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La desaparici6 dels corrents d'acci6 en un muscul
extensor durant ]a percussi6 rotuliana denominada cor-
rcntment eperfode de silenci», ha donat Iloc a nombroses
investigacions per a esbrinar-ne la causa. Les teories
mes recents deriven totes de 1'estudi de Fulton i Pi-Su-
iier (1928), els quals indicaren que, durant la contracci6,
la tensi6 passiva exercida sobre les terminacions sensiti-
ves disposades paral•lelament als elements contractils -
es a dir, especialment els fusos musculars de Kiihne -
desapareixeria, o per aquesta rah cessarien els torrents
d'acci6. Si aquestes terminacions s6n responsables del
reflex rotulia i del reflex de tracci6, la interrupci6 dels
seus impulsos aferents, durant la contracci6 pel reflex,
deien, podria esser un factor de la producci6 del periode
de silenci. Matthews (1931) demostra que aquesta inter-
rupci6 dels impulsos aferents ocorre tambe durant la
contracci6 motriu, i Buci (1933) ha indicat que aquest pot
esser el mecanisme de la reacci6 d'allargament en l'home.

Un temps abans, Denny-Brown (1928), despres d'un
estudi acurat de les conditions del reflex rotulia, afirma
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que la inhibicio autogenica resultant de la tensio pro-

dulda per la contraccio pren tambo una part en la des-

aparicio dels corrents d'accio durant la resposta. En

1920, Hoffman havia indicat que les neurones que prenen

part en la descarrega motora del reflex rotulia esgoten

llurs reserves d'energia nerviosa i resten impossibilitades

per cap nova descarrega, fins que aquestes s'han renovat.

D'acord amb aquesta hipbtesi, el periode de silenci no

pot esser degut ni a una inhibicio autogenica ni a des-

aparicio dels impulsos excitatoris aferents, sing a una

depressio transitoria de 1'excitabilitat de les neurones mo-

tores, resultant de Ilur descarrega sincrbnica.

Son aixi, tres els factors que, segons les diverses hipb-

tesis, poden intervenir en la produccio del periode de si-

lenci : la interrupcio dels impulsos aferents durant la

resposta motriu, la inhibicio autogenica i el periode d'in-

excitabilitat en les neurones motrius, que segueix a llur

descarrega sincrbnica. Els dos primers factors poden

perfectament concebir-se obrant d'una manera conjmrta,

puix que 1'efecte de 1'estimul inhibitori pot esser consi-

derablement augmentat per la interrupcio d'impulsos

excitatoris aferents. Investigacions recents han demos-

trat que el periode refractari que segueix a la descarrega

d'una neurona motriu extensora poques vegades exce-

deix de 6 a io S; aixb pot inclinar-nos cap a la idea que

la descarrega sincrbnica de les neurones motrius que in-

tervenen en la traccio pot esser responsable en part del

j>erfode de silenci.

En 1932, Eccles i H. E. Hoff publiquen els resultats

de Ilur estudi de la descarrega rftmica d'una neurona

motriu en preparacions deaferentitzades, les quals de-

mostren que la descarrega prematura d'una neurona,

rausada per un impuls antidrbmic, va seguida d'una

pausa tan Ilarga o mes que l'interval normal entre les
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descarregues successives , la qual varia entre 43 i 155 ^:
uxisteix la possibilitat que el corrent eferent del reflex
descarregui sincronicament totes les neurones actives, i
que, a causa d'aixo , restin inactives per un temps igual o
lleugerament mes llarg que el que hi ha entre llurs res-
pectives descarregues . Una reinvestigacio experimental
de les causes del perfode de silenci que evalues el paper
dels tres mecanismes possibles : i, inhibicio autogenica;

interrupcio dels impulsos aferents , i 3, regularitzacio
sincronica de les unitats eferents , fou planejada , consi-
derant-la de cert interes.

