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SOBRE L'EPIDEAIIOLOGIA DE LA TUBERCULOSI
A CATALUNYA

per

Ll. Says

L'examen de les dades estadistiques sobre la fregiiencia de la

tuberculosi a Catalunya, en aquests ultims 5o anys, demostra que

a la fi del segle passat es varen observar les xifres mes elevades

de mortalitat. en especial a Girona i Barcelona ciutat. Des d'aque-

lla data i amb oscillacions que resulten de la tuberculitzacio conse-

cutiva a fets epidemics ; de la industrialitzacio consecutiva a la

guerra, la corba de mortalitat que reuneix les dades globals de Ca-

talunya demostra una tendencia a disminuir, que es mes manifes-

ta en aquests ultims 1o anys i que es el resultat del progres eco-

nomic social , de la menor letalitat i en especial del descens consi-

derable de la tuberculosi a Barcelona, on ha baixat de 34 o/ooo en

1900 a 14 o/ooo en 1932.

Lleida 1 Tarragona, ciutats i comarques, tenen actualment xi-

fres baixes : 8-io o/ooo. A Girona ciutat, la xifra es elevadissima :

35 0/000, i, si be es registra un relatiu descens aquests anys darrers

en relacio amb el que era anteriorment , resulta essenc ' alment de

la gravetat del factor habitacio i de la manca de grans obres d'hi-

giene urbana. Ales comarques gironines, la xifra es analoga a les

de Tarragona i Lleida. Les comarques barcelonines tenen xifres

analogues a les de la ciutat : 14 0/000.



4) 1'uit^ Cons jr,,s do 31citJcs i Biotcrys do Llcirdua Cataiaiia

vent pur . 1'augment de la quantitat i taulany de les niiceles protei-

ques en el si de la solucio cristaloide del plasma , yodria esser
cons: derada coin a un (leis factors que donen les resistcncies 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 v:scositat i resistencia periferiques,
que podria esser en principi , segons hem dit , donada per la for-
mula seguent :

r =-
Xp7

r -resistcncies periferiques.
,^=viscositat.

p=pressio diastOlica o minima.

P=pressio sistolica o maxima.

P

Les variacions de r ens donarien les variacions de les resistcn-
cies per feriques, factor la importancia practica del qua] no cal
ponderar.

Per tant, resumint:

i. En 1'estudi dels hipertensos, fora 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 resstencies
periferiques.

3. En espera de trobar una formula mes exacta, (lonariem
l'esmentada mes amunt.

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


