
TOXICS ANABOLICS I CATABOLICS

DEL COR
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En sessions anteriors us vam parlar de la influencia

de Ies sals d'estronci damunt el sentit de la conduccio

cardiaca. Avui, coerces a novel observacions, potser po-

drem entreveure 1'explicacio d'aitals fenomens.

La inversio del peristaltisme cardiac se produeix no

sols amb les sals d'estrcnci, sing tambe per 1'acci6 d'altres

toxics: nosaltres Them observada amb la digitalina; dife-

rents autois amb 1'acid glioxilic, l'acid glucouronic, la to-

xina de El Tor, 1'atropina combinada amb 1'anestesia

cloroformica, etc. A mes, els cations divalents de la se-

rie del Sr actuen de modo semblant. No produeixen in-

versio del sentit de la transmissio, pero, per la seva accio

damunt el cor, que no hem de descriure en aquest mo-

ment, el Ca, el Ba son referibles al Sr. En efecte, en la

tortuga en torpitut invernal 1 ' estronci es un toxic cardiac

d'igual accio que el calci.

Doncs be, lii ha un seguit de fets que ens fa creure

que aquesta inversio cardiaca es consegiiencia d'un afa-

voriment dels canvis d'integracio anabolica on el teixit

cardiac.

Primer s'ha de considerar el fet, remarcat per nosal-

tres, de 1'equilibri electric normal del cor. Malgrat la faci-
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litat de la difusio de corrents, d'equilibracio de poten-

cials per la conductibilitat dels teixits que el volten, el cor,

tal com mostren les grafiques adjuntes, presenta una cons-

tant diferencia de potencial: la punta es negativa respecte

de la base, els ventriculs respecte de les auricules. N'hi

ha prou amb conexionar base i apex amb 1'electr6metre de

mercuri perque, al tancar el circuit pel cor, se produeixi

el desplacament del mercuri en sentit de marcar la dife-

rencia d'estat electric ja esmentada. La constancia de la

direccio del moviment, de la negativitat de ventriculs res-

pecte de les auricules, fa pensar que - com es llei gene-

ral en fisiologia - sigui produida aquesta negativitat en

la gran massa ventricular pel predomini que to en ella la

funcio, la contraccio muscular, el desdoblament catabolic.

Aquest equilibri es modificat per l'io Ca, tal corn de-

mostravem en la nostra comunicacio al Congres de Fisio-

logia de Viena: l'injeccio intersticial o intravenosa de sals

de calci disminueix la negativitat ventricular i ja d'aixo

on i91 o ne deduiem que, predominant l'activitat ventri-

cular dins de la general activitat cardiaca, les sals de Ca

actuarien com afavoridores dels canvis anabolics.

D'altra banda, els toxics, 1'acci6 dels quals cs invertir

el peristaltisme cardiac, fan aixo aumentat 1'excitabilitat

de la massa ventricular: se tracta, on efecte, d'extrasis-

tolis ventriculars que's trasmeten retrogradament. Tot

extrasistoli neix per una exagerada excitabilitat del punt

d'origen. El joc fixat per l'ontogenia normal de la con-

traccio cardiaca es de comencament d'estimul en l'em-

bocadura venosa per a corre's al llarg del tubus cardiac.

Es per assegurar aquest joc que, despres de la descarrega

funcional, del moment de forta desintegracio catabolica,

la fibra cardiaca se fa inexcitable mostrant la fase refrac-

taria. tiles tard, a. mida que va reparant-se en el sou proces

nutritiu, readquireix 1'excitabilitat, tant mes viva com
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1)emostraci6 de la negativitat del ventricul. Cor de gus at descobert;

conexions de l'auricula amb el mercuri ( a) y dclventricul amb

Ia soluciu do SO11I., 01. Al tancarsc'l circuit, disminucix la teusiu

sgun:.'up, rIiciat 'ILl rant", (I, I'auicuIi. Temps l 11

I C l c c t I o ( I I l l tog r c n i a In gus. o ) I 1 1 1 : ; It lullh l ' c l e c t I ,nu try (1')^t%%A,l.

Part clara, mcrcuri cuncctat amb 1'auricula; part lusca, soluciu

de S0111., auto el ventricul. Temps en segons . Linia horizontal de

alt temp, in duel Ili rxcitacib electrica del pneumogastric.
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Curva de la carrega electrica d'auricules y ventriculs en una tortuga

posada a l'estufa i intoxicada pcl SrCL;. Glectrometre d'Otswald;

part clara, mercuri conectat amb 1'auricula; part fosca, soluciu

S( )III., conectada amb cl ventricul.
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Iaectr^^cordiorunri do tortnga. al^,u^s ^1^^ I'injra;i^'^ ^k scrum cardiolitic.

