
DEMOSTRACIO DE LA PRESENCIA

D'UN FERMENT

PR; TEOLITIC EN LA BILLS DEL GOS
per

L. CERVERA

(NOTA PREVIA)

En c1 curs del seguit d'experiencies que estem fent
amb en Dalmau sobre la caracteristiea del ferment de
1'embaras, se m'ha suggerit I'idea d'aplicar cl metode histo-
logic a I'estudi de les propietats de la bilis, i amb les ob-
servacions recollides n'he format la nota quc avui porto a
Ial SOCIETAT DE 13IOLOGIA. Ella fs, doncs, el resum de les
donades rccollidi s curosament en el Laboratori, seguides
de lines senzillcs consid,^racions que davant d'elles se
m'Iian suggerit.

Es cert quc totes les observacions quc tine d'exposar
halt estat repetidament comprovades, pero malgrat aixo,
la importancia dels fets que crec que se'n dedueixen es de
massa trascendencia perque m'atreveixi a sentar fets
definitius i es per aixo que les porto amb I'encapcalament
de nota previa.

Per altra banda tenint en compte que un f^^t per a esser
considerat com a nou deu abans que tot ser-ho, he seguit

1 consell d'En Cajal i repassant bibliografia puc dir en
resum, quc son comptadissims els autors que parlen de
ferments en Ia bilis i els que ho fan solament diuen que hi
ha cn ella una antimucinasa (Roger); Jacobson creu ha-
ver trobat un ferment diastasic; von Wittich soste igual-
ment que la bills pesseeix una diastasa d'accio sobre els
hidrats de carbo, i finalment Tchermak s'atreveix a dir
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que en la bilis acabada de treure hi ha un ferment triptic

d'accio molt lieu i que es destrueix rapidament . Tots els

fets aportats fins avui per a for Hum sobre la finalitat en-

comenada a la bilis en el moment de la digestio semblen

concloure amb l'afirmacio que la bilis sols actua fisico-

quimicament.

Retenint en la memoria aquests curts ensems que

indispensables preliminars , vaig a donar compte de les

moves observacions.

S'extreu i es recull, en un tub d'assaig completament

esteril, la bilis de la bufeta del fel d'un gos acabat de matar.

Es indispensable portar a cap aquesta operacib amb tota

1'assepsia que el cas requereix. La cosa mes practica es

punxar la bufeta amb una agulla d ' injeccions, un xic

gruixuda i aspirar amb la xeringa, buidant-la despres

dins del tub indicat abans.

De la bills recollida se'n posa: i.^', un centimetre cubic

en un tub at qual previament s'ha introduit 5 cm.' de aigua

destil-lada bullida i lleugerament alcalinitzada, a fi que la

bills es diluexi millor; 2.01, un altre centimetre cubic en un

altre tub que conte el mateix que 1'anterior, pero despres

d'aconseguir barrejar ben be el contingut, es deixa a bany

maria uns 30 minuts a temperatura de 85° C.; 3.Er cinc cen-

timetres do bilis en un altre tub i, 4rt, altres cinc centi-

metres en un altre, amb el qual es fa igual que amb el

2 O1 es a dir, sotmetre'l a la temperatura de 85° C.

Dins de cada tub s'hi submergeixen tails histologics

tallats amb microtom, ci mes prim possible, adh,^rits a

cobre-objectes de la mateixa manera com us indicava

l'amic Dalmau per a for cl metode histologic de determina-

cio de l'embaras pcl serum. Per tant, el tros de teimt

s'encloura amb parafina despres de fixar-lo amb alcool i

els tails adherits al cobre-objectes se sotmetran a banys

successius do xilol o tohiol per a disoldre la parafina i
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se'ls deixara una bella estona en alcool absolut per a sepa-
rar el xilol i per a esterilitzar-los, despres se'ls esbandira
amb aigua bullida i amb pinces esterils se'ls ficaran dins
dels tubs. El teixit de que m'he valgut ha estat l'hepatic
de gos normal.

