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Capil•laroscdpies efectuades en la llengua del gos.
Animal anestesiat previament amb cloralosa. La in-
jecci6 d'una dosi moderada d'histamina (1/2 a Z mgr.
per quilogram de clorhidrat d'histamina Roche), d6na
floc a una vasodilataci6 capil•lar que s'inicia amb un
retard relatiu en relaci6 a la caiguda brusca de la pressi6
sanguinia, ja que comenca de trenta-cinc a quaranta
minuts despres.

Passats uns minuts, els capil•lars recobren llur as-

pecte primitiu, ensems que la pressi6 sanguinia torna a
pujar, recuperant-se parcialment.

Injeccions successives d'histamina fan caure nova-

ment la pressi6. Noves dilatacions capil•lars ben aparents,

de quaranta-cinc a seixanta segons despres de la caiguda

de pressi6, que desapareixen un xic abans de comencar

la recuperaci6 de la pressi6. La pressi6 sanguinia a

mesura que es repeteixen les injeccions d'histamina va

quedant m6s baixa.

Despr6s de la injecci6 d'una gran dosi unica d'his-
tamina (i cgr. per quilogram), la dilataci6 capil•lar 6s
encara m6s tardana en relaci6 al descens de la pressi6
arterial (la dilataci6 dels vasos precapil•lars 6s molt



132 Publications de t'Institut d'Estudis Catalans

precoc). En el periode de recuperacib de pressi6 els

capil•lars i precapil•lars tornen novament a contreure's.

En alguns periodes adhuc estan mes contrets que al

comencament.

En injectar la histamina lentament i continuada-

ment els capil•lars es dilaten poc despres de caure la

pressi6. Ara be, malgrat continuar la injecci6 d'hista-

mina, els capil•lars es contreuen despres fortament,

coincidint amb la recuperacib parcial de la pressi6. De

vegades, malgrat la constriccib capil•lar intensa, la re-

cuperacib de la pressi6 es escassa.

En les fases terminals d'hipotensi6 no es pot parlar

de veritable vasodilataci6 capil•lar. Els capil•lars estan

mes aviat buits. Hi ha segurament relaxaci6 capil•lar,

perb la minva del volum sanguini impedeix que es ma-

nifesti a l'examen capil•laroscbpic.
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