
LES CONSTANTS F[SIQUES I L'ACCIO

FUNCIONAL DE LA SANG UREMICA

En fer entrar la sang uremica com a mitja tecnic per
a provocar modificacions funcionals en els ronyons dels
animals sotmcsos a experimentacio, aprofit,^nt la seva
accio excitant de les activitats renals quan procedeix

d'animals recentment nefrectomitzats o s'usa en quan-
titate molt petites, i la seva accio inhibidora quan essent
extreta dun animal fortament intoxicat s'en fa us en
quantitats relativament grosses, ens calia, per a poder
comparar en tots els casos les accions de les sings proce-
dents de diferents animals, trobar un caracter facilment

recognoscible, i que guardes una certa proporcionalitat,
amb els efectes funcionals, en la mida de les variacions
imposades per les susceptibilitats dels diferents animals.
Per a trobar aquest caracter cal tenir present els factors
que donen ]a sera toxicitat a la sang uremica, i per altra
part cal que el caracter o constant que's proposi com a
convenient per a calcular, partint d'ell, ]a probable accio
funcional de la sang examinada sia de facil investigacio
i no exigeixi per a trobar-lo l'us de grans quantitats de
liquid.
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La sang uremica difereix de la sang normal, porque

sabre d'ella no hi han actuat les dues activitats depu-

radores del ronyo, la filtrac16-excreci6 i 1'acci6 antitoxica,

per taut en ella hi haura do mes do les substancies que

a.parcixen on la orina procedents de la sang, aquellcs quo

restant normalment en la sang son modificades per l'epiteli

renal i les quo, coerces a les activitats guimiques del dit

epitoh, trobem on la orina on forma diferent (conjugades,

deshidratades, etc.) quo on la sang. Per tant la sang

urcmnica tindrit diferencies quimiques on sa composicio

comparada amb la sang normal.

Naturalment que aquest punt do la distinci6 entre la

composicio qufmica d'ambduos classes do sang es una

(tiiestio ja fa molts any-, debutada especialment per 1'Es-

cola do Bouchard a les darreries del xIx segle: sabre

tot s6n importants des del nostre punt do vista el con-

tingut on potasi i on nitrogen no protcic do la sang no

depurada. Pero aquestes dos determinacions, lleva.da. la.

dificultat tccnica comu a elles, quo les fa inaplicablos

per a determinacions rapides, ni una ni altra tenon on

compto la totalitat dels factors toxics, el dosatge dal

potasi perquc oblida 1'acci6 osmotoxica quo exerceix

l'augment do la concentracio salina d'altres cations, i el

del nitrogen no proteic, per poder escapar a ell cossos

no proteics porn d'estructura complicada i que deuen esser

claborats pels epitelis renals, donant origen a productes

excretables possiblement del tipus do l'acid oxiprotcic.

Ens queden ies determinacions de constants fisiquos,

me_ti facils de tccnica, pero no totes aprofitables per ail

nostre fi. Tenim la detorrninacio do la tensi6 osmotic:.,

pel mitja comodissim do la del descens del punt do con-

g.;clacio del scrum o de la sang total; amb tot aquest

medi quo hay. estat i es encara tan usat, dient-nos corn

ens diu oxacta.ment 1'esforc osmotic a for pel ronyo, no
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depen de la totalitat de les materics que fan toxica la
sang uremica, j a que les grosses molecules nitrogenades
que imposen el treball quimic al ronyo no influeixen gran
cosa la tensio osmotica, i a mes cs possible quo 1'acci6
d'altres emultoris que intervencn vicariant on part el
renal, elimini part del contingut salt i ureic de la sang,
el mes difusiblc, i hi deixi aquclles grosses molecules es-
mentades.

Havcin in_tentat tambe trobar proporcionalitat entee
la toxicitat de diferentes sangs uremiques, assajada per
l'accio excitosecretora, d'una dosi de i cc. per kilo d'ani-
mal i la inhibidora do io cc. per al mateix pes, i la
tensio superficial i l'fndex de refraccio del serum de la
dita sang. La. tensio superficial no sembla, en fes deter-
minacions fetes, estar en proporcio senzilla anib la, toxi-
citat especifica, pcro si ho esta 1'index de refraccio, tart
el del scrum enter, carregat o no d'hemoglobina per ser la
sang del gos frequentment hemolftica, coin el del scrum
dcsalbuminat per la calor sense arribar a la ebullicio.

Creiem doncs el mes factible i exacte, treure a 1'ani-
mal quip poder nefrotoxic i excitofuncionai renal de la
sang voicm determinar, 15 cc. de sang, separant io cc.,
desfibrinar-los dcixant el coagul on el mateix tub on
es faci hi. determinacio i fer la mesura do l'index crioscopic,
i els altres 5 cc. icstants, deixar-los coagular, posar unes
gotes en el refractom.etre d'Abbc, i for la medicio do
]'index de refraccio a.mb hum de sodi, i despres a^mb la
quantitat restant do serum, escalfar durant ic, milli-its
a 75°, centrifugar per a separar les albumines gleba.des, i
dcterminar-hi igualment en tines gotes, l'index do re-
fraccio. Avui no podem donar xifres quo ens orientin
,sobre el nostre proposit, pero mes endavant, mes aven-
cats els nostres treballs, les eomunicarem on notes sucees-
sives.
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Amb aquestes dete.rminacions ens scria facil arribar a

]a preparacio dun serum o sang standard, la unitat de

volum de qual tingues la unitat d'accio funcional especi-

fica, i actuar aixi pod nt introduir mesures en els treballs

de fisiologia renal empresos, usant com recurs tecnic la

sang uremica.
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