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I

Diu Cohnheim, professor de Fisiologia a H<r.mburg, s.l
cloure cl seu capitol de la secrecio de l'orina del Lehrbuch
de Zuntz i Loewy (traduit d'En Brunacci): ((...Si Cleve
r itenere the l'influenza del sistema nervoso sui reni debba
(sere '..ssai maggiore di quanto si sa oggi in p,oposito.n
Es el ronyo un orgue riquissimament inervat, assent gran
el m.unt d^els fets classics referents a accions nervioses sobre
cis vasos de--, la glandula, Pero amb tot, creiem nosaltres
que les paraules de Cohnheim deuen esscr interpretades
en el sentit que malgra.t ci volum de fcts d'ordre vaso-
motor, de•gut a prestar-se el ronyo com ben pots orguens a
les experiencies de pletismografia, tambe poden estudiar-se
fets nous experirentalment provocats on degui necessa-
riament intervenir un mecanisme no vascular, i adhuc
en els mateixos ben cor.eguts en les seves condicions circu-
latories pot trobar-s'hi aigun element, corn es regla en les
altres glandules mes integrament conegudes en el seu
govern nervios, independent cle les variations de la irrigacio
sanguinia. Si aquesta demostrac16 es assolida., caldra
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esborrar dels textos afirmacions que fan autors cauts

enfront del que judiquen interpretacions prematures, si

altres parlen d'accions excitosecretores o inhibidores exer-

ci des damunt els epitelis renals, que podriem resumir en les

rattles segiients: «en el ronyo actua el nervios solament en

el sistema vascular, actuant les cel•lules secretores pura-

ment per mecanisme humoral» . No es pas aquesta la de-

ducci6 que den treure's dels fets anatomies, encara que Ia

sola induccio anatomica, es un mal guia per a la inves-

tiga cio en Fisiologia. A 1a forca de aquestes inducciors

nosaltres creiem que poden afegir-s'hi demostracions direc-

tes de funcions nervioses diferents de la neuro-vascular;

alguns experiments nostres aixi ho afirmen, pero abans

sera necessari passar revista als fets anatomics' i experi-

mentals d'altres autors que fan versemblant ]a nostra ma-

nera d'enfocar aquest problema.

Fets d'ordre anatomic . - Els nervis renals procedeixen

dels esplacnics, principalment del menor, i del cordo lum-

bar del simpatic. Es reuneixen formant el plexe renal i

acompanyant els vasos del pedicle penetren en el ronyo.

Indirectament per l'entremig del plexe solar rep el plexe

renal rams procedents dels pneumogastrics, i tambe de la

bufeta, per l'entremig del gangli mesenteric inferior o del

plexe de'' mateix nom (vesico-renal de Seres), rams aquests

derrers que en part van als ganglis de la part mes externa

del plexe renal i en part directament a les rametes que

acompanyen els vasos renals. Corn es veu, la inervacio es

rica i de variades procedencies. A part dels ganglis, el mes

important el gangli renal posterior de Hirschfeld, hi ha

petits acumuls de cel•lules nervioses en el trajecte de les

armetes del pedicle renal. La disposicio dels ganglis es

molt variable, i no to interes per al nostre objecte. Per

aquestes vies influeixen sobre el ronyo els orguens mes

allunyats, pero la disposicio anatomica no permet com en
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altres glandules la dissociaci6 dels diferents conductors
i, per tant , l'afinament en la coneixenca de les modalitats
de 1'acci6 nerviosa . La situaci6 profunda del pedicle renal
el fa poc manejable , essent necessaries per arribar fins a
ell amb comoditat per a excitar- lo operations extenses
amb sections de nervis que dificulten el treball i modi-
fiquen els.resultats. Per aquesta ra6 la major part do les
experieneies dels autors classics, a partir de Heidenhain,
s'han fet operant sobre nervis llunyans.

Ws orienta.dora. es la distribuci6 dels nervis en 1'espessor

dels teixits renals. Rctzius segui el trajecte de les fibretes

nervioses fins a les mateixes arterioles aferents als glome-

ruls; Berkley (de Baltimore) aplica el metode de Golgi,

impregnant les vets perivasculars , les terminations en

1'epiteli dels tubuli renals i les fibretes periglomerulars

(1893). Disse precisa que les mateixes fibres vasculars do-

nen les rametes que van als canaliculs de la regi6 cortical.

