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Les nostres idees sobre el hoc de formaci6 de l'amo-

niac urinari han canviat forca en els darrers anys. Des-

pres de tota una serie de treballs de nombrosos autors

sobre aquesta giiesti6 , hom comenca a creure, avui dia,

que el hoc real de formacio de l'amoniac es el rony6, i

que, d'altra banda, aquesta funci6 es un proces local de

defensa del ronyo per a impedir la secreci6 d'una orina

massa acida ; proces local que, de tota manera, es un

dels elements constitutius del mecanisme general de re-

gulaci6 de 1'equilibri acido-basic.

En una serie de treballs efectuats en el gos , supri-

mim tot control nervi6s en un dels ronyons per secci6

dels filaments nerviosos i pinzellatge de l'hilum amb

acid clorhidric, mentre 1'altre resta intacte. Aleshores

produim un estat d ' acidosi per injecci6 intravenosa

d'acid clorhidric, i estudiem les modifications del pH i

el contingut en amoniac de l'orina recollida de cada

costat, per cateterisme uretral. Mentre que el rony6

normal respon de seguida a l'acidosi endbgena amb una

considerable elevaci6 en la quantitat d'amoniac a que

pot arribar , fins i tot a deu vegades el seu valor pri-
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mitiu, i, despres d'un cert temps, amb una lleugera dis-
minucio del pH; el ronyo de l'altre costat, denervat,
resta completament insensible a 1'acidosi. L'orina no es
modifica, i la quantitat d'amonfac i el pH resten iguals.

En la mateixa serie de treballs hem pogut fer una
aitra observacio. La resposta maxima del ronyo sa a

l'acidosi (resposta que es manifesta sobretot, com ja ha

estat dit, per una elevacio considerable on la quantitat

d'amoniac) va seguida, despres d'un quant temps, d'una

oliguria gairebe completa. En oposicio amb el ronyo

denervat, que secreta encara una major quantitat d'ori-
na, el ronyo sa j a no en secreta mes. Nosaltres inter-

preter aquest fenomen com 1'expressi6 d'un mecanisme

defensiu: el ronyo ha exhaurit ja la seva capacitat local

de neutralitzacio dels acids en exces de la sang, per

formacio d'amonfac; s'hauria d'eliminar una orina massa

acida i, per tant, irritant. Aleshores el ronyo no se-

creta mes.

Els nostres treballs poden resumir-se com segueix:

r. El ronyo es el hoc de formacio de l'amonfac

urinari.

2. Perque aquesta funcio es realitzi dintre del

quadre dels processos fisiologics, la inervacio normal del

ronyo ha d'esser intacta.

3. L'oliguria que segueix, en aquestes condicions,

a la resposta activa del ronyo intacte, es 1'expressi6 del

seu exhauriment funcional.
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