
EXTRACCIO DELS FERMENTS CEL•LULARS

(2.' NOTA)

per

RAM6N 1 URR6

Per a 1'extraccio dels ferments de la earn hom proce-

deix de la mateixa manera que per a l'extraccio de les

leucolisines . La earn que dona millors resultats es la de be

recentrnent sacrificat . Es tritura, es tracta per l'acetona,

es desseca i polvoritza de seguida . A 20 C. c. d ' aigua sa-

lada s ' hi afegeix un grain de pols, despres de ben agitar

s'hi afegeixen 40 o mcs gotes de cloroform , i s'agita do

non. Un altre tub d' assaig, que serveix de testimoni, es

prepara sense cloroform , amb una petita quantitat de

fluorur sodic . llespres de dotze pores de contacte a l'es-

tufa graduada a 40°, es centrifuga , es decanta 1'extret i

es fan assaigs simultanis.

Tub ammab cloroforn . Accio amilolitica. - i c. c. de glu-

cogen al i per ioo , mcs i c. c. d'extret : hidrolisi total en

menys de sis bores.

Accio bacicriolitica . - A i c. c. d' extret s'hi afegeix

r c. c. d'aigua salada , que porta en suspensio el producte

de rasclatge de dos tubs sembrats el dia abans amb b. an-

thracis i pesant tins 244 milligrams . llespres de sis hores

a 40 grans , els bacils son ja atacats i un gran nombre ha

desaparegut : al cap de vuit hores la fusio es ja completa,
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Ilevat d'alguns ( la proporci.o dels quaff-p()1 - r ^ alur.ul;i

aproximadament en i per 2 . 000,000 ) quo no hap sofert,

cap modi.licacio, corn no la sofreixen les espores si alguna

n'hi ha . La resistcncia mes gran d'aquestos gcrmens per-

sisteix encara que s'ld afegeixi una quauititat nos gruff

d'extret actiu.

Tub testi ;noni. - El ferment amib,litic lii<lrolitz< (I

glueogen corn el precedent . Quant a 1 ' acci6 bacteriolitica

no es sing al cap de dotze hores que alguns bacils comencen

a tornar-se granulosos embolcallats amb una coberta

hi.alina. Aquest fenomen s'accentua una mica Hies al cap

do vint-i- quatrc bores , pero no arriba mai a un grau tan

extraordinari corn en el primer tub . Despres resta esta-

cionari.

D'aquestes experiencies resulta evident l ' accio del
cloroform sobre el poder diastasic del ferment . Aquesta

acciu s'acusa mes netament sobre la earn de be tractada

pel metode mes amunt descrit que sobre cl sue d ' aquesta

mateixa carp obtinguda per premsatge . El cloroform

l'enterboleix , determinant la formacio de precipitats.

La digestiu comenca al cap de dotze bores , acciio a la qual

no arriba el tub testiTnoni que no conte cloroform . La care

de be dGna ferments extractius quan es tractada poc des-

pres do sacrificat l'animal. En plena rigidesa cadaverica

no s'obtenen els matcixos resultats . Aixo s'observa en les

carps de vaca, bou i colomi . Per fresca que sigui , la earn

de gos o conill no proporciona extrets actius . Actualment

no es possible precisar a priori les conditions en que la

carn les proporciona , i es necessari procedir empiricament.

Ja veurern en altres comunicacions que, corn la earn,

donen tannbc extrets bacteriolitics el teixit nervios, el

fetge , els ronyons , etc., etc., essent general aquesta pro-

pietat als teixits, i no propia dels leucocits , corn s'assegura

dogmiticament . Si fos aixi, les bacteriolisines naturals
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no serien ferments especials elaborate pels polinuclears
hematics amb l'objecte de defensar 1'organisme contra
la invasio microbiana, sing ale mateixos ferments bidro-
litics existents en l'organisme per a la digestio de les
substi ncies estranges que li siguin importades per via
parenteral. Dc la mateixa manera que les proteases, ami-
lases o lipases cel-lulars ataquen la matcria proteica,
bidrocarbonada o grassosa. co que nosaltres anomencm
accio-bacteriolitica no seria sing 1'efecte d'aquestes pro-
teases, amilases o lipases que actuen sobre la materia
proteica hidrocarbonada o grassosa que forma part inte-
grant de la composicib quimica de lee bacU,ries. Sota aquest
aspecte la defensa no seria un fi, sine una resultant de les
propietats diastasiques dell elements cel•lulars.

Laboratori Bacteriologic Munaicij5al. Barcelona.


