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Cs possiblc obhCuir sauf/ I'll coaf/ulab1c reuse alicrar Ili- comhosici);

fisico-rluimica i elecfrouica:'

En ]a lluita contra la tuherculosi el lahoratori, en cl scu afany

de proporcionar imus elements de d'agnostic i pronostic ha fet

extensiu a la dita afcccio procedirnents i reaccions due no nasque-

rcn leas per a ella. Fntre cls tals ocupa un hoc no menysprea-

ble la R. V. P (reaccio de velocitat dc precipitacih) creada corn a

especifica per a I cniharas, l:cr Fahrcus i I,inzenrncyer.

Aquest caracter d'espccifica per a 1'embaras no solament ha estat

totalment perdut, sino glic s'ha comprovat que una major o menor

velocitat de sedimentacin no es especifica (Fun determinat proces

tisiologic o patologic.

Una menor velocitat de sedimentacio es troba en les nialalties del

fetge, acompanyades de disminucio de ]a colesterina o del Cihri-

nogen.

Un augment de la velocitat es presenta en tots aquells processor
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en els que to hoc un augment de destrucci6 de teixits-processos
fisiologics - embarits , menstruacio -; processos patologics - than-
tismes , infeccions -, processos inflamatoris -, malalties de la sang
i tumors malignes.

Per tant, la R. V. P. s' observa en les malalties agudes i croni-
ques dels pulmons , si be no es especifica de la tuberculosis, to un
valor digne de tenir en compte i es en la comprovaci6 de la evolu-
ci6 de la malaltia . 1 aixo en tuberculosi d6na relleu a la R. V. P.

Per mides comparatives es pollen trobar els valors que corres-
poeien als diferents estats de la tuberculosi pulmonar, aixi com
facilita el judici respecte a les diferents formes de la mateixa.

El valor d'aquesta comprovaci6, es el que ha fet que ens fixes-
sim en la tecnica de Westergreen , per quant al nostre judici la
creiem superior a la primitiva de Lizenmeyer, ja que pren corn a
base de calcul una unitat fixa de temps, contra ]a de Lizenineyer
que no posseeix tal relacio.

En 1'aparell de \Vestergreen la evaluac16 de la velocitat de se-
dimentaci6 es fa prenent el valor mig entre la sedimentaci6 a 1'hora
i a les dues bores.

Flews aci la formula:

Sedimentaci6 despres d'una Nora ... ... ... a m. m.
Sedimenta66 despres de dues bores ... ... b in. in.
Velocitat do scdimentaci6 R. V. P. a -f- b

2

2

Els limits a que iorcosautent s'ha de subjectar aquesta comuni-
cacio ens impedeixen d'Cxlxosar detalladament la tecnica de WVester-
green, per altra Banda coneguda d'aquest docte auditori i mes te-

nint en compte que In modi tf icac16 que In hem introduit consisteix

en ]a preparacio de les mostres de sang i no en ]a tecnica de fun-

cionament de I'aparell.

La modificaci6 que nosaltres realitzem ha estat derivada de les
segiients consideracions :

El doctor C. Aalabarder-feu expressament omissi6 d ' altres au-
tors que tenim a la vista , per tal coin essent d'entre nosaltres, vo-
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lem seguir 1'exemple (' perdoniu-'s ]a inunodestia) dels collegues
d'altres terres. que prefercixen en llurs reunions citar am]) pre-
ferencia ]lurs compatriotes-diu en tin ben documentat treball "So-
bre la valor de la velocitat de precipitacio dell hematies en la tuber-
culosi pulnionar" els segiients mots que traduim.

"En preguntar-se el per que d'aquesta reaccio tots els in-
vestigadors han contestat de diferent forma. Aixb vol dir que en-
tren en joc tants elements, tots ells essencialment variables, que ha
d'esser molt dificil donar una interpretacio que no pugui esser
severanient criticada, fins pel mateix que ]a proposa..."

"No obstant. s'han intentat diverses interpvetacions. B. Behreus

din que ]a V. 1'. esta estretanient relacionada amb la valor d'he-

moglobina dcls hematies. Les minucioses investigacions de Junichi

id urakauri 1 Takashi Yamaguchi demostren que ex steix una re-

lacio entre la V. P. i cl calci sanguini : quan la V. P. esta aug-

mentada (I calci escasseja."

"Segous Neergaar, 1'apilotament dell hematies (causa, segons
ell, de ]a major rapidesa de sedimentacio) depen de la carrega elec-
trica de its albumines del serum, millor que del contngut en fi-
brino',en o del cocient Iecitina-colesterina..1

"l"econeix, no obstant, que existeixen altres factors, entre ells

el distint gran de disper-sio dels co]•loides. ja Maria Lederer havia
observat que durant la primavera ]a R. V. P. estava disminuida
sense existir cap signe clinic que permetes explicar-ho: deduia d.'a-
quest fet clue 1'estahilitat colloidal es dif Brent segons les Cpoques."

-1-1 tcndcncia a explicar el mecanisme de 1a reaccio per tin

desequilibri fisico-quimic del plasma, acaba de reafirmar-se amb

els estudis de G. Dossena sobre la relacio dc la reaccio a ]a novo-

caina-fornialina. de Costa, i la R. V. P. cn tin gran Hombre d'ex-

periencies. ha ti-()hat sempre tin evident paral•lelisme entre amb-

dues relacions. Aquesta observacio Cs molt interessant, ja que una

Cs expressio d'un fenomen fisic i I'altre (Fun fenomen quimic.

