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CONTRIBUCI6 EXPERIMENTAL A LA NOC16
DE "TERRENY" FISICO-QUIMIC

per

A. Oriol i Anguera i J. Oriol i Anguera

Des de fa molt temps son conegudes i estudiades les constants

biologiques que, amb tin marge de desplacament mes o menys gran,

oscillen des del ritme fisiologic fins al camp de la Patologia franca.

La temperatura, glucemia, osmosi, quocient lipoidic, pH, reserva

alcalina, etc., son altres tantes peces exemplars.

Les nostres experiencies (t) ens permeten de preveure dos

grans grups de constants biologiques. Lines serien senzillament^cl
1'expressi6 simptomatica d'un proces morbos. Altres serien elles

mateixes les que condicionarien aquest proces. Les primeres tin-

drien valor diagnostic i pronost'c i prou. Les segones encetarien

tota la possibilitat d'un camp terapeutic. Aquelles serien una ex-

pressio externa; tin simptoma. Aquestes condicionarien el "ter-
reny" i per tal la reaccio especialissima de 1'organisme.

En fis:o-patologia es descriu per a cada constant: a) la seva

valor normal i procediment de mesurar-la. b) Les oscil1acions pa-
tologiques i experimentals. c) Mecanismes esmereats per l'orga-
nisme per tal de tornar al seu lloc la constant desviada.

(1) Aquest treball sera publicat in extenso en "Arxius" de la

Ins. de Biol. i C. A., i parcialment, en les monografies per a optar
al grau de Doctor dels Srs. Solduga i Pinol.
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Nosaltres tractem d'escatir la importancia que to el ciassificar

la constant desviada, car, si es ella mateixa ]a que condiciona Cl

quadre nesologic (o be contribueix a esclarir la seva patogenla). es

evident que retornar la constant al seu floc es sempre un procedi-

ment terapeutic en tant que, s_ es tractava de l'altre tipus de cons-

tant, caldria respectar-gairebe sempre-la desviacid observada, per

tractar-se d'un mecanisme de defensa esmercat per l'organisme.

De les nostres experiencies se'n pot deduir que entre aquestes

constants mes transcendentals, no s'hi troben les fisiques pures (tem-

peratura. pressio, etc.), ni les quimiqucs pures (gluccmia, etc.), i que,

en canv:, juguen tin fort paper les "fisico-quimiques", les quals

elles mateixes condicionen el "terreny". Les que portern rues estu-

diades son el punt isoelectric, el potencial d'oxido-reduccio (rH),

pH i pK.
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