
NOU PROCEDIMENT DE VALUACIO

I REGISTRE DELS EFECTES DE LES

SUBSTANCIES VASO-MODIFICADORES

1 1 .' NOTA

per

L. CERVERA

La observacio dels I,fectes produits sobre la circulacio

sanguinia dels animals do sang freda, per les substancies

N,aso-modificadores - l'adrenalina , p. e., corn tipus de

totes elks - es fcia sempre per mitja del microscopi fins

que Straub done. una tecnica que poc despres modifiquen

Lowen i Tr . ndeelenburg i amb la qual poden obtenir-se gra-

fiques dels canvis de la capacitat vascular i fins, d ' una ma-

ntra aproximada , s'insinucn per ella valors quantitatius.

Nosaltres hem utilitzat repetides vegades la tecnica de

Trendclenburg i en la majoria d'elles ens hem trobat amb

seriosos obstacles que'ns han impedit obtenir-ne resultats

satisfactoris . En primer lloc , la dita tecnica exigeix l'us

de granotes de ioo gr. o mes de pes, cosy que en nostre

pais es de tot punt inassolible . Aquest obstacle porta

involucrat un major refinament on el treball perque els

orguens son taut mes delicats coin mes petit es l'anirnal.

Pero malgrat aixo, tampoc resulta altrament un proce-

diment ree comenable . Trendelenburg fa passar una corrent

de serum a pressio constant a traves d'un tram d'aparell
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circulatori integrat per l'arteria aorta amb ses branques i
ramellons, anastomosi d'aquests amb els venosos i, final-
ment, la gran vena abdominal. La corrent a pressio cons-
tant la obtc merces a un fiasco de Mariotte unit, mitjan-
cant un tubu de goma o una canula de vidre triplement
colcada i acabada per un extrem capil-lar, que's fica dins
de 1'aorta. Finalment, despres de iligar les arteries renals,
introdueix un capil-lar de vidre dins la gran vena abdo-
minal i al llarg Well passa el serum que cau de gota en
gota per 1'extrem iliure. Aquestes gotes son petites i per
a comptar-les obliguen a la construccio d'una palanca
inscriptora ultra-sensible i sumament trencadica formada
per un capil•lar de vidre amb dugues colcades i en un
dels extrems del qual porta soldat un cobri-objectes i en
I'altre una palleta inscriptora.

Nostre procediment resulta d'una extraordinaria sen-
cillesa davant del de Trendelenburg. Nosaltres comencem
la circulacio artificial per ally on Trendelenburg 1'acaba,
i d'aquesta manera els caracters venosos de les grafiques
d'aquell procediment son canviats en el nostrc per carac-
ters arterials. En efecte: per a nostres observacions ens
servim de tortugues Emys leprosa tan grosses com ens
sigui possible, a les quals treiem la placa inferior de 1'es-
clobia, i fet aixo se'ns presenten ostensibles en extrem
dues venes paral•leles a la linia mitjana de l'animal i
col•locades equidistants a un centimetre aproximadament
a un costat i a l'altre de dita lima. En la esquerra de
dites venes la corrent sanguinia porta un sentit antero-
posterior. Lliguem dita vena a nivell de 1'anastomosi
de les dues branques qui li donen origen. i, curant que no
hi hagi cap branca de calibre respectable esqueixada pel
traumatisme de 1'arrancament de 1'esclobia, s'introdueix
una agulla d'injeccions, duns 3 cm. de llargada, en la
vena i en el sentit de la corrent. Aleshores s'agafa un fiasco
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de Mariotte ple de liquid de Ringer-Locke col•locat a ni-