Dossena pensa que ambducs proves tenen llur causa exclusiva en

una modificacio del contingut protein del plasma."

I afegim nosaltres-descartada tambe corn a causa de la re-

lacio la viscositat plasmatica o globular segons opinen Cuatreca-

ses i el mateix Aalabarder i de la relacio del volum globular segons

Vila Barbera-creiem que calia cercar una confirmacio a la teo-

ria de la modificachi del contingut protein del plasma.
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I dcsitjant rcalitzar -ho i tenint en compte les recentissimcs ob-

servations i experiencies del nostre illustre niestre doctor Lapr;n-

ce de :NIioa, sobre irradiacions htunanes i la seva variacio apreciaila

en els aparells de lahoratori per l'addicio a les mostres de sang de

dosis petites quasi infinite'ssimais de diverses substaucies, tenie-

rem que la barreja de citrat sodic a les mostres de sang per a exa-

minar, alteressin ] a composicio qu:mice - colloidal del plasma, cm-

mascarant la marxa de la reaccio.

Per a comprovar - ho, calia, doncs , treballar amb sang coin tars

Pura millor, co quc era irrealitzable per culpa de ] a coagulacio Ilur

en l'interior do lcs pipctes de l'aparcll.

Creienn, haver - ne reeixit.

Fa cosa d'un any que venim treballaut amb sang incoagulable

sense addicio de cap compost quimic ni separacio per centrifuga-

cio de la f ibrina , 4e quc ultra separar el serum dell hematies els

trenca , impedint la sedimentacio normal.

Veus aqui la tecnica que exposem a la vostra consideracio :

Recollida la sang amb una xeringa usual es col•locada en un

tub de vidre amb tap esmerilat , en 1'interior del qual s'hi troven de

2 a 3 boles aixi inateix de vidre, agitant Ileugerament c1 tub sense

sacsejades s'obtc its pocs minuts la separacio de la fibrina a l'en-

torn de les boles.

quest coagulat de tan petit que cs pot, practicament , nienyprear-

se la uterma de sang que s'obte amb aquesta desfibrinacid.

Recollim amb una pipeta de 1'aparell de \Vestergrecn la sang

desfibrinada i esperem el resultat de la reaccio de sedintentacio.

Els rcsultats obtinguts no ban pogut csser mes falaguer ja

que portant fetes mes de 20o desfibracions no hem obtingut una

sola coagulacio de la sang, en les pipctes de 1'aparell aixi coin en

els difercnts analisis sanguinis realitzats en el laboratori, i per a

els que era obligada l'addicio de citrat sodic.

Referent a la R.V.P. en els tuberculoses senns ha presentat

molt mes leuta que amb la tecnica classica de sang citratada.

:1 l'hora, quasi no hem obtingut precipitacio apreciable en I'a-

parcll de A\ estergreen, empero a les 24 bores la precipitacio ha ar-

ribat en totes l es nostres sanguinees a una graduacio que es quasi

igual al resultat obtingut amb el Westergreen , al cap de lcs 2 bores,

dada acceptada coin a resultat de la reaccio.
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1.1 desig d'obtenir la collaboracici en aquest cami, es el que ens

ha nurgut a fer-ne la presentalla a aquest Congres, per tat que,

intelligencies mes ben preparades que la rostra puguin dictaminar

si cal tenir en crmpte les experiencies que hem realitzat i si son er-

rades les conclusions que nosaltres en desprenem.

CONCLUSIONS

1." L'addicir", de citrat sodic a Jes mostres de sang, per a la

l'eacci6 de la velocitat de sedimentaci6 dels glohus sanguinis, al-

tera la composici6 fisico-quimico-colloidal (let plasma.

L.° Es possible d'olrtenir amb la tecnica descr:ta sang incoagu-

lable sense alterar la scva composicio ni trencar els globus roigs.

3.' Segons la nostra expericncia a reacci() amb el Wester-

green i amb sang no citratada adquireix t u rn major lentitud, pero
llurs valors relatius guarden una millor relaci6 amb l'evoluci6

de la nialaltia.

. 1, finalment, gueda sinlplificada 1'operaci6 en fer la llegida

directa a la pipeta de l'aparell a les 24 hores de la seva collocacio

climinant els errors que poden cometre's en fer les diferents Ile-

'ides i els calculs corresponents.

1)iscnssi(i : /)r. _Valuburder.

Les prinieres paraules per a regraciar it Dr. Samora i Ribas
la citaci6 que lta fet dels mews treballs sobre la velocitat de sedi-

nleiitaci6 globular en els tuberculosos. Escoltant la seva comuni
caci6 n'he tret la impressi6 de que considera el fibrinogen com ab-
solutament negligible en e1_ meeanisme de produccib de la dita reac-

Voldria denianar-li que ens aclaris corn ha arrivat a aquesta

conclusio, ja que a pesar dels nombrosos treballs publicats fins

ara no esta pas encare demostrat d'una manera evident el per que

de ]a diferent caiguda globular.

Rertificcci(5: I):'. 7'.. unroma i Rihe_.

Les teories que creuen clue la presencia de fibrina cs quasi cl

factor essencial de llcr precipitaci6, venen contrarestades per gt'ant
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witic to es rcalitza and) is and deslibrin (la, i, pcr rant, sou altres

factors. alteracto del plasma, composici<i coagular el que hi figurer

coo que nonics pot aclarir-ho una major serie d'observacions.

El que considera esseneialuient l,ractic cs la Ilegida de la ve-

locitat de precipitacio a les 24 bores.