Kolliker troba fibres nervioses on la zona de separaci6

entre la substancia cortical i la medullar. Abans Azoulay

(1894) havia estudat les fibres que penetren on els glome-

ruls, i deixant-se influir per prejudicis fisiol6gics, atri-

bueix caracter sensitiu a les fibretes que acompanyant

el vas aferent hi entren i es ramifiquen dirigint-se ados-

sad,s a la cara interna do la capsula de Bowmann cap al

pol oposat dcl glomerul. D'Evant descrivi (1899) les

formes do terminaci6 dels tubs nerviosos on els vasos,

giomeruls i tubs urinifers. L'aport do details do von Smir-

nowes mes considerable que el de tots els treballs interiors;

confirma on tots els sous punts els fets abans resumits,

per6 font us de la impregnaci6 vital segons el metode

d'Ehrlich (19oi) feu preparacions mes completes, essent

ja classiques les seves figures. La distribuci6 de les termi-

nacions nervioses en el rony6 es fa, segons Smirnow, do

la segucnt manera, quo resumim prescindint d'atribuir
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•car^
,
icter n.otor o sensitize , o d'altra muna a. les termina-

cions, i seguint el text de Metzner al Handbuch der Phy-

siologie de Nagel. Hi ha a la pelvis i als calzers fibres

nervioses formant plexe amb grans cel•lules, comparables

al nostre veure amb els elements descrits per Disselhorst

i Dogiel a les parets de l'ureter , en relaci6 amb el plexe

renal . S'hi vuen ramells terminals a les fibres musculars

Vises, al teixit connectiu subepitelial i entre les cel • lules.

epitelials de la mucosa . Als vasos sanguinis i limfatics de

la capsula fibrosa del ronyo hi ha igualment terminacions

nervioses , les unes a les fibres Vises, les altres a la tunica

adventicia dels vasos.

Als vasos arterials de la substancia propia del ronyo,

entre les tuniques adventicia i mitjana, hi ha els plexes

perivasculars , que terminen per varicositats a les fibres

musculars i als feixos del connectiu. Tenen d'aquestes ter-

minacions no musculars les arteries aferents als glomeruls,

les venes interlobulars , les estrelles venoses i les grosses

venes de tota la glandula. Les fibretes del vas aferent al

glomerul es continuen en 1'eferent . De les mateixes fibres

del vas aferent en surten rams que es reparteixen en nom-

broses terminacions per la superficie del glomerul , i tambe

en van fins a 1'endoteli del cabdell vascular. En els capil•

tars de la substancia cortical s'hi veuen tambe fibrilles for-

mant com plexes , amb terminacions varicoses . D'aquestes

mateixes rames pericapil • lars en surten d'altres que van a

formar plexes entorn dels tubs urinifers corticals, amb

terminacions ramificades a la superficie dels epitelis, ter-

minacions epilemals de Smirnow, i rametes que penetren

entry i en les cel•lules epitelials , fins ben a prop a voltes

de la hum del canalicul, terminacions hipolenials . Als tubs

grossos, com els de Bellini , hi ha tambe, encar que en

mes petit nombre, terminacions intraepitelials . Berkley

descrivi unes com a cel•lules, impregnables pel Golgi,
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adossades ,.Is tubs urinifers, pero cap autor posterior les

assenyala, i fins ell mateix en parla amb reserves. Nos-

altres, on preparacions impregnades a peticio nostra per

Pedro Ramon y Cajal, solament hi hem vist, apart do les

fibretes abans descrites, cel•lules evidentment connec-

tives, coin les descrites per Malls i Metzner, quo per la

ilur forma, estrellada i abracant els tubuli, podien con-

fondre's a.mb cossos de neurones. Podern concloure que

on la massa complicada de la giandula renal, do tan

variada estructura, la inervacio es rica, no havent-hi orgue-

net sense les sever terminacions nervioses, arteries, capil-

lars i grosses venes, glomeruls i canaliculs.

Totes aquestes donades, particularment la unit .t.

d'origen de los fibretes dels capil-lars i fines arterioles i

les dels glomeruls i conductes epitelials, les havem com-

provades en les preparacions d'En P. R. Cajal.

tEs versemblant, seguint les idees d'Azoulay i de

Smirnow, que totes les terminacions que no van a fibres

musculars Discs, siguin centripetes' No ho fa pas pensar

el seu volum total superior al de les clarament vasomotrius,

ni 1'esser tan tupit el plexe terminal peri i intraepitelial.

