
EXTRACCIO DE FERMENTS CEL•LULARS
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Pancreas. - Tractant la ghcndula pel procediment v'ist
en les notes anteriors, la maceraciu d' i gram de poll en
2 c. c. de soluciO salina dona un extret molt actiu en dias-
tases amilolitiques. i c. c. hidrolitza gairebe instantania-
ment 20 c. c. de glucogen a 1'i per Too, la mateixa gnanti-
tat d'engrut de midis en quinze minuts i de mid6 cru ell
vint-i-quatre liores. L'acciii d'aquests ferments, junt amb
1:i dels ferments proteolitics existents en 1'extret, es de-.
nnostra globalment per l'atac de les mWrie,; hidrocar-
honades i proteiques que entree en la composicIO del
b. anthraci,;. Si inrorporem al producte del raspat del;
dos tubs, i c. c. de soluci6 saliva, i, Si hi ajimtem de seguida
i c. C. d'extret, observarem, al cap (Ti)na o dues hores,
que un gran nornbre de bacil:; han desaparegut, que el
protoplasma dell altres ha sigut visiblement modificat
i que, en un mateix filament, el rn tode de Gram mostra
segments descolorits al costae d'altres que resisteixen
l'accio de l'alcohol. Al cap de dues o tres hores la fusio
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dels batik s'accentua, i, al cap de tres o quatre, llur fusi6

es gairebc completa. L'acci6 de 1'extret (s mcs forty sobre

el b. anthracis atenuat (i.a vacuna Pasteur) que sobre el

virus mortal.. part de tot, es una propietat comu a tots

els extrets, corn ho i-ualinent el fet, mes general, que

totes les diastases cel•lnlars ataquen amb rnt^s t,icilitat

le,; especies saprofites quc les patogene^.

El--, extrets pancreatics determinen la tran4orntaci6

global del vibriu coli^ric molt rapidamcnt; en trenta mi-

nuts digereixen totalment ro mg. de cultin. Pero, en canvi,

ataquen molt tardanament el b. tilic.

Tiroides. -- La polpa d'agnesta glindnla, deahidratada

per 1'acetona i dessecada, d6na una pol- que, macerada

amb soluciu salina, deixa nn extret que ataca el b. anthracis

amb una eacrgia comparable a la del pancreas. Per 1'addi-

ci6 de cloroform no cs pas evident que s'afavorcisi molt

l'allibcraci6 de lc,, diastases en la soluciu salina, i la seva

acci6 i s molt mes petita que ]a que observem en L poll

de pancreas, i sobretot en la poll de la substAncla ner-

viosa. El fet cs potser explicable per 1'acc16 del iode chic

conte el tiroides. Sabeni, en efecte, que les preparocirnls

de iode afavoreixen la saturaci6 dels acids grassos, com

Ito han provat Jobling i Petersen. 1?1 sue de tiroides obtin-

gnt mitjanc.ant la prcrosa determina instantaniament

la transfonnaci6 global del vibriu coleric; 1'extret deter-

mina tarnb^ aquest efecte, pero n1t' lentament que el

,,tic. El bacil tific cs tardanarnent atacat.

Fetge i rouvons. -- ii teixit d'agnests orgues, reduit a

pols i tractat pel cloroform en la solucio salina, d6na ex-

trets que, assajats sobre tun pes donat de b. anthracis,

determiner to bacteriolisi en tin espai de temps equivalent

al que d6nen els extrets de earn. L'un i 1'altre dissolen,

en trenta minuts, io mg. de vibri6 coleric; l'extret renal

no ataca el bacil tific amb la mateixa energia que 1'extret
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hepatic. Dc tots els extrets que hem examinat, aquest
darrer cs el mcs actin per a agnesta espe ic.

A part dels extrets esmentats ja en aquestes notes,
r.r n'han obtingut amb el:; ^;an^lis liar/alics, del raspat de
nincosa inlesliual, del lei ril /unhnonar, dels leslicles i dels
oVaris. I.'energia do lcs (hitsIas(s bacteriolitiques varia
^^.rgons l'orgue d'oii provencii. I )c totes maneres, en tots

Is cstrets s'hi demo:^tra la scva esist^ncia.
Les conclusions quc cs treucn do les quatre notes pre-

codents sun los seguent-,:

i.' Els ferments cel-lulars que ataquen les substun-
cics components de lcs baetiries sun els mateixos ferments
qne ;lta<lucn les substi11c1e5 do la nrLteixa esprcic qni--
m is;t, innportats dins l'organismc her via parenti^rica.

"sscnt agucsts ferments romiuls a tots els clc-
ments cel•lulars, (-s inadmi-'iblc que, per a la digcstiu de
les bacteries, sigui indispensable la intervenci() de fcr
meats especials que provenen exclusivame t dell poli-
nuclears hematics.

La presencia de substancies dissolvents de les
gra,,scs i lipoides facilita la dissoluciu ties ferments hidro-
litics cn les solncions salimies.
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