METODE

Aquests estudis son fets en gats descerebrats per
trepanacio , sota anestesia eterea, breu i profunda. En
algtms experiments s'usa el muscul quadriceps, i en
altres el soleus o el gastrocnenii . Tots els musculs,
excepte l'utilitzat , s'immobilitzen per la seccio del nervi
o tendo corresponent , i la cama es fixa en una taula de
Sherrington , amb els filabarquins en el femur o la tibia.
L'estfmul es produeix amb electrodes impolaritzables,
recoberts de vidre, conservant el nervi en el seu lloc, i
per tart, ben protegit de canvis de temperatura i hu-
mitat.

El registre dels corrents d'accio s'obte amb agulles
de plata recobertes de clorur argentic clavades en el
mdscul, una en el cos i 1'altra proxima al tendo, i un gal-
vanometre de corda. Els tracats miografics son fets
amb un miograf d'ombra, tipus Sherrington, posat en
el sistema optic del galvanometre , de manera que es pugui
obtenir un registre simultani sobre la mateixa placa, de
la resposta electrica i mecanica del muscul.
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RESCLTATS

A) El periode de silenci i l'excitacio extrinseca. --

Si el periode de silenci es deu nomes a desaparicid

dels impulsos excitatoris aferents durant la contracci6,

seria d'esperar que aquesta accid es limites a aquelles

neurones que s'estan descarregant en resposta a 1'es-

timul de la traccid. Les altres neurones, que es des-

carreguen per un estimul constant d'una altra causa,

no es deurien afectar, i per tant produir-s'hi periodes de

silenci. Es clar que algunes d'aquestes neurones poden

dsser facilitades pel reflex de traccid. Si aquesta facili-

tacid se suprimeix per la supressid dels corrents aferents

durant la contracci6, podria donar-se el cas d'haver-hi

excitaci6 insuficient d'origen extern, per donar floc a la

descarrega i produir-se un periode de silenci en unes po-

ques neurones. Nomes en els reflexes molt debils pot

jugar una part - i encara molt petita - aquest factor.

D'acord amb aquesta hipotesi de treball, percutiem

el tend6 de quadriceps i soleus en diverses combinations

de reflex de traccid i reflex extensor creuat simultanis.

En tots els casos, llevat de quan el reflex extensor creuat

era molt intens, s'obtenien periodes de silenci en tot el

grup de neurones motrius en descarrega. Treballant amb

estimuls molt febles per 1'extensi6 creuada, els periodes

de silenci obtinguts eren quasi iguals que sense estimula-

cid extrinseca addicional, per6 a mesura que el reflex

extensor creuat augmenta en intensitat, el periode de

silenci s'escursa, i amb reflex extensor creuat tan intens,

que la percussid del tends no produeixi corrents d'accio

clarament identificables, el periode de silenci desapareix.

Aixi, en un experiment, tres excitacions per percussid al
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tendo, durant el reflex de traccio - obtingut sempre
baixant la taula de Sherrington fins a la traccio necessa-
ria - produeixen periodes de silenci de 150, 170 i 170 8,
respectivament. En afegir un reflex extensor creuat
molt feble al reflex de traccio, la percussio del tendo
dona periodes de silenci de 135 a. Augmentant la inten-
sitat del reflex extensor creuat, els periodes de silenci
son de 45 a 75 8. En suprimir el reflex extensor creuat,
despres d'una percussio amb un periode de silenci de 75 8,
la segiient el dona de 130 8. En les ultimes tires de la
mateixa placa, el reflex extensor creuat s'augmenta d'in-
tensitat fins a dificultar la identificacio dels corrents
d'accio degudes als reflexes rotulians, i en les percussions
segiients no s'observa periode de silenci. En un altre
experiment, amb reflex de traccio sol, obtenim, per la
percussio del tendo, periodes de silenci de 8o a 95 8, i
en afegir-hi el reflex entensor creuat, els periodes es re-
dueixen a 40 fins a 55; i en un tercer experiment, passen
de temps entre 70 i 8o 8 a temps entre 45 i 50 o per 1'addici6
del reflex extensor creuat.