Totes a.questes donades histologiques han estat confirma-

des en els mes diversos vertebrats, adhuc on l'home; les

preparacions de P. R. Cajal per mi estudiades foren fetes

on ronyons de rata blanca i de conillet porqui.

Un punt interessant farem remarcar en l'estructura

del nervios intra-renal, 1'absencia de cossos neuronals,

quo es troben on totalitat fora del ronyo, diferint aixi de

altres visceres, coin el cor, el tub digestiu i el pancreas,

i assemblant-se m€s a:s orguens do la vida de relacio, corn

als muscles estriats. Mes end-avant traurem profit per a

la nostra tesi d'aquest interessantissim fet.
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II

Experiments d'altres autors que demostren reaccions ner-

vioses notables de les glandules renals, amb intervencio

petita o nul • la de l'element vascular . - Volent restar dintre

del terreny experimental, quo quant mes solament demana

fets orientadors a la Clinica., no devent, fora d'aquest co.s,

marxar a remolc d'ella, no farem mes que esmentar els

casos d'anuria histerica persistent, o d'anuria. per refle-

xismes de llarga durada, mal explicables uns i altres per

isquemies renals que foren incompatibles amb la integri-

tat dels epitelis dels canaliculs, car a voltes duren dies

sencers.

El classicissim experiment do Claudi Bernard de la

picadura poliurica del quart ventricle , de mecanisme

humoral poc probable , car hi ha casos ben clars en el

referent a l'absencia do glucosa en l'orina, ha estat fa

anys un dels punts mes discutits des del nostre punt de

vista; Eckhard hi aporta son treball d'analisi, a.dmetent

en ses deduccions l'existencia do nervis secretors renals.

Deinostra que la secci6 dels nervis renals impedia la poli-

iiria , pero subsisteix 1'objecci6 de Starling de la pos-

sible acci6 de nervis vasodilatadors renals. Invalida on

part aquesta manera de veure 1'analogia amb el que ob-

servaren en malalts seus do poliuria nerviosa Strubell i

Meyer , d'innegables intervencions de 1'epiteli demostrades

per la desproporci6 en les quantitate dels productes mes

senzills dissolts a l'orina, els clorurs i la urea, en poca

concentra.ci6 eis primers i forta la de la urea. Aquest

fenomen no enquadra pas on un augment senzill de la

filtraci6 per una major irrigaci6 , mes essent normals les

condicions fisiques de la sang.

Bechterew i Karpinski , orientats per observacions en
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alienats, practicaren en gossos seccions de 1'escorca cere-
bral sobre els girl sigmoideus i cruciatus, i excitaren ]a
cara interna del tall observant constantment disminuci&
de la secrecio al ronyo del costat Oposat, amb augment de
la quantitat de CINa i de N total. Aquesta excitaci6
de 1'escorca cerebral, o de la substancia blanca subjacent
no determine variacions en la pressio sanguinia arterial,
encara que Misslawski parla de variacions de pressio
limitades al territori vascular del ronyo que reacciona

(1905).
Vinci, de Messina (19oo), tallant la medulla cervical en

un gos, cap a la quarta vertebra, observe annria com-

pleta, fins despres de la injeccio de solucions provoca-

dores de forta diuresi. No observe cap alteracio circula-

toria que pogues explicar l'anuria.

Amb tot el volum de fets ben observats, amb onco-

grames indiscutibles i classics ja, feren que Heidenhain

al Handbsch d'Hermann (1883), i aixi ho repeteix Metzner

al d'En Nagel, Schneider i Spiro al volum primer dels

Ergebtisse der Physiologic (1902), i tots, donessin per no

demostrades les reaccions d'origen nervios diferents de

les vasculars. Creiem nosaltres que la intensitat, i sobre-

tot ]a facilitat en la seva demostracio del fenomen vaso-

motor, cobreix als nostres ulls els altres fenomens, pero

no els anulla, podent-se aplicar amb justicia a aquest

cas les paraules de Luciani: (Per analogic con quanta

abbiamo veduto nello studio delle altre secrezioni dobbia,-

n:o ritencre probabile the anche la secrezione dell'urira.

