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Aquestes grafiques que presentem son una nova prova
documental dels efectes renal, de Ia sang uremica, coneguts
des de l'any 1904 en que un de nosaltres (Pi Sufler) precisa
el seguit de fets que donaren ]Joe a 1'aband6 de les teories
de la funcio renal antitoxica considerada com a depenent
d'una secrecio interna (MIey3r i Vitzou), formulant-se en
canvi el concepts de 1'acci6 desintoxicant exercida in situ
pel paienquima sobre la sang que travessa els vasos de la
glandula. Els mitjans de treball que aleshores tenien els
laboratolis en que es feren les esmentades investigacions
no consentiren obtenir documents directes del debit renal
en les diferent-- circumstancies en que el fisiologisme glan-
dular es desenrotllava, encara que, tant amb la tecnica
conyLtent en la iecollida de l'orina segregada en ]a gabia
a posta, com en ]a mesura de Ia gtiantitat segregada en
la unitat de temps, com,ptant els minuts esmercats a
omplir-se sengles tubus capil•lars de capacitat coneguda,
connectats als ureters de 1'animal subjecte a I'acc16 de la
sang uremica, els resultats foren suficientment demostra-
tius.

Ms tard hem pogut disposar en els novtres Laboratoris
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de Barcelona 1 Saragossa del material grafic adequat, amb
el qual hem dut a terme recerques d'altre caracter, fins
que l'any passat on les d'En Bellido, sobre la funcio
trofica dels nervis renals, usa aquc t corn a reactiu de Li
integritat de la funcio quimica dels epitelis renals les in-
jec.:ions intravenoses do sang uremica , procedent de gos
nefrectomitzat 24 6 36 hores abans . Corn feu notar Pi
Surer on la discussio de la comunicacio feta per En Be-
llido a la nostra SOCIFTAT on desembre de 1916, el, re-
sultats de dites injeccions sobre els ronyons no enervats,
son una esclatant reproduccio uc tot el que fou observat
en 1904.

Anestesiat el gos per medi de la injeccio intravenosa
de la solucio saturada i isotonitzada de clcralosa, o la de
cloral 1 rnorfrn , L, posats at descobert els dos ureters i
introduint -hi canules connectades amb el comptagotes &
Marey, un cop establert el tipus i ritme de la secrecio
normal , es fa la injeccio intravenosa de sang desfibrinada
procedent d'un gos que hagi sofert la doble nefiectomia,
en quantitat variable. Els efectes co les injeccions intra-
v noses son els j a classics, encara quo mes rapids que on
les inj ccions intraperitoneals i en les circulations creua
des, segons les tecniques usades allavors per Pi Suffer.

La injeccio de grosses quantitats de sang fortament
uremica determina disininuci6 del debit renal als dos
costats, i on cases comptats inhibicio completa de la
secrecio , inhibicio que desapareix amb la injeccio de
autolitzats renals . La injeccio de petites quantitats do
sang uremica forta, o do quantitats grans de sang debil-
ment toxica, fa augmentar 1., secrecio . Tant on un cas
corn en 1'altre, el temps on to-se patent la reaccio (sempre
feet la injeccio intravcnosa ), no passa gaire d'ua minut,
i la vai iacio en el debit renal es perllonga un temps
variable segons la quantitat inje:,tada i la toxicitat.
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Do vegades, sobretot amb la sang fortament uremica,

i quan hi ha forta disminucio de la secrecio, es presenta el

fonomen de la secreciS periddica, amb intervals llargs duns

yua,rts minuts entre Ls descarregues renals, en forma

semblant a la precisada per Bellido despres de la injecci6

de solutions hipertoniques de sals alcalines a les venes, en

grans quantitats.
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