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Lawrence Henderson fonamenta la importancia enor-
me que to la mobilitzacio d'aigua en la regulaci6 termica
en tres caracteristiques fisiques principals : calor especffic
elevat, que assegura una bona retencio calbrica; facilitat
d'evaporacio, que facilita l'eliminacio termica, i conducti-
bilitat excellent, que contribueix a equilibrar la tempe-
ratura entre les diverses regions del cos. I es aixi com
l'aigua es un element primordial en les funcions de re-
gulacio termica, no ja en els homeotermes, sing tambe en
el cicle energetic variable dels animals invernats.

En l'ampli problema de la termoregulacio ens inte-
ressen ara dos fets ben establerts, com a antecedent de
les observacions presentades : la diluci6 de la sang, que
es produeix sempre que augmenta la temperatura exte-
rior, amb migracio a ella d'una soluci6 salino-proteica,
procedent dels teixits, i especialment dels musculs, i la
possibilitat de produir hipertermies (parlar ara de febre,
sfndrome mes complex que la simple elevaci6 de tempe-
ratura, no seria prou exacte) per la injeccio de solucions
salines concentrades (fixaci6 d'aigua per 1'equilibraci6
osmdtica) o per catartics a grans dosis, amb la conside-
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rable eliminacio consequent d'aigua del cos. En la fe-

bre - experimental o infecciosa - es produeix una anlii-

dremia marcada , que augmenta l'afinitat dels teixits

per l'aigua.
Les observacions en que es basa aquesta comunica-

cio estan fntimament relacionades amb tots aquests

fets. Son observacions de temperatura rectal despres

de banys de fang a 48-50°. Es ben conegut el fet que

els banys calents perllongats produeixen una hiperter-

mia per conduccio directa i per dificultats en 1'eliminaci6

caldrica per via dermica - radiacio , sudoracio - tan

important i tan eficac. En banys que duraven mitja

hora, i que constituien per mi un veritable martiri, la

temperatura rectal pujava sempre fins als volts de 38°

A la sortida del bany, les observacions de temperatura

continuaven cada quart d'hora, en repos al llit, ben abri-

gat, fins que es restableix una temperatura per sota

de 37 °, la qual cosa ocorre entre cinc i sis quarts d'hora

despres de la sortida del bany. En aquest temps la su-

doracio es molt abundant i 1'evaporaci6 diffcil, sota

d'un munt de mantes. Les robes es mullen del tot, i el

descens per evaporacio no deu esser gaire gran. S'ar-

riba a perdre 1,000 a 1,500 gr. de pes a cada bany.

La ingestifi d'un litre d ' aigua fa baixar rapidament

la temperatura . El descens es practicament igual amb

aigua freda o amb aigua tebia; el factor ffsic d'escalfa-

ment de 1'aigua fins a la temperatura del cos influeix

d'una manera secundaria en el fenomen fisiologic. Si es

beu 1'aigua en dues vegades , el descens es produeix en

forma de dos escalons ben marcats, coincidents amb

cada ingestio, i naturalment , amb cert retard, respecte

a ella. Si es beu 1'aigua en la segona meitat del bany,

per comptes de fer-ho a la sortida, sembla disminuir la

temperatura maxima observada. No help reunit prou
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observacions per a afirmar clarament aquesta conclusio,
que no seria altra cosa que un cas particular de la Ilei
general.

El quadre segiient mostra la marxa de tres experi-
ments tipics; els resultats concorden amb aquests en
els altres experiments del protocol; el nombre total
es d'onze, amb diverses variants. L'estada limitada en
el Balneari es la causa de no haver portat mes lluny les
experiencies. Els resultats, pert, son prou clars i coin-
cidents, per permetre'ns treure conclusions indiscutibles,
que confirmen, des d'un punt de vista nou, les tesis ac-
tuals referents a la regulacio termica, especialment les
derivades dels treballs de Barbour.

Temps
Corba sense

ingesti6
d'aigua

Ingesti6 d'un
litre, en una ve-

gada

Inicial .................. 36°,7 36° 7Quinze minuts despres.. . 36°,7
,

367 8Trenta minuts. Entrada
bang .................

36°,6

,

36° 7Quaranta-cinc minuts.... 36° 8
,

37° rUna hora. Sortida bany.. .
,

37°,9
,

38°,1
Setanta-cinc minuts...... 38° 0 38° rNoranta minuts......... .

,
37°,9

,
38°,o i litre

Cent cinc minuts......... 37°,6 37°,3
Dues hores..............

37°,3 36° 9Cent trenta-cinc minuts .. 370,0
,

36° 8Cent cinquanta minuts... 36°,7
,

36°,8
L'aigua s'ingereix immediatament despres de la lectura de lateinperatura corresponent.

Desgraciadament, aquestes observacions no son prou
completes, perque son fetes en temps de vacances, sense
haver estat planejades previament - aprofitant una
circumstancia fortuita., i una idea nascuda sobre el hoc -
i sense que portdssim, per tant, al Balneari, molt allunyat
dels centres de treball (Puyehue, al sud de Xile), els

Ingesti6 d'un
litre i mig, en
dues vegad es

36°,6

36°,6

360,6
37°,3
38°,0 3/4 litre

0,8
37°,6

37°,5 3/4 litre

37°,0
36°,6

36°,7
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3/4 ^ -3/4

litre litre litre.;

r r

1'5 30 45 1h. 75 90 105 24. 135 150minuls

^^ Corba sense ingestio.

^umuuuiowmuui Ingestio d'un litre en una vegada.

.•-•.-••---• Ingestio d'un litre i mig en dues vegades.
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instruments necessaris per a estudiar la intensitat de la
clilucio sanguinia, els canvis respiratoris, etc. Experien-
cies inicials, ara en marxa, fetes en animals, confirmen la
hipdtesi que l'augment de la temperatura es facilita pel
fet que, a causa de la transpiracio abundant, la sang no
troba a la seva disposicio una quantitat suficient d'aigua
facilment inobilitzable, per diluir-se en la defensa contra
l'agressio termica. Proporcionar-li aquesta aigua, facilita
un mecanisme normal de defensa. Aquestes experiencies
seran portades oportunament a la nostra Societat.

Institut de Fisiologia.

Facultat de Medicina. Barcelona.


