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Seguint els estudis dell ferments cel•hzlars del Doc-

tor Turro se'ns ha presentat corn a fenomen intercurrent

l'accio hemolitica del iode, i hem cregut convenient un

estudi sistematic d'aquesta hemolisi abans de passar

endavant en 1'estudi principal.

HEAIOLISI PEL IODE

Els nostres primers assaigs foren fets utilitzant eliodur

potassic, i obtinguerem tut resultat completament negatiu,

ja que el scrum fisiol6gic amb molt de iodur en solucio

no to cap acci6 sobre els globuls de be rentats.

Aleshores decidircm utilitzar el iode lliure, i a les pri-

meres proves poguerem observar que actua coagulant els

globuls, pero que, disminuint suficientment la dosi, des-

apareix aquesta acci6, per aparcixer l'hemolitica. Abans

d'exposar els resultats direm quelcom sobre la tccnica

seguida. Els globuls utilitzats han estat sempre els de be,

recentment obtinguts, ben rentats i en suspensio, al 5

per ioo, en scrum Gsioldgic. De totes maneres farern

constar que els globuls de sang desfibrinada, formolada i

guardada a la nevera durant un mes, es comporten gairebe

igualment que els obtinguts recentment.
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El iode Cs utilitzat en soluci6 iodo-iodurada al 4 per
10,000 de iode i 8 per io,ooo de iodur en serum fisiologic,
fet amb C1Na pur. Aquesta solucio Cs preparada on el
moment d'usar-se, a partir d'una solucio mare: ioo c. c.
do serum sali, 8 gr. de Ih i 4 gr. de I. Actuant solament
el iode lliure, tan sols es tindra on compte la quantitat
d'aquest darrer.

La temperatura a que son fetes aquestes expericncies
6s la del Laboratori, la qual oscil-la entre z8 i 23° C.,
llevat on algunes proves, on ja ho farem constar.

Els tubs d'assaig contenint cls globuls, el iode i alguns
cops altres substancies, reben serum fisiologic fins a portar
]lur volum a 6 c. c., amb la qual cosa son mes visibles
les variacions.

La dosi minima hemolitica per a i c. c. de la suspensio
de globuls esta compresa entre o'2 i o'3 c. c. de la soluci6
iodica (0,00008 it 0,00002 gr. do I). Aquesta accio hemo-
litica s'obtC fins amb 1'j c. c. de solucio do I; pero a mes
dosi, i operant a 24°, apareix l'accio coagulant.

Aquesta es presenta on dosis molt menors do iode si
s'opera a 33°, de manera que a aquesta temperatura,
o'6 c. c. o menys, coagulen els globuls, quo no tarden a
dipositar-se on el fons del tub.

L'hemolisi s'efectua identicament on medi isotonic com
en medi fortament hipertonic.

Influencia dc la quantitat de lode sobre cl temps d'henmolisi

r c. c. de globuls a] 5 per ioo son lisats totaament
a 24°.

Solucio de iode
en c. c. . .. 0'2 0'4 0'6 o'8

Temps. .. . .I 16 hores I 13h. 3 It.9 1/2 h.

I'0

i h.

I'2

35'
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Influencia de la teniperatura sobre l'hcmolisi Pel iodc

i c. c. de globuls son lisats totalment per i c. c. de

solucio de I.

Temperatures . . . . . . . . W 6° 17" 24"

Graus d' hemolisi . . 7 hores 3 h. 2 h. i h.

Accio de 0`2 c. c de solucio iodica sobre i c. c de globuls

en 24 hores

Temperatures . 0° 6° 17° 24" 33'

Graus d'hemo-
lisi . . . . . ++---- ++ +- ++++ +++-1- ++ + +

Afegint iode a una suspensio de globuls, aquests el

fixen de mancra que, rentant-los i suspenent-los nova-

ment en serum sali, es lisen del tot si la dosi de I fou

suficient.
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