si trovi sotto it controllo diretto del sistema nervoso,

sebbene finora non ne possediano la prova evidente, come

pochi anni in dietro (cioe prima degli stud] del Pavlow)

non avevamo alcuna prova dei nervi secretori del succo

gastrico.)) Creiem que els experiments de Goll i de Wrl-

raver.s, de Masius, Arthaud i Butte, Schneider I Spiro,
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Anten, Bradford, Cohnheim i Roy, Hallion i Francois

Franck, deuen esser revisats 1 adhuc s'han de planejar

metodes nous, car a tots els autors anteriors pot fer-se

la objeccio, no contra les seves afirmacions, sino per la

tecnica per ells usada, d'haver-se cenyit massa als me-

todes que podriem anomenar positius, les excitacions dels

nervis en Ia mateixa sessio en que es falasecci6, no havent

estudiat les reaccions renals en els dies successius, per a

poder durant la degeneracio dels filets nerviosos fer una

veritable disseccio funcional, com s'ha fet en el domeny

del pneumogastric, per exemple, isolant les fibres i les

activitats, en relacio amb la secrecio de 1'est6mac.

III

Accio trofica dels nervis renals. L'enervacio renal. -

Nosaltres, amb Seres, en els nostres estudis de les co-

ordinacions funcionals a 1'aparell urinari, per escatir la

via conductora de les excitacions vesicals que actuen

sobre els ronyons, i posar en clar la natura d'aquestes,

havem practicat moltes vegades extirpacions totals dels

filets que acompanyen els vasos del pedicle renal, que son

llevats els pocs que hi arriben amb 1'ureter, la totalitat

dels nervis aferents al ronyo. Posteriorment hem repetit

les enervacions, operacions forca dificultoses, car cal

dissecar amb gran cura els vasos del pedicle, que al con-

trari del que diuen els tractats classics d'Anatomia, els

nervis no solament rodegen les arteries, sing tambe la

vena adherint-se intimament a les seves parets delicades.

Si hi ha dubtes que 1'enervaci6 hagi estat prou completa,

pot pinzellar-se el pedicle renal amb amoniac, droga

fortament neurolitica, fent-se aixi l'isolament renal com-

plet, segons la tecnica proposada per Livon per a destruir

cls plexes nerviosos.
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Quc^ els ronvons encrvats funcionan diferentment que
cis integres, es cosa, ja sahuda, encara que els autors no
ens parlin de la marxa dell trastorns funcionals on els dies
segiients a la secciG del plexe. Von Tschermak en un
article publicat als Arxius de l'Institut do Ciencies (Die
Lelare von der tonisc/icn Innervation) ens diu: ((Selhst fur
die Nitre durfte vin solchos Vcrhaltnis bestehen, indein
ih-c Sekretion vor and nach tunlichv'r Aussch7.Itung der
zt:fiihrcnd'^n Nerven, spezicll ben Vcrgleich einer total
en.ti:ervten and oincr partiell entnervten oder normalen
Nitre, verau:dert ersch-int.)) Pero tractant-se d'un treball
J,; Fisiologa general no ens dona mes details d'aquestes
%,:riacions, ni essent cis treballs a quo es refereix publi-
cations recent" d'a.utor de llcngua alemanya no ens hauria
estat possible proporcionar- nos-els.

Ens ha calgut, doncs, al voles aplicar el metode de les
extirpacions, estudiant el deficit funcional consegiient a
1'enervaci6 renal, obrar per la. rostra iniciativa. No es
pa precis for ressa.ltar coin el metode aquest, els de les
extirpacions, ha es;tat fruitos del i88o en(;a, ja quo a la
scvaa. a.plicacio cs d''u ca primer terme el coneixement doo
la nova Fisiologia d,ds endocrins. Dos camins hem seguit,
l'observacio dels animals encrvats de. ronyo a un o a.ls dos
costats, sense introduir res a.normal en les excitations
que determinen la funcio liltrant i depuradora renal, i
1'exnerimentaci6 fent actuar sobre les glandules excitants
fi ies i de caraeter q Imuic especific.

