
UN DISPOSITIU PRACTIC

PER LA PERFUSIO

per

A. PI S UIYER

En els nostres experiments demostratius de is influen-

cia do la sensibilitat troilca sobre la glucogenia, necessita-

vem la instai•iacio d'un aparell quo pezmetes perfundir

animals grossos durant llarga estona. La circulacio artifi-

cial do la meitat posterior do un gos, per exemple.

Els metodes do circulac:o mes generalment empleats,

com cis de Jacoby, Brodie, Neubauer i Gross, per exem-

ple, resulten do dificil instal-lac-.o i de cost excessiu i, per

la soya mater a comphcacio, no sempre practics en expe-

riments do Ilarga durada. I es quo en gairebe tots els

metodes proposats, es parteix de Terror fonamental quo

es la impulsio periodica del liquid nutritiu Cosa necessaria.

No es aixi, la sang circula pels capil•lars on corrent con-

tinu i uniforme. La impulsio periodica i ri.tmica es fa on

i'organisme perque una veritable bomba mou el liquid-

el cor-i no una turbina. Pero precisament, per la inter-

vencio do l'elasticitat do les arteries, en arribar el corrent

als capil-lars ja s'ha fet contina. No hi ha cap necessitat

do la pulsacio motriu, coin ho demostren els bons resuitats

del nostre procediment.

Partint d'aquest concepte, es simplifica enormement

c' dispositiu. La pressio necessaria s'obte per la gravetat,
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com on un \-ulgar irrigador. A I'altura aproximadament de
tres metres per damunt de la taula de viviseccions, s'hi
col•loca un fiasco de deu litres amb tubulura inferior (de
Mariotte) (A). Baixa de aquella tubu]uia un tub de gom--t
resistent, fins un serpenti de vidre col•locat a mig cami dins
d'un recipient amb aigua (B) que s'escalfa mitjancant un
bunsen. Dais l'aigua hi ha submergit in,, termometre.

Al final del tub dcsccndent, s'hi troba, derivat per un
curt tub lateral, un manometre de mercuri (C) i immedia-
tament per damunt de la derivaclo una pinta de pressio a
v;s. Comprimint mitjancant aquesta pinca el tub do goma
mes o mcnys, cs regula ]a pressio a quc el liquid entra en
ei vas de l'animal. Per avail de la mateixa derivacio es
troba un termometre (D) que ens indica ]a temperatura
del liquid do perfusio en el moment d'esser injectat. Sor-
tint d'aquI, un curt tub, de goma encara, acaba en la ca-
nula do vidre que s'introdueix en l'arteria. En els nostres
experiments, fins avui, l'artcria aorta abdominal per sota
del fetge.

En la versa es co'_•loca una canula semblant. I a conti-
nuacio d'ella un tub de goma com el de la canula arterial,
que condueix a una c]au de tres passos (E). D'aqucsta clan,
una ci a ]es tubulures cs 1'afercnt on s'empalma el tub quo
ve do Ia canula, 1'altra, la vertical, queda Iliure per deri-
var-hi el liquid a una copa, quart s'ha do maniobrar per for
pujar el liquid al fiasco irrigador, i la tercera es continua
amb un tub de goina que, inscrit cn un altre tub angular
de vidre, atravessa un tap de goma del fiasco inferior (F)
fiasco de igual capacitat que l'irrigador, i situat a terra.

Aquest fiasco (F) constitueix segueament la part mes
interessant de I'aparell. El tap do goma, que ha de c1_oure
absoluLament, es atravessat per tint tubs de vidre. El pri-
mer es cl ja descrit que porta el liquid venos, i es curt,
apenes passa del tap. E] segon es el tub de pressio i va fins
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al foes del fiasco, pcrque I'oxigen que per ell arribi barbo-

tegi on el liquid do perfusio. Aqucst oxigen prove d'un

obus industrial a gran pressio (G) amb aixeta reguladora,

passant encara per un fiasco resistent intermediari (H) per

tal d'evitar cops d'ariet. Aqucst fiasco porta un tap amb

dos orificis: en un hi va una T amb dues Claus de vidre.

Aixi pot guardar-se on el fiasco un remanent d'oxigen a

pressio encara. En l'altre orifici un tub de vidre que es

segueix per un de goma fins un manometre de mercuri (I),

que ens avisi de pressions exagerades. Mai no es necessari,

corn es compren, treballai a mes d'una atmosfera; a.dhuc

mai tampoc cal arribar-hi. Les connexions es fan amb

tubs de goma de parets gruixudes.

El tercer tub de vidre

quo atravessa cl tap del

fiasco inferior (F) arriba

tambe al fons. De aquest

arranca un do gorna d'am-

ple diametre quo puja fins (l

fiasco irrigador. En el qual

s'intr )dueix, mitjancant un

rou tub do vidre, on forma

do U invertida, pcl tap do

la tubulura superior. Aqucst

tap to nos forats. El d'en-

trada i un quz porta un tub

d'aire lliure, quo permet la

sort'da do l'aire en arribar

e1 liquid pel tub en U.

D'aquesta descripcio es

dcdueix clarament la ma-

nera de funcionar l'aparcll. La sang de la vena arriba al

fiasco inferior i quan en ell hi ha prou liquid, enviem l'oxi-

gen a pressio, quo impulsa el liquid a ascendir pel tercer
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tub fins al fiasco irrigador. El mateix oxigun, baibotejant,

oxigena el liquid de perfusio que on els nostres experi-

ments conte globuls roigs.