Resulta, per tant, que la percussio del tendo produeix
periodes de silenci en unitats no activades pel reflex de
traccio previ, i no pot esser produit per una cessacio de
la descarrega precedent dels organs aferents de la traccio.
Den haver-hi un mecanisme addicional - o diversos
mecanismes - que siguin tambe capacos de produir
periodes de silenci.

L'escursament del periode de silenci per una excita-
cio extrinseca addicional, es molt semblant, si no identica,
a 1'escursament del periode de silenci per l'augment de
1'excitaci6 autogenetica en fer la traccio mes intensa.
En un experiment amb un reflex de traccio tan feble que
podien identificar-se les unitats motores, el periode de
silenci, despres de la percussio del tendo, variava entre
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95 i 114 6. Augmentant la traccio fins a tal que no es

puguin identificar les unitats, obtinguerem periodes de

silenci entre go i 95 o de duracio, i amb tensio mes gran

encara, periodes de silenci de 8o a 95 6. En un altre

experiment, periodes de silenci de mes de 200 6 segueixen

a la percussio amb poca tensio, i anant augmentant-la,

disminueix la duracio fins a 7o o. La disminucio del

periode de silenci, amb augment del fons de reflex exten-

sor creuat, no vol pas dir necessariament que aquest

periode de silenci sigui prodult per un mecanisme dife-

rent del que causa el periode de silenci en el reflex de

traccio.

Aquests experiments indiquen que la cessacio dels

impulsos aferents no interve en la produccio del periode

de silenci en les neurones que responen a una traccio.

Per tant, ha d'existir un altre mecanisme que pugui

produir periodes de silenci en la descarrega rftmica de

les neurones que no prenen part en el reflex de traccio.

B) El periode de silenci en altres imisculs. - En 1928

Denny-Brown afirma que el periode de silenci era el re-

sultat de la inhibicio central, perque el trobava en altres

nnisculs, ultra el que responia a la percussio del tendo,

i publicava una figura en la qual semblava haver-hi

periode de silenci sense l'impuls eferent previ.

En dos dels nostres experiments, obtinguerem periodes

le silenci en el muscul soleus en percutir el tendo del qua-

driceps. En tots dos casos els periodes de silenci es pre-

sentaven en els corrents d'accio de reflexes de traccio

del muscul soleus amb tal intensitat, que era impossible

cap confusio, ni a primera vista, amb cap altres tipus

d'irregularitat, i anaven sempre precedits de descarregues

sincrbniques eferents de magnitud considerable. La per-

sistencia de la resposta i del periode de silenci despres
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de tallar tota connexio - a.mb excepcio d'inervacio i

irrigacio - entre la part alta i baixa de la cama, demos-

tren amb tota evidencia que el fenomen en el soieus no

pot esser degut a alguna traccio accidental en el curs

de 1'experiment. No ha estat possible de confirmar

l'observacio de Denny-Brown d'obtencio de periodes de

silenci, sense descarrega motriu precedent en el corrent

d'accio d'un muscul, per percussio del tendo d'un altre

extensor.

De tot aixo pot deduir-se que la contraccio del muscul

soleus i el corrent d'acci.o corresponent es produeixen

per una difusio dels impulsos aferents, procedents de la

percussio del tendo del quadriceps, als centres motors del

soleus. Aixi el periode de silenci en el corrent d'accio

d'aquest muscul pot tenir la mateixa explicacio que la

normal observada en el muscul que es percuteix - en

aquest cas el quadriceps -- i totes dues son secundaries

a la percussio i als impulsos eferents sincronitzats.

