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Ja hem vist que la injeceio de solucions diluides

de nicotina en el tronc del vagus impedeix la conduccio

de corrent, el mateix en el sentit ascendent que en el des-

cendent. Aixo es el que s'observa sense diferencies re-

marcables en tots els nervis, del sisterna nervios ence-

fal-espinal com del simpatic, que son bloquejats per l'us

local de dosis suficients de nicotina.

Quan aquesta es administrada, en canvi, per injeccio

venosa, es produeixen diferencies en les pertorbacions en

la conduccio pel pneumogastric, segons sigui el sentit

d'aquesta conduccio.

Aixi, 0,02 gr. de nicotina impedeixen els efectes

sobre el cor de 1'excitaci6 del cap periferic del vagus

tallat i no modifiquen els reflexos que segueixen a l'ex-

citacio del cap central. L'estimulacio del vagus intacte

no es causa de la hipotensio caracteristica per inhibicio

cardiaca, sino, al contrari, d'una evident hipertensio d'o-

rigen reflex, amb les corresponents alteracions dels mo-

vements respiratoris.

Aquests resultats ens fan suposar que els elements
nerviosos periferics del parasimpatic - del pneumogastric,
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almenys - siguin mes sensibles a la nicotina que els

centrals. La comparacio de les dosis limits per produir

tins i altres efectes son una prova de la certesa de

la hipotesi. En dos experiments - 22-1v-32 i 2-V-32 -

realitzats sobre gossos de 7 quilos i injectant succes-

sivament a ]a vena 7 cc. de solucions de nicotina a

1/106 i/io5 r/ro4 i a i/iooo, no hem vist cap efecte fins

a emprar la solucio al mil•lesim. Aquesta es causa del

bloqueig de la conduccio descendent i no de la centri-

peta. Per a arribar a anul•lar les respostes reflexes a

I'excitacio del cap central del vagus es necessari injectar

solucions mes concentrades.

Deduirem d'aixo, que en aquests experiments es

inostren com a punt de maxima susceptibilitat al toxic en

el sistema nervios vegetatiu, els elements nerviosos in-

tersticials en els organs, segurament les sinapsis entre les

fibres eferents i les cel•lules nervioses viscerals. Hi

hauria tambe aqui un bloqueig de tipus ganglionic,

periferic, i en aquest cas d'elements corresponents al

parasimpatic. Els efectes de la intoxicacio nicotinica,

sobretot en certes especies - gos - no poden cons-

tituir un criteri segur, per tal de distingir les conductions

simpatiques. No hi ha una rigorosa localitzacio selectiva

sobre les sinapsis ganglioniques simpatiques. Una im-

pregnacio semblant i resultats fisiolbgics congruents s'ob-

serven en la intoxicacio del parasimpatic, i no sols per

aplicacions tbpiques, sing fixant-se el toxic circulant en

certes estructures, no precisament simpatiques.
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