MIes on el tap del fiasco inferior hi ha encara dos orificis

mcs: un quart, (Faire lliure, que es pot tancar amb una

pinta de vis. I el quint, quo porta un cmbut i quo tambe

pot esser absolutament oclos. La necessitat de aquests

orificis is evident. En primer Iloc, quan cau on el fiasco

el liquid venos no ha de trobar resistcncia on el gas del

fiasco; gas que surt pel tub d'aire lliure. D'altra part, s'ha

de tenir en compte quo, en el moment de comprimir, per--

quc el liquid pugi del fiasco inferior a l'irrigador, s'ha de

desviar el torrent venos que, per la pressio, s'aturaria.

Per aixo serveix la clan de tres passos (E). Durant la com-

pressio es recull el liquid de perfusio on una copa i, aixi,

quan el fiasco irrigador ja (s ple, s'cnvia novament el liquid

venos al fiasco inferior, nutjanacnt la clau i a mes (despres de

haver obert el tub d'aire lliure i l'embut) per aquest embut

s'a- ega la sang recollida on la copa durant la compressio.

El maneig de 1'aparell es molt senzill. Per tal d'evitar

quo el liquid es refredi excessivament, el fiasco irrigador

va tambe dins d'una caldera amb aigua que s'escalfa da-

munt (Fun bunsen, i que porta dins 1'aigua el termometre

corresponent..1mb tot aixo, es conserva el liquid de per-

fusio a la temperatura necessaria, regulant la (lama dels

dos bunsens, d'acord,amb la temperatura de l'aigua dels

recipients, i sobretot del liquid quo cntra per 1'art6ria.

A rues, regulem la pressio amb la pinta a vis d'abans del

manonretre. Poctem fer aquesta pressio cons tant-encara

que intervinguin cfectes vaso-motors que, per altra part,

podem registrar amb la tija i 1'estilet del hemodinamome-

tre introduida on el manonretre i moment-se sobre el qui-

mograf - i podem for encara us de la pressio adequada

a cada animal.
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El liquid que solem crnplear nosaltres es serum do
Locke --- unes vegades giucosat i altres no, quo en I'es-
tudi dels efectes d'un i altre consisteixen ara els nostres
experiments - barrejant-hi un terc de sang del mateix
animal despres do desfibrinar la quo surt per la vena al
comensar la perfusio, i demes la d'un altre gos guardada
en la nevera. Els globels rojos de la mateixa especie i no
hemolitzats son inexcusables per a una perfusio prolon-
gada. Prenen l'oxigcn al passar el liquid venos pel fiasco
irrigador, l'atmosfera del qual esta constituida per aquell
gas cxclusivament.

La dificultat mes gran de aquests experiments - cane
en sortir be permeten una Varga circulacio conservant-se
I'animal viu, encara que tingui perfosa mes de la meitat
del scu cos - es la coagulacio. Donem en general una
injeccio previa do peptona junt amb l'anestesic per via
venosa: cloralosa o cloral. Es una certa garantia una acu-
rada desfrbrinacio, recollint en els primers temps do la
circulacio tota ?la sang on copes i desfibrinant per energica
agitacio, seguida do filtracio a traves do alguns gruixos
do glassa. No comenca a funcionar el tub aferent al fiasco

inferior fins que ja ha circulat la sang una estona i la eoa-
gulacio en !es copes sembla no produir-se, perque no s'ob-

tinguin fits de fibrina. Mentre no va per si mateix el liquid
al fiasco inferior, aquest s'omplena, on cstar prop d'acabar-
so el liquid quo estir en l irrigador, aprofitant 1'embut del
tub cinque i comprim'nt com s'ha dit.

Hem treballat ja molt amb 1'aparell descrit i estem
contents dels seus serveis. La irrigacoo es perfecta, els
organs es conserven en l.es millors condicions, vius en abso-
Iut, i l'animal no es refreda. Abans d'emplear el manome-
tre derivat usavem gairebe sempre pressions excessives
i la part perfosa s'edematitzava. Des que coneixem i regu-
1em la pressio del liquid injectat, aquest inconvenient ha
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star del tot evitat i la circulacib es desenrotllada en les

condicions de la circulaci6 natural amb un fluix vends per-

fecte, sempre que no es podueixin coaguls que obturin

l'aparell o cls vasos de 1'animal.

La coagulaci6 es podria evitar on absolut font us do

giobuls rentats. Pero si es dilueixen en serum de Locke,

falten les albdmines i la viscositat necessarias porqut es

p--olongui la vida de ]a part irrigada; i si es dilueix en serum

de gos es complica molt la operaci6 i s'han de sacrificer

diferents animals a fi d'aconseguir la quantitat de liquid,

quo fa falta per un experiment. Els exits que s'obtenen

seguint la tecnica descrita sun prou constants per a no

leaver do recorre a aquests altres medis, que dificulrron

1' experimentaci6. Els resultats aconseguits en les distintes

series ja realitzades seran exposats on successives comum-

cacions que ulteriorment portarem a ]a consideraci6 de

la nostra SOCIETAT.
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