clorur sodic, sensiblement iso-

tonica amb l'orina; per aixo amb son i s, podrit exclou-

re's la possibilitat de que la mucosa vesical absorbeixi

major quantitat d'aigua que la que absorbiria d'orina.

Primerament, un cop establerta l'anestesia, que amb

la cloralosa Cs molt regular i de llarga durada, feta la inci-

sio, posades les canules i lligat el pene, durant uns quants

minuts cs deixen fluir les gotes per 1'extrem del tubus del

tambor reograf de Marcy i es tindra el que podriem dir-ne

regim normal del ronyo sotmes a 1'experiment. Despres

se deixa entrar el liquid a l'ureter i a la bufeta, posant el

diposit a diferents alsaries, registrant-se igualment el nom-

bre de gotes segregades, i per fi es tanca la comunicacio

do l'irrigador amb la bufeta i, deslligant el pene, o per pun-

cio vesical es buida el rescrvori urinari, continuant l'ins-

cripcio de la orina fluent damunt el tambor comptagotes.

En nostres nombroses observacions s'ha de fer res-

saltar el fet de que, perque 1'experiment sigui net i con-

cluent 6s precis al incindir per a posar al descobert

1'ureter i al dissecar aquest, procurar fer al menys trau-

matisme possible, ja que si aquest es molt extens, el ronyo

s'inhibeix i no segrega, o la bufeta fa hernia, al distendre's,

a travCs de la incisio 1 1'efecte no resulta tan pales.
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Resultats. En general una pressi6 intravesical mo-

derada (fins a 150 centimetres d'aigua) afavoreix la

diuresi; una pressi6 major (fins a 2 metres d'aigua) inlii-

beix la secrec16 renal i, constantment, el buidament de la

bufeta fa aumentar molt la quantitat d'orina segregada.

Presentarem corn a prova quadres amb els resultats

de tres observacions i grafiques d'altres dos.

Gos Alfa, pes 15 kilograms.

Comptagotes al rony6 esquerra.

Pressib Duraci6 Nombre de gotes

Sense pressio

n

2 minuts r%,

n

10

12

12

II

45 gotes

ioo cm. aigua 2 minuts r/2 16

I So cm. aigua 2 minuts r2 13

10

8

7

38 gotes

2 ininuts rh
12

Deslligament del pone, 13
52 gotes

avacuaci6 vesical A 14
13

Duraci6 total de l'observaci6, 3 2 minuts i mig.
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Gos Lambda, pes ig kilograms.

Comptagotes al rony6 dret.

Pressi6 Duraci6 Nombre de gotes Gotes per minut

Nul•la 6 minuts 11 1,83

150 cm. aigua

D

9 minuts

^1
14
24

1,55
2,66

Buidament de la
bufeta

5 minuts 18 3,60

Despres de bui-
dar-se la bufeta.

9 minuts 36
28

4

3,10

Duraci6 de l'observac16, 47 minuts.

Gos Omega, pes 14 kilograms.

Comptagotes al ronyo Bret.

Pressi6 Duraci6 Nombre de gotes Gotes per minut

Nu1'1a 17 mllluts 21 1,24

150 cm, d'aigua 17 minuts 7 0,41

Evacuaci6 de ]a
19 minuts 24 261

bufeta
,

Duraci6 de ]'observac16 53 minuts.



J. 11. Bellido.

tbmpta-notes de Alarey, en conuulicaci()

arnb el cap central de Purclcr i amb

Soport universal sostenint la

capsula inscriptora i la scnval

de Uesprez , acciouada per un

acumulador i nn rellotge in-

terruptor , (1111' tanca el circuit

un cop calla tninttt; capsula

i senyal fan les inscripcions

sobre'I cilindre clcctric do

Sanllstrdm.
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se faria per l'intervenciu d'una voluntat intelligent. Tant

des de el punt de vista general, que podriem anomenar de
filosofia biologica, corn pel seu interes particular, es digna
d'estudi la comunicaci6 que acaba de Ilegirse.

SR. ORS. - Sempre es cosa arriscada atribuir inten-

tions a la natura o, millor dit, als fenomens de natura.

Si diguessim que en el cas presentat pel Sr. Bellido, la

secreccio renal s'inhibeix per a no agravar la replexio

vcsical, corn si, en un ordre distint, afirmessim l'especifi-

citat previa de les sensacions de fam respecte l'utilitat

dels aliments a l'organisme, incorreriem en la precipitacio

de transportar al planol moral lo que apertany al planol

de la natura. Cal que l'home de ciencia distingeixi curo-

sament - sempre que pugui - tres ordres de relacions:

les relacions de finalitat corresponen al neon dels valors,

al camp moral; les relacions de causalitat corresponen al

anon dels conceptes Teals, es a dir al camp filosofic; al

camp cientific exclusivament pertoquen relacions de coor-

dinacio. Una coordinacio mes, obra do l'atzar llargament

agent, efecte de l'adaptaci6, de la desaparicio de lo

inepte, de la supervivencia de lo apte, es, exclusivament,

per a l'home cientific el fet important tan ben observat,

tan excel-lentment referit, pel nostre company Sr. Be-

llido.