Els tubs es deixen a la estufa 24 hores a temperatura
de 370 C. i despres s'extreuen les preparacions i es pinten
amb hematoxilina i eosina.

Rcsultats:

Tub z.e r (Bills diluida i alcalinitzada). - La prepa-
raci6 a simple vista es presenta amb ostensibles caracters
de digestio, Ileugerament inflada i molt transparent. Mi-
rada al microscopi a petit augment, no s'hi pot veure cap
nucli, el protoplasma es mal tenyit i bon xic inflat. Vista
la prcparacio a mes gros augment sobressurt la homoge-
neitzacio del protoplasma 1 la manca de limits cel•lulars
ben definits.

Tub 2.6" (Bilis diluida i alcalinitzada,sotmesa a calor
per espai de 30' a 850). La prcparacio aparentment esta
poc modificada, pot esser sols podria dir-se que esta
quelcom engruixida, pero no es transparent. Al microscopi
s'hi veuen gairebe tots els nuclis, d'entre els quals els de
la periferia es manifesten una mica inflats, sons dubte
perque totes les preparacions es desprenen perifericament
del cobre-objectes i aixo fa possible que 1'acci6 macerant
del liquid pugui fer-se mes completament. Els protoplas-
mes estan bastant ben conservats i es tenyeixen fortament.

Tub 3.0' (Bills sola). - La preparacio aparentment
destruida, vista al microscopi tambe ho resulta, to abso-
luta semblanca amb la del tub n.° i.

Tub 4rt (Bilis escalfada a 85o durant 30'). - Prepa-
raci6 intacta.

Conclusions. - Una accio destructiva sobre substan-
cics albuminoides que desapareix despres de 30' d'actuar
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una temperature de 850 sols pot atribuir-se a un ferment.

Aquesta accio Es igualment visible en les preparacions

submergides en bilis sola i en les mullades per bilis diluida.

Podria al-legar-se que en aquestes s'hi ha afegit una quan-

titat d'alcali. A aixo pot objectar-se que preparacions

col•locades dins de tubs amb bills diluida a la mateixa

proporcio i sense adicionament d'alcali tambe experimenten

les mateixes modificacions. Crec doncs que les sospites de

certs actors que en la bilis hi ha un ferment proteolitic

queden completament confirmades per aquesta experien-

cia. Pero anem a un altre punt important: Tchermak sos-

pitava la presencia d'un ferment proteolitic i afegia que

era d'accio molt lieu i poc durable car desaparexia rapi-

dament. Jo puc dir que el ferment proteolitic del qual es

objecte aquesta comunicacio 1'he pogut trobar amb aecio

inalterable en ]a bilis de gos vuit dies despres de la seva

extraccio conservant-la dins (Fun tub de vidre tancat a

la flama. Un altre fet notable pertanyent a la seva manera

de presentar-se es que en els gossos sacrificats en plena di-

gestio, la bilis conte el ferment mes fortament actiu.

Aquesta & una qualitat que he pogut observar en tres

gossos morts en tals conditions pero no m'atreviria a dei-

xar-ho sentat com cosa general per esser massa reduit el

nombre d'observacions.

Finalment, com a sintesi de tot, erec que es pot conve-

nir que cn la bills hi ha un ferment proteolitic que es des-

trueix a 850 i que es manifesta actiu encara passats vuit

dies despres de la extraccio.

Totes aquestes dades van avui en aquesta comunicacio

en forma d'esboc de la monografia completa que farem de

dit ferment.

Laboratori de Fisiologia . Facultat de Medecina.
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Fig. i.• - Tall de fetge digerit per la bilis . Pot notar-
se clararnent la desaparici6 absoluta de nuclis cel•lu-
lars, ensems que la Lomogenitzaciu estructural de les

cel•hiles.
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Fig. z.= - Tall de fetge macerat en bilis inactivada
per Paccio t6rmica . Les cel•lules estan inflades con-
serven , la major part , un nucli bastant visible. Falta

la homogenitzaci6 estructural.