I3lectrocardiograma do la mateitia tortnga, niantin;;nda a la estutn

a 30°, despres de Pinjeccio de serum cardiolitic. Notis Yaplanament

total de la curva (efecte especific del serum cardiolitic) y la major
r,u^^>a dcls si^tolis (<^ni^ Iambi prov^,c<^'1 serum normal).

Liscripciu siuwltau[a dcls ^nccau^ugr.uucs auricular (Irma superior),
ventricular (lima mitja ) i 1'elcctrocardiograma d'una tortnga des-

pri•s d'uua injeccio de serum cardiolitic . F_s de n^tar 1'abaitiament

i amplada de la I, sense <jue se vegi cap tendencia al sistoli retro-
grad . Sols hi ha deficiencia de la contractilitat y conductilitat car-
dia^jucs; res d'invcrsib cstrasistolica.
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I^:Icctrocardiu^rama de 1a nialciza t^^rtuga dcsE^res do 1'injccriJ
intravenosa de 5 c, c. de scrum uonual de conill. A^^ucst serum
produci^ retard cn cl ritme cardiac, Pero no cancia In furnui
drl electrogranm, a diferencia del serum cardiolitic.
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ines r,.parat, com mes anabolitzat el muscle.. Sembla,
doncs, haver-hi una relaci6 entre l'activitat anabolica i
I'excitabilitat de la fibra muscular del cor.

L'extraslstoll ventricular, al derivar d'una sobrexcita-
bilitat do la massa dels ventriculs, sembla indicar, pel
raonament abans fet, que el ventricul se troba en aquell
moment :,n un estat de plena o d'exagerada int,graci6
anabolica.

:Vies In ha un altr, let encara: 1'estimulaci6 lleugera
del pneumogastric, que d6na tambe. hoc algunes vegades
,i nodals tipics amb l'electrocardiograma igual al d-Is to-
xics de la serie que estudiem ara, admes es en general,
des de Gaskell, que actua activant l'anabolitzaci6 car-
diaca.

De tot aixo n'liern deduit que els toxics quc ocasionen
1'inversi6 cardiaca, l'el,ctrocardiograma de l'extrasistoli
ventricular, transmes o no a la auricula, actuen espe-
cialment damunt els canvis d'integracio nutritiva de la
fibra cardiaca.

Pero nosaltres no'n teniem prou de les suposicions:
ens faltava la comprovaci6 directa. Per aixo vam cercar

c l que havia d'esser toxic catabolic tipus: el serum car-
diolitic.

No us lie de recordar ara el mecanisme d'acci6 dels
serums citolitics: per l'injeccio d'un teixit se produeixen en
I'organisme anticossos especifics que posseeixen acci6
digestiva simplificadora, desdobladora, desintegrant, da-
inunt l'antigen corresponent, i aixo per mecanisme quimic
equivalent al de I: desintegraci6 catabolica funcional.
Si aitals anticossos actuen com a toxics - i certament
hi actuen - daniunt dels corresponents teixits xntige-
nics, la seva acci6 ha d'Csser determinadament catabo-
litzant.

Tractavem, doncs, de veun_, en els nostres experi-

c
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ments d'aquesta serie, si el serum cardiolitic se com-

portava d'igual modo o no que els toxics ja estudiats.

La preparacio del serum cardiolitic consisteix en

injections espaiades de tres dies - quatre o tint, segons

el volum de. ]'animal - de macerat salt d'un cor de tor-

tuga a un conill de bon pes. Deu dies despres de l'ultima

injeccio, se sagna el conill i no cal sing envassar en tuhus

tancats a la lampara el serum obtingut.

Aquest serum esta dotat de fortissima accio toxica.

La seva injeccio i la seva aplicacio in situ per injeccio

intersticial ocasionen forta perturbacio en la funcio car-

diaca; el cor no triga a sucumbir sota una progressiva

inhibicio funcional i una certa irregularitat del ritme.

Pero no hem pogut observar mai nodals, extrasistolis ven-

triculars ni, per tant, I'electrocardiograma corresponent.

Les grafiques adjuntes us feran veure que es, en ef.cte,

d'un tipu diferent l'intoxicacio del cor pel serum cardio-

litic que per l'estronci i toxics similars.

Aixo ens ha fet pensar que potser I'investigacio ,lec-

trocardiografica ens proporcionaria un medi d'endinsar

en el mecani;me nutritiu de les funcions cardiaques.

Si l'electrocardiografia ens permetes Ia classificacio de les

accions anabolitzadores i catabolitzadores que afectin

a la fibra cardiaca, no hi ha que dir I'importancia fisio-

logica i terapeutica que aixo tindrfa.

Laboratori de Fisiologia, Facultal dc Medecina.