Si l'enervac;o es unilateral, l'animal, tal coin el nefrec-
tomitzat ta.mbtt uu4a.teral, no fa patent a tin examen
exterior cap alteracio del scu fisiologisme; essent el ronyo
orgue doble la funeiu normalment conservada dcl restant
subve indefinidament pel mecanisme do sobres conegut
de its suplencies funcionals a. les necessitate de l'orga-
nisme. Solameiit s'observa cis primers dies, passada
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1'anuria o oliguria de les hones segiients a l'operaci6, una

lleugera politiria procedent del rony6 enervat, amb hi-

druria, que ja Cohnheim i Roy observaren, a.mb albumi-

nuria i hematuries a voltes, que nosaltres hem vist poques

vegades i que Rosemann assenyala, devent atribuir-se

aqur^sts dos darrers fenontens nostra manera. de veure

a traumatismes fets ad ronyo durant Ia intervenc16, lalx)-

riosa a voltes, o a infecc.io.

Ben diferent es el quadre do la dobie cnervacio, per-

fectament comparable a una uremia per extirpacio de

ambd6s ronyons, pero de marxa molt mes lenta. Priests

(As efectes immediate de I'uperaci6, els quatre o sis primers

dies segiients hi ha polifiria notable, poliuria que en els

gossos de gran talla es prolonga fins a dues setmanes.

files tard cau el gos en somnolencia, disntinuint la qua.n-

titat d'orina i la concentracio d'a.questa, fins que aug-

mentant cap al mes do l'operaci6, poques vegades abans,

1'apatia de l'animal, es presentee alguns atacs convulsius

i diarrea, 1'anuria es fa absoluta i per ft el gos mor on coma.

Aquests fenomens els observarem mentre preparavem

amb Sexes gossos ene-rvats per als nostres trebr,.lls do refle-

xes renals; posteriorment no els havem conservat amb vida

tant de temps , essent sacrificats tots els nostres gossos

enervats abans dels 15 dies, temps suficient per a les nostres

demostracions , pero no per a provocar aquesta llei d'ure-

mia que no renunciem a estudiar amb detenci6 on aitra

oportur_itat. Principalment f6ra interessant l'estudi h.sto-

logic d'a.quests ronyons fets inhabits per a la. seva funci6,

per l'aplicaci6 a la pa.togenia de les degeneracions renals

de marxa cronica, en its quay potser interve el nervi6s

mes del quo ceiem.

Estudia^.ts no ja per senzilla observac16 dell animals a

la gabia, sir.6 <.plicant metodes que permetin separa.r els

traastorns deguts al rony6 enervat dels introduits per la
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hiperfunc16 en el sa., on ]a total secrecio urinaria , a.plicant
el metode grafic on la forma descrita ja en la nostra co-
municaci6 a la Societat do Biologia de Barcelona on 1913,
sobre « Els efectes do la distensio vesical », son mes palesos
encara els disturbis deguts a la falta do la intervencio
nerviosa al ronyo operat . Tot seguit de l'operacio, per
efecte do la profunda excitacio determinada en les cel•lules
i les fibres dels dos plexes renals, adhuc on 1'extirpacio
unilateral, hi ha profunda inhibicio o gran disminucio do
la secrecio als dos ronyons. A les poques hores passa la
inhibicio, comencant ja a segregar el ronyo enervat en
major quantitat que 1'altre, hipersecrecio sense intermi-
tencies que es prolonga tot augmentant cosa d'una set-
mana, baixant despres i havent-hi junt amb la baixa
augment relatiu do la secrecio del ronyo sa.

Parlen els autors de vasodilataci6 on la glandula des-
pres de la secci6 nerviosa , i per ella es ben explicada la
hipersecrecio , peso tant la profunda inhibicio de les pri-
ineres hores coin els fenomens d'inhabilitaci6 funcional i
de toxemia de les darreries no s'expliquen pas satisfa.c-
toriament per la senzilla excitaci6 pel tall de primer i
degeneracio despres dels filets vasomotors . Adhuc en
1'extirpaci6 unilateral tampoc es pot invocar la supress16
do les excitations precedents do les terminations sensitives
dels tubs, car es conserven les terminations i la funci6 a
l'a.ltre ronyo i ]a vicariaci6 posaria a cobert l'enervat do
la incapacitat funcional si aquesta es degues solament als
toxics exogens , tal coin hi posa a la resta de l'organisme.