vell mes alt que'l de la taula on hi ha la tortuga, I mit-

jantcant un tubet de goma s'uneix a 1'agulla, despres d'ha-

ver regulat la corrent a un nombre de gotes convencional

(50 p. e.). Feta aquesta maniobra, s'obra el pericardi de

la tortuga i es disseca amb la major pulcritut possible, i

amb aixo quedara al descobert el cor i tots els vasos

arterials que en surten; es tria un - el mes gruixut -

Dispositiu per al registre de la despesa circulatoria i del temps

i s'hi introdueix, lo mes lluny del cor possible, una canula

de vidre, d'un millimetre a dos de diametre, i veurem

tot seguit rajar per son extrem lliure, primer la sang de

l'animal de gota en gota i, passats uns quants minuts,

el liquid de Ringer-Locke. En aquest moment tenim dis-
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posat ja 1'experiment sense grans dificultats, pero si's vol

registrar-sc'n els resultats pel metode grafic, tant sols es

necessita un comptagotes de Marcy de transmissio per

faire i un tambor inscriptor del mateix autor que dibuixi

sobre'l paper fumat del cilindre registrador les gotes que

van caient. El comptatge del temps pot fer-se per un
cronometre inscriptor de Jacquet.

Les primeres aplicacions que nosaltres hem donat al

metode descrit han estat it 1'estudi dels efectes vaso-

constrictors de 1'adrenalina. Anib l'objeete de no modificar

per l'accio de cops involuntaris les donades que's registrin

de 1'experiment, injectem les solutions en el tub de goma

que va del fiasco de Mariotte a la tortuga, el mes aprop

possible de l'agulla. La sensibilitat del sistema no to d'en-

vejar res al metode de Trendelenburg, car ha estat sufi-

cient una injeccio d'un centimetre cubic de solucio de

clorhidrat de suprarrenina sintetica, a la diluidissima pro-

porcio de z per io.ooo,ooo, per a fer baixar el nombre

de gotes de 13o a 68 per minut.

L'observacio de les grafiques que presentem demos-

tra ensems caracters arterials de tanta mes estima quan

fins ara - si no estem mal informats - no Iii ha cap

procediment que'Is fes ostensibles en els animals de sang

freda i petita talla. El curs de la sang en ells es fa de

manera ensopida i mandrosa, tant en els vasos venosos com

en els arterials i solament amb l'ajuda del microscopi po-

den distingir-se. Nosaltres hem pogut notar que al poc

temps d'haver injectat una solucio feble de suprarrenina,

degut sens dubte al fet que la vaso-constriccio engruixeix

les parets vasculars i augmenta la llur elasticitat i la tensi6

sanguinia, es produeixen en les dades grafiques unes

oscil•lacions mes amples a cada contraccio cardiaca, sepa-

rades per un aplanament que coincidcix amb les diastoles

ventriculars. Aquests fets no poden veure's amb el proce-
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diment de Trendelenburg perque es prescindeix del cor i

perque les gotes cauen d'una vena en lloc de fer-ho d'una

arteria, com en el nostre. Finaiment, el nostre metode to

una sensibilitat major pel fet d'agafar una major longi-

tut de sistrma quo la quo pren el metode alcmany

Laboratori de Fisiologia. Facultat de Medecina.

Si.:Pt SUNER. El metode proposat per en Cervera te,

en efecte, aventatjes practiques importants damunt del

de Trendelenburg. Pero s'ha de tenir en ell en compte que

en eI circul hi queda incluit el cor. Els resultats que s'ob-

tinguin-com s'ha vist sensibilissims-dependran de 1'ac-

ci6 de les substancies en estudi sobre la totalitat del

aparell circulatori, sobre el cor i sobre els vasos. En la

interpretacio d'aquests resultats haurem de fer la part a

lo vascular, pero tambe a to cardiac. Per aixo no cstaria

de miss, en l'us general del metode Cervera, obtenir si-

multaniament amb les grafiques de la despesa circulato-

ria-gotes-i temps, el cardiograma mecanic. Cosa que'ns

donaria dades d'interes per al coneixement de totes les

condicions que intervenen en aquella despesa circulatoria,

de les que'n podriem deduir exactament, d'una banda,

l'estat de 1'aparell circulatori periferic, com en el metode

de Trendelenburg i, a mes, les influencies de la droga

damunt el cor. Aixi el metode resuitaria complert i uril-

voc. Felicito al Sr. Cervera.