C) El periode de silenci amb irrtpuls eferent redutit. -

Si el periode de silenci es produit per inhibicio a conse-

giiencia de l'estfmul dels organs sensitius en el muscul
o en el tendo, corn a resultat de la contraccio produida

per la percussio tendinosa, es d'esperar que la reduccio

de la intensitat de la descarrega eferent disminuiria la

intensitat de la inhibicio autogenica i, consequentment,

la duracio del periode de silenci. Per estudiar aquesta

modalitat, en dos experiments tallarem progressivament

llurs rels eferents corresponents al muscul (en aquest cas

el soleus), i compararem els periodes de silenci obtinguts

en cada estat, a mesura que anavem tallant. No s'ob-

serva cap canvi, Ilevat d'un cas en que, al final, quan ja

nomes quedava una unitat motora, el periode de silenci

obtingut era mes llarg que els observats previament.
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La duracio del periode de silenci no resulta , segons

sembla, afectada pel nombre d'unitats que prenen part

en la contraccio , mentre inclueixi totes les unitats que

prenen part en el reflex de traccio. La inhibicio pro-

cedent de 1'estimulaci6 dels organs sensitius musculars

per la contraccio , si realment existeix , den jugar un paper

insignificant en la produccio del periode do silenci.

D) El periode de silenci i la 2ausa (Jrre SCIIrrei x a 7ru

ini uls antidromic . - Eccles i H. E . Hoff (1932) demos-

traren quo en estimular per un xoc electric aillat l'axo

d'una neurona motriu que es descarrega rftmicament, es

produeix un impuls antidromic quo es condueix al cos

neuronal , prenent com a via la fibra motriu , i modifica

el ritme d'una tal manera, que es produeix una pausa

igual o una mica mes llarga que l'interval rftmic normal.

Les coses en el nervi motor succeeixen d'una manera

similar a la reintegracio del ritme del cor per una des-

carrega prematura en els noduls d'origen do 1'excitaci6.

Hi ha tambe , per dir-ho aixf, en arribar l'impuls antidro-

mic, un extrasistole i una pausa compensadora (Eccles i

H. E. Hoff, 1931 ). Si son varies les neurones motrius

en tren de descarrega , 1'impuls antidromic sincronitza

les unitats quo es descarreguen i produeix, per obtenir

aquesta sincronitzacio , una pausa limitada en la duracio

pcl ritme de la neurona que es descarrega mes rapidament.

Per comparar la duracio d'aquest periode do silenci

amb l'obtingut per percussio del tendo, procedfrem a

dcaferentitzar el muscul soleus en quatre experiments,

tallant les rels lumbars dretes vi, vii i viii , les quals fan

tota la connexio aferent del nervi popliti. Es produeix

un reflex extensor creuat per estimulacio fart dica del

ciatic de 1'altra banda, i en el temps de produccio d'aquest,

s'aplica al nervi motor del soleus un xoc d'induccio.



Treballs de la Societat de Biologia, -1934 271

En altres tres experiments, hom procedeix de la mateixa
manera, pero en preparacions en les quals s'havia estudiat
previament la duracio del periode de silenci per la per-
cussio del tendo. Les pauses produides per 1'impuls
antidromic son absolutament comparables a les produides
per la percussio.

La grafica I ens mostra periodes de silenci obtinguts
per percussio del tendo en el soleus, comparats amb
<perfodes de silenci» produits en el mateix muscul amb la
inervacio aferent tallada, pels impulsos antidromics obtin-
guts sempre per aplicaci6 sobre el nervi motor de xocs
senzills d'induccio. Hom pot observar que aquests dos
tipus de periode de silenci son absolutament comparables
en duracio i en 1'absencia absoluta de corrents d'accio.
Aixi, en un dels experiments, la percussio del tendo pro-
dueix periodes de silenci de 7o a 220 6 de duracio, i varien
en relacio inversa a la intensitat dels corrents d'accio
produides pel reflex de traccio, i, per tant, en relacio
inversa - almenys de manera aproximada - a la tensi6
utilitzada com a estfmul. Despres d'aixo, s'anestesia
lleugerament 1'animal amb eter i es tallen les rels afe-
rents. Despres de restablir-se totalment de 1'anestesia,
es produeix el reflex extensor creuat, i coincideix amb
xocs senzills d'induccio aplicats sobre el nervi motor.
S'obtenen periodes de silenci entre 6o i igo 6 de duracio,
variant en ra6 inversa a la intensitat dels corrents d'accio
produides pel reflex extensor creuat.

