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Per tal de coneixer alguns aspectes de la din< mica
dels prttids del serum de la sang, hem fet experiencies
d'electroforesi, seguint de molt prop la tecnica de Vles (i)
en tot a116 que fa referencia a instal•lacio d'aparells i
estres de treball.

Diluim 4 cc. de serum de la sang en aigua fisiolbgica
fins a obtenir 120 cc. de solucio. Repartim aquests 120 cc.
en sis parts iguals, i cada una d'elles la portem a un pH
definit, que varia gradualment des de quatre fins a deu.
Totes les mesures son fetes potenciometricament.

Aixi mateix ho fem amb serum fisiolbgic i muntern
els tubs de cataforesi segons la tecnica habitual.

El nostre dispositiu d'electroforesi es una bateria de
sis tubs, model Vles-Coulon. (2) Al seu traves hi fem pas-
sar, durant quatre hores, un corrent continu de 150 volts
de f. e. m. i d'una intensitat de 2 mil•liampers. La caiguda
de potencial, per cada tub, hem procurat que fos de 20
volts o una valor aproximada.

Una diferencia forta en la caiguda de potencial pot
esser provocada per una bombolla amagada en una de les
clans dcl tub. Llavors cal recomencar.
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Si el mil•liamperimetre no arriba a marcar els 2 mil-

hampers, substituim amb hores de durada la minva

d'intensitat.

Per a orientar el trasllat definitiu, fern una observacih

de Tyndall amb hum polaritzada per un nicol. Bell

punt es veu terbola una de les branques o les dues, pot

tancar-se el corrent electric.

Aixi hem cercat la polaritzacio de les micelles col-

loidals dels protids, d'acord amb la seva carrega elec-

trica manifestada enfront de cada pH.

De les experiencies que portem fetes podem destriar

dos fenomens interessants:

r.r La carrega micellar proteica sovint es troba

invertida. Nosaltres n'hem trobat casos diferents, i en

alguns d'ells de forma ben accentuada. A pH forts, les

micelles es manifesten positives; mentre que a pH febles,

es manifesten negatives. Tal ens esdevingue amb el

serum d'un malalt de tuberculosi greu. Aquesta inversio

anava acompanyada d'un fort desplacament del pHi

isoelectric, car no es trobava en cap dels pH compresos

entre 4 i io. Passades vint-i-quatre hores, intentem

repetir 1'experiencia per tal de precisar aquest pHi, i

no ens fou possible. El malalt havia mort en un qua-

dre agut acompanyat d'una extraordinaria hiperglucemia.

Identica inversio Them obtinguda experimentalment

amb ovo-albdmina, afegint-hi progressivament ePro-auro»,

que es un colloide d'or estahilitzat per mitja d'emulsoides

proteics.

2.D Es relativament frequent constatar que els

protids del serum de la sang - albumins i globulines -

en passar per una determinada regio del pH, inverteixen

Mir carrcga micellar.
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Nosaltres hem trobat , repetidament , que les albu-
mines es comporten com un col•loide negatiu, mentre
que les globulines ho fan com un col • loide positiu. Aques-
ta dissociacio ens ratifica la possibilitat de formacio de
complexos fisico-quimics amb els mateixos prbtids de la
sang, donant lloc a cadenes d'amfolits , tal com afirrna
Vles (3).

Aquests complexos no deuen esser senzills agregats
de prbtids definits (globulines -albumines), car el primer
fet anotat per nosaltres fa creure que la micel • la colloidal
del serum sanguini no pot esser un senzill protid. D'esser
aixi, no tindria sentit la inversio de la carrega micel•lar,
abans esmentada.
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