Aquestes alterations funcionals no devent-se solament
als trastorns vasculars , i manifestant -se al final per feno-
mens de toxemia en l'enervacio doble, fan pensar que
necessariament hi deu haver alguna lesi6 epitelial en el
parenquima de ]a glandula, quo va evolucionant i accen-
tuant -se a mesura que separats dels cossos neuronals ex-
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teriors al ronyo degeneren els caps renals dels nervis

tallats.
Nosaltres no havem conservat llarg temps, per neces-

sitar-los per altres investigacions, cap dels gossos enervats

i no hem observat per tant en les nostres preparacions

histologiques de ronyons enervats lesions graduades facil-

ment demostrables, pero en les preparacions que havem

fef de rony6 sa i de ronyo privat onze dies abans dels

seus nervis (ronyo que havia reaccionat en forma tipica

en les proves funcionals), hi son visibles certes lesions,

sobretot comparant-los l'un amb 1'altre. El parenquima

del ronyo enervat, particularment els tubs de Ferrein

i els d'uni6, i la part gruixuda de l'ansa de Henle, han

sofert com un buidament, disminuint el contingut cito-

plasmatic de les cel•lules, arreconant-se els nuclis cap a

la periferia dels tubuli i augmentant la Hum d'aquests.

Creiem amb tot esser prematur sense un mes detingut

examen, sobre tot sense haver vist tails de ronyons mes

degenerats i haver estudiat la marxa de la degeneraci6

de les fibretes nervioses i el seu paral•lelisme amb la de

les lesions epitelials, treure consegiiencies definitives de

l'observat. Pero si no la demostrac16 directa, aquests fets

ens donen la orientacio cap a considerar 1'acci6 dels nervis

renals sobre i'epiteli com una veritable accio trofica, accio

que pressuposa (car els nervis unica.ment trofics son hipo-

tetics) una intervencio constant, es a dir, tonica, dels nervis

sobre 1'element noble del ronyo. Creiem que per aquests

fets es l'element epitelial renal comparable a les fibres

estriades dels muscles esqueletics que reben dels seus

nervis motors alhora que les incitacions per a modificar

el seu estat de repos, I'assistencia tonica i trofica de que

depen estretament el seu metabolisme i les seves aptituds

funcionals.
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IV

Acci o dels excitants f isics sobre dels ronyons enervats. -
'1Ies a la nostra ma per poder -s'hi aplicar la teenica a que
(-stem habituate i per l'utillatge del nostre Laboratori,
ha estat l'estudi funcional dels ronyons privats dels sous
rervis . Aquest cstudi funcional pot weer variadissim, diri-
gint-se ja a l'estudi del debit renal on les multiples cond -
cions que es poden provocar, ja a l'estudi de la composicio
de 1'orina i ses modalitats , ja a l'analisi amb els oncografs
de les variations del volum renal . Com on altres treba.lls
nostres, hem deplorat aquesta vegada veure'ns privats
d',a.quest darrer medi d'investigacio , encara que potser
per no haver-lo tingut a ma no hagi exercit d,a.munt nostre
la polaritzacio que han sentit els altres investigadors que
despr6s de Roy han treballa.t en Fisiologia renal. Redults,
doncs, pels nostres mitjans d 'explora.cio a.is dos primers
metodes , voluntaria, ment i per a for mes gran el volum do
fets recollits ens h.jm circumscrit al primer tan solament,
a l'estudi amb obtencio de grafiques del debit renal. Pero
reconeixent que l'aport do fets obtinguts amb altres tec-
niques es necessari no renunciem a continuar els nostres
treballs font-ne us , en particular de l'oncografia, que
col•locara els nostres resultats a] mateix pla tecnic que cis
per altres fins ara obtinguts.

Tambe dins de la teenica per nosaltres escollida, i en
el terreny dels excitants que devien obrar sobre del ronyo
r_'h2m utilitzat dos solament , un el tipus dels que obli-
guen al ronyo a un treba.ll do natura fisica, filtracio i treball
osmotic d'addicio de molecules salines al filtrat, i I'altre
el que des dels treballs de Pi Suner considerem com l'ex-
citant quimicament especific de l'activitat de l'epiteli
renal, la sang urem i ca d'animal doble nefrectomitzat de
Ia mateixa especie zoologica.
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Hem treballat en gossos enervats d'un sol costat,

tant per a. poder observar alhora ]a reaccio del ronyo

normal i la de l'operat com per a evitar en les reaccions

d'aquest darrer la intervencio de la intoxicacio per de-

puracio nul•la del mcdi intern. Bona part de les nostres

observacions s'ha.n fet utilitzant el comptagotes de Marey,

connectant sengles tubs amb els ureters isolats per inci-

sions als lloms; en hoc d'acompanyar aquest treball de

docnmenta.cio cscrita, hi hem afegit algunes grafiques

suficientment demostratives.

