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Bull, Clerc i Pezzi, de l'Institut Marey han comu-

nicat a la Societat de Biologia de Paris (19iq, n.0 33,

pag. 1340) els efectes observats en el ritme cardiac del

gos, despres de la injecciO intravenosa de SrC12, en so-

lucio al decim, a dosi oscil-lant entre 15 i 20 centigrams

per quilogram d'animal. L'efecte mes notable d'aquestes

injeccions cs la provocacib d'una crisi de taquicardia,

durant la qual la sistole ventricular va avancant-se fins

a precedir a l'auricular, modificant-se, ensems, l'electro-

cardiograma, en el qual A (P de Einthoven) s'esborra o

passa a assenyalar-se despres d'I (R d'Einthoven), la qual I

s'inverteix profundament. Nosaltres, en 1913, quan feiem

les nostres recerques sobre els ritmes inversos en la tortuga,

utilitzant el mateix clorur d'estronci, varem observar en

el gos la mateixa taquicardia i igual inversio de l'electro-

cardiograma, despres d'injeccions de dosi mes gran de la

dita sal, si be no publicarem les nostres observacions pel

llur caracter fragrnentari (grafica r.a).
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Ara prescindirem de la interpretacio d'aquest fenomnen,

que provisionalment creiem assimilable , malgrat la taqui-.

cardia , al que havem observat i descrit tantes vegades

en cors de tortuga . En assabentar-nos de les experiencics

de Bull, Clerc i Pezzi , les havem repetides (llevat de l'es-.

tudi de l'accio de 1'excitaci6 del pneumogastric on el cor

intoxicat per la dita droga), havent- les confirmades on

totes Ilurs parts , sempre que open vem on gossos adults

(grafica 2.a).

Hem treballat tambc on gossos nou-vats , o nats do

pocs dies (menys de 15 ), en els quals , amb el cor al des-

cobert, fent la derivacio directament , o integres, derivant

de la pell del coil i del baix ventre , malgrat haver aug-

mentat a la fi de cada experiencia les dosis de clorur

d'estronci injcctades intravenosament, no havem rnai

assolit cap modificacio del ritme cardiac, com si el cor

d'aquests joves animals no fos sensible a la droga (gra-

fiques 3 i 4), que sabem dotada d'accio especifica sobre ci

cor del gos adult . No es presenta cap inversio de les on-

des, ni fou notable la taquici' rdia.

La interpretacio d'aquest fet cs dificil , car ens resistim

a creure, per suposar que el clorur d'estronci es un toxic

de les fibres musculars del sistema de conducciO, que la

causa radiqui on la manca de desenrotllament del sistema

nervios intracardiac . Pero segurament pot atribuii-se

aquesta manca d'accio a estar les fibres musculars cardia-

ques ( de manera particularissima les del sistema conductor

do l'cxcitacib ), en Ies primeres fases de Ilur desenrotlla-

ment ontogenic , en mes estreta dependencies del nodul

sinusal; o a esser aquest el primer que pren la forma'

adulta , amb les seves susceptibilitats quimiques caracteris-

tiques , arribant tots els altres mes tard a Ihlr plenitud;

o a no acusar- se fins mes endavant les diferents suscepti-

bilitats per als toxics dels diversos trams del sistema
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conductor de l'excitacio, obrant les drogues durant les

primeres edats indistintament sobre totes les fibres de l'es-

nlentat sistema.

1?e totes maneres, creiem que la nostra observaciu

demostra la conveniencia d'assajar sobre cors de fetus o

d'animals molt joves els efectes de les drogues cardio-

modilicadores, en la seguretat d'obtenir resultats i dades

interessants.

I.ahoraloyi do I-isiolo;ia. I acidlal tic 11 [edicina.