Reproduit el mateix experiment amb el muscul qua-
driceps, els resultats son iguals. El reflex de traccio
en el quadriceps, nomes posa en activitat una petita pro-
porcio de les neurones motores, de manera que utilitzant
el reflex extensor creuat resulta diffcil d'obtenir una des-
c^.rrega parcialment localitzada nomes en aquelles unitats,
per poder comparar. Qu.an s'arriba a obtenir una gra-
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fica de corrents d'accio semblant en el seu aspecte a la

del reflex de traccio, el perfode de silenci que segucix a

un impuls antidromic es identic al que segueix al reflex

rotulia. En les estimulacions mes intenses, que produei-

xen un reflex extensor creuat mes fort, augmenta d'una

manera considerable la proporcio de neurones en descar-

rega i, com a consegiiencia, segons hem dit abans, dis-

minueix la duracio del «perfode de silenci» produit per

l'impuls antidromic, de la mateixa manera que - com

tambe hem vist - disminueix la llargada del perfode de

silenci en el reflex de traccio, en augmentar la intensitat

d'aquesta.

De manera que ens ha estat possible, per un procedi-

ment que ens dona descarregues sincrbniques de les neu-

rones motrius actives, i en el qual no hi ha cap classe

d'interrupcio dels impulsos aferents ni inhibicio de cap

classe, d'obtenir una interrupcio temporal dels corrents

d'accio comparable en totes les seves caracterfstiques al

periode de silenci que segueix a la percussio del tendo

dels musculs extensors.

E) El /eriode de silenci en la descarrega d'unitats

niolyius aillades. - En alguns casos, especialment en el

soleus, muscul en el gital es mes facil d'obtenir i registrars

la descarrega d'unitats motrius aillades, fou possible

de registrar contraccions produides per la percussio del

t(.,ndo durant la descarrega rftmica d'una neurona mo-

triu aillada. En aquests experiments, el tendo no es

percutia directament, per a evitar estfmuls pertorbadors

(vegeu grafica III) d'origen tendinos, i s'obtenia el reflex

per percussio del pen i traccio indirecta del muscul, i ho fa

ainb prow energia per a donar lloc a respostes vigoroses..

Les grafiques d'aquests experiments demostren que els

impulsos eferents presentee una accio similar als impulsos
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(:raficsi I

Gat descercl^rat. Rc^istrc de corre^its d'accio nnisculars produ3ts per resposta
a la percusr^i<i del tends>, sol>re un foils de reflex de traccio. 7,'animal es
llcu^cruuunt unestesiat aiul, cter i es tallen les rels posteriors ^^, ^-i, vizi ^-iic lnm^lrirs dretcs. Ik•saj^arcLuts els efectes de 1'anestesia, es posers els
electrodes ^ n el ncr^-i poJ^lili drel i s'envien corrents d'ohertura aillades,
durant el reil^•s extensor creuat, ol^tingut per etcitacio electrica mantin-

^uda del ^ier^-i poplin esquerre.
^1 Iin la Isola superior, pcriodc de silenci de G6 n des de coniencmnent

del corrcut d'acci6 corres^^onent a la resposta reflexa a la percussio. A rota,
el jx^riode de silenci <jne se^^^;cix a 1'arribada d'un inipuls antidr^^mic unic.
'1'aml^^^ Jura hn -,,

/3 Part superior, pcriodc de silenci cormsponent a una percussio del
teud^'^. Part iufcrior, despris ^1'uu impels antidrdmic. lots dos Buren 60 %..

t' Ibis periodes de silenci despn^s de perenssions tendinoses i d'os,
der:^^r^^s ^l'impulsos anti^lr^'nuir^. I)uraci^i, So -..



