
IMPORTANCIA DEL TUB DIGESTIU EN LA
PERDUA DE FLUIDS I EN LA CONCENTRA-
CIO GLOBULAR EN EL XOC HISTAMINIC

per

F. DOMENECH i ALSINA

En una nota anterior ( 1929) varem demostrar que
1'extirpaci6 del tub digestiu des del cardias fins al recte
en el gos evita la concentracio globular produida per
la injeccio d'histamina . La perdua de sodi sanguini,
descrita per Domenech i Alsina i RaventOs en el xoc
histaminic del gos (1929), s'evita tambe per 1'extirpacio
del tub digestiu. Igualment la perdua de clor muscular.
Dale i Laidlaw ( 1919) trobaren en el gat resultats oposats:
1'extirpaci6 del tub digestiu no impedia la concentracio
globular.

En vista dels resultats anteriors, varem inclinar-nos
a explicar la concentracio globular del xoc histaminic
en el gos per la perdua de fluid pel tub digestiu (vegeu
Journ. of Physiol., 78-54). No obstant aixb, encara per-
sistia el dubte de si l'accio diferent de la histamina sobre
la circulacio venosa hepatica en el gos i en el gat podien
explicar les diferencies trobades. L'extirpacio del tub
digestiu podria, per la supressio de la circulacio porta,
evitar el «Lebersperre » i 1'edema que resulta en el fetge
del gos, i explicar aixf la falta de concentracio globular.
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Amb la intenci6 d'aprofundir en aquest sentit, hem

experimentat amb dotze gossos (sis amb concentraci6

globular promoguda per la injecci6 histaminica, dos en

xoc per la contusi6 muscular i quatre com a controls),

determinant el pes del contingut en liquid del tub di-

gestiu, el pes del fetge, de la melsa i del pancreas i, en

alguns casos, el clor hepatic.

En dos gossos varem investigar l'acci6 de la insu-

lina sobre la concentraci6 globular despres d'excloure el

fetge de la circulaci6 pel metode de Dale i Laidlaw (i9i9):

anastomosi de la porta i de la renal per interposici6

d'un segment de jugular.

PART EXPERIMENTAL

Pes del liquid contingut en el tub digestiu.

Gos en deju de vint-i-quatre hores.

Dotze gossos anestesiats amb cloralosa (io cc. per

quilogram d'una soluci6 de cloralosa a l'i per ion).

Sutura circular entorn de 1'anus per a evitar l'eva-

cuaci6 intestinal. Dues o tres hores despres de l'anes-

tesia, els animals es mataven per injecci6 intravenosa

d'aire Sis d'aquests gossos reberen, per via intrave-

nosa, 3 mgr. d'histamina (clorhidrat, Hofmann-La Roche)

per quilogram, que se'ls administrava en diferents in-

jeccions, entre 10 M. i 1.45 h. despres de l'anestesia.

En dos d'aquests gossos se'ls produf una atrici6 muscular

a Farrel dels quatre membres per una percussi6 pro-

longada.

Immediatament despres de la mort, s'extirpava el

tub digestiu, amb excepci6 de la porci6 terminal inferior.

Ell tub digestiu, completament net de les scroses, es

pesava amb el seu contingut (contingut liquid en l'animal
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en dejli, perque la darrera porcio del budell amb contin-

gut solid no s'agafava). Despres d ' evacuar -ne el con-

tingut, el tub digestiu es tornava a pesar. S'extirpava

i es pesaven el fetge, la melsa i el pancreas . Es separava

tin tros de fetge per a determinar el contingut en clor.

RESUr,rATS OBTINCUrs
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10'2 - - - 85 125 455 230
16'3 647 56 54 90 1o8 ()75 255
11'8 575 35 40 65 81 550 18o
9'2 365 35 25 83 120 400 130

12'7 455 30 30 83 125 500 325
12'5 490 70 70 85 105 105 183
22 722 85 42 85 109 889 68
ig 685 60 35 65 93 820 100
12`5 603 77 - - - 578 94
9'5 380 45 - - - 470 50

13'7 520 150 30 - - 740 55
14'5 565 55 40 - - I 590 50

l
Atricio c

muscular

Animals
controls

Investigacio del clor hepatic. Mitjanes.
En el xoc histaminic (quatre casos). 126'8 mgr. per loo cc.
En els animals controls (tres casos). 157'5 mgr. per loo cc.

Accio de la histamina en la concentracio globular

despres d'excloure el fetge de la circulacio.

Metodes. Dos gossos anestesiats amb cloralosa.

Anastomosi entre la porta i la renal pel metode de Dale

i Laidlaw (r9r9).

Laparotomia en forma de L. Anastomosi vasculars

amb canules de Payr. Injeccions d'histamina repetides.

Determinacions repetides d'hemoglobina.
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RESULTAT

1 7.io h.

Experiment A. Gos de 14 kg.

Anestesia . Hemoglobina
SAnastomosi entre la porta i5 h1 -18

( ahli).7.35 .3
la renal . Lligadura de 1'ar-
teria hepatica.

