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Si realment la distensio de la bufeta urinaria, ja natu-
ralment per acumul d'orina en son interior o artificialment
introduint-hi un liquid, com 1'evacuaci6 activa o passiva
de dit reservori, produeixen modificacions en les termi-
nations nervioses vsicals, transmeses fins al ronyo, les
excitacions d'altra mena que actilin directament sobre
tals terminacions nervioses deuran provocar fenomens
analegs. L'exposicio de la bufeta a 1'acci6 de 1'aire i a la
consequent dessecacio, acompanyada devegades de movi-
ments semblants als moviments vermiculars de l'intesti,
acusa una excitacio que's propaga fins als ronyons deter-
minant augment en la quantitat segregada en la unitat
de temps, es a dir, poliuria. Aquest augment es mes pales
si la observacio es fa en un gos preparat tal com es descriu
en la nostra nota «Efectes de la distensio vesical» presen-
tada a aquesta Societat de Biologia en 5 de mare de 1913.
Amb tot i el valor demostratiu d'aquest fet, era natural
assajar l'accio sobre la bufeta de 1'excitant mes usat en
Fisiologia per a 1'estudi de muscles i nervis, 1'electricitat,
particularment en forma de corrents faradiques.
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Posada al descobert la vesicula urinaria d'un gos

preparat tal com es descriu en la nota abans esmentada,

i disposat l'aparell inscriptor de la despesa renal , s'excita

la superficie de la bufeta amb la corrent procedent del

secundari d'un aparell d'induccio . La bufeta pot Lsser

buida o plena d'orina, tenint aquest liquid la sortida

franca cap a l'uretra , en el qual darrer cas minva el volum

de l'organ i es coarruga la seva superficie , fins que, si es

prolonga massa 1'excitaci6 es presenta la fatiga amb dila-

tacio passiva de 1'organ; si estant plena la bufeta havem

lligat el pene o el coil vesical , com es de preveure, no

baixa el volum , per esser impossible la sortida del liquid

contingut en el reservori , augmentant necessariament la

pressio intravesical . En tots els casos les excitacions molt

febles provoquen poliuria; les intense s, disminucio de la

quantitat d'orina i fins anuria.

L'accio de la corrent faradica sobre d'un organ muscu-

1os privat de glandules den sols modificar fibres musculars

o terminacions nerviose s, quedant exclosa tota possibili-

litat de formacio de substancies altres de les procedents

de la contraccio muscular (les mateixes per a tots els

organs carnosos , no especifiques ), i, per tant , la produccio

d'hormons que puguin actuar en,^rgans llunyans , salvada

1'acci6 dels productes de lit catabolia muscular sobre el

centre respirators bulbar : la transmissio de tats :, xcita-

cions s'ha de fer per via nerviosa . Intentant la faradisacio

de la bufeta (com la distensio) en gossos als quals s'ha

extirpat el plexe renal d'un costat , no .es determine po-

liuria, oliguria, ni anuria en el ronyo enervat.

Si operem en gossos als quals hagi estat extirpat el

gangli mesenteric inferior , havent comprovat abans de la

operacio el ritme normal de la secrecio de cada gos, les

excitacions de la bufeta no determinen efecte ni modifica-

cio en la quantitat d'orina segregada, o provoquen secrecio
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periodica renal, com demostren algunes de les nostres gra-

fiques.

En resum: l'estimul inadequat, excitacio faradica, fa

neixer en la bufeta una excitacio de caracter identic a la

provocada pels estimuls normals, com la distensio i el

buidament, essent tambe identics els efectes d'ambdues

menes d'excitants i les seves vies de conduccio nerviosa.

Laboratoris de Fisiologia hwnana de Barcelona i Sa-
ragoca.


