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VISCOSITAT I PRESSIO SANGUINIA

pel

Dr. T. Samora i Ribas

Estudiant la viscositat sanguinia en subjectes hipertensos, horn

troba variacions ben marcades d'aquella, en xifres pariones de ten-

sib, per tant cal adherir-se els que sostenen 1'opini6 contraria a

Martinet, respecte al paper hipertensiu de la hiperviscositat san-

guinia.

Pero, en aquests darrers temps , hem cregut observar un fet,

que, de confirmar - se per altres observadors , podria esser d'impor-

tancia pronostica.

Es el fet que en hipertensos amb viscositat baixa, els tracta-

ments hipotensors donen resultats mes durables i millors acusats

qen malalts amb viscositat enlairada.que

Aixo ens ha fet pensar que caldria. tal vegada, considerar la

viscositat en el seu modern aspecte fisic , d'inter-relacio molecular,

i, d'esser cert el calibre que horn suposa als tubs capillars sanguinis

totes les molecules contactaran amb les parets . I, corn sigui que la

viscositat sanguinia es funcio : Jr. de la quantitat de proteines col-

loidals; 2n. del nombre de globuls roigs ; 3r. de 1'augment del ta-

many de les miceles , i 4t. de 1'augment del tamany dels globuls, i,

recordant el concepte de pressio oncotica donat per Starling, a la

relac:o entre pressio osmotica de les albumines en el si de la so-

lucio cristaloide del plasma, i la que tindrien en el si d 'un dissol-
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vent pur, 1'augment de is quantitat i tamany de les miceles protei-

ques en cl si de la solucio cristaloide del plasma, l.odria esser

cons:derada coin a un (leis factors que donen les resistencies peri-

feriques que son les que de fet presideixen 1'equilibri tensional

i condicionen les seves variacions patologiques.

Partint d'aquest concepte, havem establert una relacio biolo-
gica, en espera de trobar una relacio fisica mes exacta, entre pres-
sio arterial maxima i minima, i vscositat i resistencia periferiques,
que podria esser en principi, segons hem dit, donada per la for-
mula segiient :

r =
nXp

r-resistencies periferiques.

j=viscositat.

p=pressio diastolica o minima.
P=pressio sistolica o maxima.

P

Les variacions de r ens donarien les
cies per : feriques, factor la importancia
ponderar.

Per tant, resumint :

i. En 1'estudi dels hipertensos, fora

variacions de les resisten-
practica del qual no cal

interessant d'obtenir, jun-

tament amb els maxims i minims tensionals, el valor de la visco-
sitat sanguinia.

2. A aquest valor caldria considerar-lo relacionat amb les xi-
fres tensionals per a deduir-ne la mensuracio de les resistencies
periferiques.

3. En espera de trobar una exacta, donariemformula mes
1'esmentada mes amunt.

4. Les variacions de r, donaran les variacions de les resisten-
cies periferiques que son les que de fet presideixen 1'equilibri ten-
sional 1 cond'cionen les seves variacions patologiques.