De totes les accions fisiques, hem fet us de la teorica-

ment mes senzilla : la injeccio en les venes amb major o

menor rapidesa. de solucio isotonica de clorur sodic. La

quantitat injectada ha estat de vegades fort-a, sobretot si

el gos era de gran talla o la reaccio en el ronyo sa trigava

a presentar-se, havent arribat fins als 500 centimetres

cubics una vegada. De tal manera creiem haver realitzat

una mena de pletora experimental, que a la vegada que

posi en joc els mecanismes de reduccio de liquids inde-

pendents dels ronyons augmenti la pressio dns del sistema

vascular d'aquests i obligui la cel•lula epitelial renal al

treball mes senzill, purament osmotic, dels que habitual-

ment realitza.

Si es fa 1'estudi de la funcio renal despres de la injeccio

de solucio sauna isotonica en la mateixa sessio en que es

practica l'enervacio, no s'hi veu diferencia entre 1'actuaci6

d'ambdues glandules. La regla es l'anuria absoluta o l'oh-

guria, i solament injeccions massives i que entrin molt

depressa obliguen a, segregar intensament i per igual als

dos ronyons.

Fcnt l'observacio unes sis hones despres de 1'enerv^-ci6

unilateral, ja s'observen diferencies entre els dos orguers.

La injeccio exagera la diferencia entre les dues secrecions,

segregant mes sempre 1'enervat. Tant si la injeccio es fa
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de pressa com amb calma, el ronyo privat de nervis sent
mes aviat 1'entra.da del liquid a la sang i comenca mes
prompte la seva fase d'hipersecrecio. Tambe s'hi prolonga
mes aquest efecte.

En els ronyons enervats de dos dies, d'una setmana
i fins als deu o dotze dies les reaccions son iguals, potser
accentuant-se la diferencia en la intensitat de la poliuria
provocada per la pletora en favor de 1'orgue enervat.

En aquesta serie d'enervacions no hem observat gossos
operats de molt de temps, pero en la serie duta a cap amb
Seres l'any 1915 vam observar-ne un que feia mes d'un
mes que havia sofert una enervacio unilateral. El ronyo
privat dels seus nervis d'aquest animal no segrege una Bola
gota d'orina, ni despres de la injeccio de grans quantitats
de solucio fisiologica a les venes, injeccio que determine
considerable augment a 1'activitat filtradora del seu com-
pany. Amb tot, tractant-se d'una observacio sofa no en
volem fer premissa per a deduccions del llavors vist.

A totes les nostres grefiques hi son ben clars aquests
fenomens, elles ens excusen de mes llargues descripcions.

Podem, doncs, deduir que el ronyo enervat no reacciona
disminuint corn el normal la capacitat del seu sistema vas-
cular, sino que augmentant en ell l'aport de sang aug-
menta paral•lelament la seva filtracio. Solament molt mes
ta.rd, fent-se mes profundes les alteracions es faria incapac
tambe per a la filtracio i elaboracio osmotica mes senzi-
lles.

V

Accio sobre dels epitelis dels ronyons enervats de l'exci-
tant especific, la sang uremica. - Coneguts de tothom son
els experiments i les idees exposats per Pi Sui er en 1905,
sobre la teoria de 1'antit6xia renal i els efectes de la sang
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uremica que en curtes dosis actua corn a excitant do

1'activitat dels epitelis renals i on quantitats fortes 0 molt

carregada de toxic suspen o anul . la la funci6 filtrant i

depuradora de la glandula urinaria. No ha estat pas el

nostre proposit revisar els resultats ja classics del treball

del nostre company, sing aprofitar coin a recurs de tecnica

per a fer una dissecc16 del treball renal lo ja conegut

solidament . Es regla general en logica cientifica valer-se

del conegut coin a instrument per a noves exploracions,

ascendint aixi el que uns anys endarrera era punt a escatir

a mitj a do treball per a investigacions ulteriors.

Hem obtingut la. sang uremica, carregada dels produc-

tes que deuen esser elaborats i eliminats pels ronyons,

practicant la doble nefrectomia en gossos i sacrificant-los

els uns a les 24 hores despres de 1'operaci6 , i els altres

mes tard, quan presentaven simptomes de uremia intensa.