18.45 h . ............................... 77
18.52 h. Injecci6 i mgr. histamina.
18.55 h. Injecci6 4 mgr. histamina.
19 h. Injecci6 5 mgr. histamina.
19.10 h . Injecci6 7 mgr. histamina.
19.18 h. 97
19.20 h. Injecci6 7 mgr . histamina.
19.30 h. Injecci6 8 mgr. histamina.
19.40 h . Injecci6 8 mgr. histamina.
19.55 h . ................................ 105
20.30 h . ............................... Iio
20.35 h. Es mata el gos.

Experiment B. Gos de io kg.

17.20 h. Anestesia . Hemoglobins

17.30-18.20 h. Anastomosi entre la porta i
la renal. Lligadura de 1'ar-
teria hepatica.

18.40 li . ............................... 75
18.45 h. Injecci6 i mgr. histamina.
18.50 h. Injecci6 4 mgr . histamina.
19 n . ............................... 83
19.05 h. Injecci6 5 mgr. histamina.
19.15 h. Injecci6 5 mgr. histamina.
19.20 h . ............................... 97
19.25 h. Injecci6 5 mgr. histamina.
19.35 ii.
19.50 11 . ............................... 103
20.20 h. L'animal mor.

(No fou necessari practicar la respiraci6 artificial en cap mo-
ment en el curs d'aquests experiments.)

Ambd6s experiments demostren que, despres de l'ex-

clusi6 del fetge de la circulaci6, la histamina produeix,

com en els animals amb la circulaci6 hepatica intacta,

una concentraci6 globular pronunciada.
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DIscussi6

La quantitat de liquid eliminada pel tub digestiu
explica per ella mateixa una concentracio hematica con-
siderable.

El fet que la concentracio globular sigui encara pro-
duida despres de 1'exclusi6 del fetge de la circulacio, de-
mostra que el «Lebersperro> no to un paper important en
la concentracio globular histaminica en el gos. No hi ha
dades que permetin suposar una perdua d'una important
quantitat do liquid en el fetge. El pes del fetge, pel que
pot deduir-se d'un nombre limitat de casos i tenint en
compte les variacions individuals, no es mes elevat que en
els animals de control. Pere creiem que s'ha de concedir
una importancia especial al fet quo el contingut en clor
del fetge no augmenta, sing que disminueix un xic, per a
negar 1'existencia d'una trasudacio de plasma en els capi-
lars hepatics. En la nostra nota previa (1933) negarem
una trasudacio important de plasma en els capil-lars mus-
culars, basant la nostra afirmacio en 1'absencia do concen-
tracio globular despres de 1'extirpaci6 del tub digestiu, i
tambe sobre el fet quo el contingut en clor del muscle
minva. Aquest segon argument pot aplicar-se al fetge.
Si to hoc una trasudacio important de plasma en el fetge,
el contingut en clor d'aquest organ ha d'augmentar. En
el curs del xoc histaminic, el clor hematic no varia molt
i, en consegiiencia, hem d'admetre que es perd en la
mateixa proporcio que 1'aigua i adhuc en una proporcio
mes elevada, si es to en compte el fet que el cior muscular
i d'altres teixits es perd Del tub digestiu, i abans d'arribar
a aquest ha de passar per la sang. (El clor del con-
tingut liquid de 1'intesti on el xoc histaminic es molt
elevat, com hem pogut provar repetidament.)
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Despres de comparar aquests resultats amb els des-

crits en la nostra nota anterior, ens sembla suficientment

provat que la concentracio globular del xoc histaminic

del gos va acompanyada d'una perdua important de

fluid pel tub digestiu, perdua que pot explicar-se per

una hipersecrecio glandular provocada per la histamine

(descrita per 'diferents autors; vegeu Bibliografia en les

nostres notes anteriors). Aquesta hipersecrecio glandu-

lar explica tambe la gran perdua de ion de clor i de

sodi en el curs del xoc histaminic.

En dos casos d'atricio muscular no hi ha una perdua

important de liquid pel tub digestiu. Com proven les

investigacions realitzades per Blalock (1931), la perdua

de plasma en els membres traumatitzats pot explicar

la concentracio globular.

El fet que, despres d'una perdua de liquid d'im-

portancia relativament petita en relacio al pes del cos,

l'organisme no presenti tendencia a restaurar la con-

centracio hematica, es, sense cap mena de dubte, un

dels fets mes notables del xoc. Aquest fet es clarament

demostrat, jo crec, en els experiments aci descrits.

RESUDM

Els resultats de la determinacio del contingut del

tub digestiu en el xoc histaminic i el fet que la con-

centracio globular es produeix tambe per la histamina

despres de l'exclusio del fetge de la circulacio, aporta

nous arguments a favor de la importancia primordial

de la perdua de liquid pei tub digestiu en la produccio

de la concentracio globular en el xoc histaminic del gos.

Institlit de Fisiologia.

Facultat de Medicina. Barcelona.
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