Grafica II

(:at descerebrat. Unitat motriu aillada del muscul soleus dret. Ritnieal voltaut de vuit descarregues per segon, I'm A, l'interval que segueixa la resposta a la percussio, en la part central de la figura, es igual queels intervals ritmics. I",it B, l'interval es ima mica mes llarg que el ritmicnormal, i en C, tina mica mes curt. En D, l'interval afegit es vint vegadesmes llarg- gite els altres; i en E, una percussio que segueix inimediatament
a utma resposta ritmica, va seguida (1'un interval 1'3 normal.



Grafica III

Gat descerebrat. Mliiscu] soleus. 1)esciirrega asincronica de poques unitats,
cone it resposta a ]a traccia dcl nnisciil. Cada una de les bandes mostra
unit inhibicid de la descarrega causada per la pressio amb el fiance de
l'escalpell sobre el tends, prop de ]a iilsercio. T?na percussid molt forta
del teudd hauria arribat probablement als organs terminals responsables

de la inhibicid que es mostra en detail en aquesta grafica.
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antidromics, considerats des del nostre punt de vista,
reajustant sempre el ritrne de la descarrega en la neurona
inotriu, de manera que ]'interval que es produeix es igual
o una mica mes llarg que ]'interval normal entre ]a con-
traccio i la descarrega segiient; es a dir, es repeteix nova-
ment la similitud amb el cas de l'extrasfstole cardiac.
La duracio de ]'interval o periode de silenci depen nomes
(let ritme de descarrega de la unitat motriu.

En un experiment aillarem una unitat motriu que
en una de les grafiques descarrega amb molta regularitat,
amb intervals de 115 8 i una percussio tendinosa que re-
gistrava 75 6 despres de 1'61tima descarrega, va seguida
d'una nova descarrega 115 6 mes tard. La percussio
tendinosa en una altra preparacio d'unitat motriu, amb
intervals entre 130 i 150 6, va seguida d'un periode de
silenci de 140 8. En unes altres grafiques del mateix
experiment, els perfodes de silenci es revelen tambe exac-
tament iguals que ]'interval ritmic, mentre que en altres
es una mica - poc -- mes llarg (vegeu grafica II). Els
resultats obtinguts fins ara no ens permeten de deduir
cap relacio entre la posicio de la contraccio en el cicle
ritmic de descarrega i la duracio del periode de silenci
seguent. En aquests casos en que el periode de silenci es
Ileugerament mes llarg que ]'interval ritmic normal, I'in-
terval seguent no es perllongat, i es repren de seguida el
ritme d'activitat i silenci corresponent.

En cap dels nostres registres grafics pot demostrar-se
el menor signe d'existencia d'efectes d'inhibicio. En el
treball d'Eccles i Hoff (1931) es pot veure que ]'interval
normal pot variar amb facilitat entre certs limits. A mes,
una contraccio molt prematura en el cicle - es a dir,
produida en moment molt proxim a una resposta rftmica-
pot anar seguida d'un interval de duracio 1'5, i fins en
certs casos - aixo correspon ja a variacions de les diverses

,s
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preparations - I'7 el temps normal . Intervals mes

llargs que aquests no els hem observat en cap dels nostres

experiments.
Les condicions d'aquests experiments nostres son

les mes favorables per revelar-se 1'existencia de fets d'in-

hibicio, d'haver existit aquests . Un lleuger fons de

reflex de traccio en les respostes electriques i un ritme

de descarrega molt lent, en contra amb una subita per-

cussio tendinosa , farien veure amb tota claredat els

efectes d'inhibicio central ; amb tot i aquestes circums-

tancies no els podem trobar mai.

Aquests experiments revelen que el factor mes im-

portant en la genesi del periode de silenci es el reajus-

tament del ritme de les neurones actives. Amb un

reflex poc intens , el ritme de les unitats motrius en

descarrega es mes lent, i el periode de silenci sera en

consegiiencia mes llarg; a mesura que creix la velocitat

del ritme de descarrega , i entren en joc noves unitats

amb dintell d'excitacio mes alt i ritme de descarrega

mes rapid, els perfodes de silenci es fan naturalment

mes curts.