Amb injeccions de la primera sang, obtinguda asseptica-

ment i desfibrinada, s'obte augment en el treball renal coin

tambe amb petites quantitats de la segona, la fortament

uremica, on ronyons normals. Tambe un ronyo inhibit

romp a segregar si rep sang lleugerament uremica ea

regular quantitat o sang carregada en dosi petita. La

fortament uremica suspen o fa menys intensa la funci6

renal , essent compensats els sous efectes i reanusant-se la

secrecio amb injeccions de macerats renals, o d'autoli-

sats coin la nefrina d ' En Turro.

En gossos enervats d'un costat el mateix dia o dos

dies abans , les injeccions de sang uremica determinen els

mateixos efectes on el ronyo sa que en 1'enervat, efectes

que son els classics, llevada la secrecio Periodica quo Pi

Surer desconegue per no disposar-se on 1905 a Barcelona

do dispositius grafics per a reconeixer-la.

Si ha passat un periode no pas massa llarg despres

de l'enervacio , bon tros mes curt quo el necessari perque
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el ronyo perdi la capacitat filtra.toria, cis efectes son fcrca
diferents. Nosaltres havem treballat en ronyons enerv,^ts
feia deu dies, i els efectes han estat constantment els
segiients: el ronyo sa reacciona corn normalment, l'ener-
vat continua Ia seva secrecio amb el scu rime propi,
sense minvar el seu rcndiment si la sang es fortament
uremica, sense segregar mes si 1a quantitat injectada es
petita o 1'urernia del gos fornidor de is sang lleugera.
Novament ens remetem a les grafiques m6s explicatives
que les nostres parauks.

jCom devem interpreter aquests fets? Al nostre veure,
la interpretacio es ben senzilla i logica. Els epitelis renals
dels ronyons normals, els elements nobles als quals estan
versemblantment encomanades a mes de les funcions osmo-
tiques Ics transformacions quimiques antitoxiqucs especifi-
ques glandulars, al perdre I'assistencia nerviosa degeneren, i
es fan incapacos d'una de les seves mes elevades activitats,
abans de perdre les activitats d'ordre inferior, les purament
fisiques, que serien condicionades en menor gran per 1acci6
tonica i trofica de la inervacio. L'accio decaient mes neta-
ment vasomotor i fisic, la filtracio de I'aigua i l'addicio
osmotica de les sals es fa ja diferentment al ronyo enervat
que al ronyo integre tan bon punt s'inutilitzen els con-
ductors nerviosos; l'accio de faiso quimica, l'elaboracio
dels toxics de la sang uremica, no es de moment alterada
per la incomunicacio amb el sistema nervios, pero mes
tard les cel•lules renals no reaccionen enfront el seu exci-
tant adequat, car son incapaces de mantenir la seva com-
posicio quimica i ks llurs disposicion_s funcionals si els
manquen Its excitacions procedents del sistema nervios
extrarrenal, el qui exerciria una veritable accio tonica i
trofica, comparable, ho repetim, a la que sobre les fibres
musculars estriades exerceixen els nervis motors.

Creiem haver demostrat i'existencia al ronyo d'una
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funci6 encarregada a nervis centrifugs distinta de les

accions vasculars, haver fet palesa l'existencia de nervis

trdfics renals, que amb tota probabilitat s6n els tan dis-

cutits nervis secretors. Hi ha sens dubte llacunes al nostre

treball, peril segurament pel cami nou per nosaltres

assenya]at poden aplicar-se metodes fins ara no usats

en ]a recerca de les funcions de glandula tan important

corn ]a secretora de 1'orina, amb els resultats que son

d'esperar, i potser el rony6 que als ulls dels fisidlegs apa-

reixia amb massa senzillesa en les reaccions en ell provo-

cades per 1'acci6 nerviosa, paral•lelament amb la seva

complicaci6 estructural no igualada per cap mes orgue

glandular sera tingut tambo pel mos complicat en el seu

govern nervi6s. Una vegada mbs ens apareix en l'orga-

nisme intimament Iligat l'element humoral amb el nervi6s;

aquesta connexio ha estat una de les nostres idees direc-

trius, i creiem que ha estat fecunda.

Laboratori de Fisiologia humana . Saragossa.
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