La semblanca entre el periode de silenci obtingut

per percussio del tendo i l'obtingut pel pas d'un impuls

antidrdmic per les fibres motrius, es fa.cil d ' interpretar.

"lots dos tenen el seu fonament en la descarrega sincro-

nica de totes les neurones actives : en un cas, a causa

dc l'impuls eferent; en l'altre , a causa de l'impuls anti-

clromic. En tots dos casos es reajusta el ritme de les

neurones en descarrega , despres d ' aquesta accio pertor-

l)adora, i es produeix , corn a consegiiencia , una pausa igual

cii duracio al interval entre les descarregues successives

de la neurona motriu de ritme mes rapid, entre les que

intervenen en el joc . Que la rao es aquesta, ho confirma

ambc cl fet que ]a duracio del pciiodc de silenci cs sem-
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pre entre els limits de duraci6 de 1'interval , mentre que
si ]a inhibici6 central fos un factor a considerar , es logic
pensar que , amb respostes musculars molt intenses, es
trobarien periodes de silenci ales llargs.

Discussio

Tota descarrega prematura durant 1'activitat rftmica
de les neurones motrius reajusta el ritme d'aquestes i
produeix, per poder fer-ho aixi, un periode silenci igual
o lleugerament mes llarg que l'interval ritmic normal.
Aix6 ocorre no solament amb descarregues prematures
produides per impulsos antidromics; de la mateixa ma-
nera passen les coses despres de contraccions prematures
respecte al ritme, amb independencia de la seva causa.
Aquesta conducta sembla esser una propietat general dels
mecanismes ritmics, i ha estat demostrada en el nodul
d'origen de la contracci6 del cor de mamffers, per Eccles
i H. E. Hoff, i en els organs sensitius descarregant-se
ritmicament, per Matthews.

Els experiments presentats en aquesta memoria,
producte de fets deduits amb cinc variacions tecniques
experimentals diferents, demostren que la percussi6 del
tend6 d'un muscul extensor provoca una descarrega
eferent sincronica, que resutta prematura per la majoria
de les neurones, la qual reajusta el ritme de totes les
neurones actives. Amb preparacions en que nomes una
neurona - unitat motriu -- respon al reflex de tracci6,
aixo es demostra amb tota claredat. Quan el nombre
de neurones en descarrega es suficientment gran, fur
activitat sincronica produeix un fons de corrents d'acci6,
de manera que al reajustar-se el ritme de cada unitat
per la descarrega sincronica produida a causa de la con-



276 Publications de I'Institut d'Estudis Catalrni.,

traccio, es produeix un perfode de silenci igual a ]'interval

entre dues descarregues successives de la neurona dc

ritme mes rapid entre les que hi intervenen. Comenca

per descarregar-se aquesta, i despres, a Ilur temps res-

pectiu, ho van fent les altres, i aixi es restablert l'aspecte

anterior dels torrents d'accio, momentaniament interrom-

pudes.

CONCLUSIONS

1. S'estudien tots els fenomens relacionats amb cl

periode de silenci, partint de la base hipotetica del reajus-

tament de la descarrega rftmica de les neurones que pre-

nen part en el reflex de traccio, pertorbades per la descar-

rega sincronica produlda en totes les neurones que inter-

venien en el proces com a consegiiencia de percussio del

tendo del mliscul extensor . Els experiments confirmen

aquesta hipotesi.

II. La desaparicio dels impulsos aferents resultants

de la desaparicio de tensio sobre els organs sensitius in-

tramusculars disposats paral•lelament (Fulton i Pi - Suner)

a les fibres musculars , no es el mecanisme principal de

produccio del periode de silenci per la percussio tendinosa.

M. Ni la inhibicio autogenica , ni la inhibicio di-

recta produida per la percussio mateixa poden demos-

trar- se com a causa del periode de silenci que segueix a

reflex rotulia, en un fons de reflex de traccio.

Departament de Fisiologia.

Yale Uinizvcrsity 'llcdical School.
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