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En 1931 (1) afirmarem la presencia de metilglioxal

en algunes orines diabetiques. L'any segiic at (2) rati-

ficarem aquesta afirmacio, despres d'haver isolat i iden_

tificat la hidrazona corresponent. R. Miiller (3) discuteix

els nostres resultats, i diu que li sembla sorprenent que

una substancia tan inestable com el metilglioxal es trobi

a 1'orina. Repetits fets han demostrat que no to cap

valor aquesta objeccio teorica, perque despres de nos-

altres, altres investigadors (4) han confirmat la possibili-

tat de la metilglioxaluria. Pero tot seguit, diu 1\lu-

ller, abandonant els raonaments, que aquells resultats

nostres son deguts segurament a la presencia de glucosa

en les orines en giiestio.

A aixo hem de respondre que nosaltres hem emprat

scmpre orines sense glucosa. El nus de les nostres di-

fercncies amb Muller es troba en que aquest actor no

ha pogut aconseguir un precipitat insoluble en alcohol

despres del tractament de les orines sospitoses amb la

4. dinitrofenilhidrazina, i nosaltres si. Ja sabern que,

]n-ecisament, un dels caracters distintius de la hidra-
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zona del metilglioxal es la insolubilitat en l'alcohol, ca-
racter que permet de distingir aquesta hidrazona d'altres
sclublants.

Aquestes diferencies en els resultats es podrien ex-

plicar, potser, pel fet que Muller intenta de separar el

precipitat per centrifugacions repetides, mentre que no-

saltres ho fem sobre un filtre Schott. Les centrifuga-

cions exposen a perdues del precipitat, quan aquest es

molt escas, com en el cas que ens ocupa. Aquesta cir-

cumstancia pot fer suposar que no es produeixi un pre-

cipitat, perque aquest s'hagi extingit en les manipulacions.

Precisament nosaltres substitufrem la centrifugacio, pro-

posada per Barrenscheen i Dreguss (5), per la filtracio,

obligats per les perdues de precipitat.

El nostre precipitat insoluble en 1'alcohol - el que

queda sobre el filtre, despres de rentats repetits amb

alcohol calent, fins que aquest alcohol surt completa-

ment incolor - sempre es escas, tot i treballar, com

hem dit, amb 10-12 litres d'orina. Es recull diffcilment

per mitjans mecanics, pel fet de la seva mateixa in-

significancia. Nosaltres el dissolem passant pel filtre

nitrobenzol calent. Tot seguit es concentra el nitro-

benzol, i hom 1'evapora fins pocs centimetres cubics.

Es deixa refredar aquesta solucio concentrada en un

tub de centrifugador : llavors precipiten petits cris-

talls, els quals son separats del liquid per centrifugacio.

Aquests cristalls son rentats repetidament amb eter i

posats a secar durant quatre dies en un dessecador amb

pentoxid de fosfor.

Els cristalls tenen els mateixos caracters cristalo-

grafics que els que s'obtenen per igual metode de so-

lucions de metilglioxal. 1bIostren un punt de fusio igual

-298°- al de la hidrazona de metilglioxal. L'analisi

elemental dona resultats suficientment aproximats perque
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poguem afirmar que la substancia que nosaltres isolern

de l'orina es la hidrazona del metilglioxal.

Els resultats de l'analisi elemental practicat pel

doctor Mosquera, de la Facultat de Ciencies de Santiago

de Galicia, son els seguents:

Trobats: C = 42'28 H = 2'63 N = 25'21 per ioo

Calculats : C = 41'66 H = 2`8o N = 25'66 per 100

Amb tot aixo, ens sembla la substancia prou

identificada. I, sobretot, el que es pot dir en abso-

lut es que el precipitat no estci constitutit per dinitrofe-

nilglucosazona, contrariament a l'afirmacio de Muller.

Aquesta dinitrofenilglucosazona, obtinguda per nosaltres

dona un punt de fusio de 238°, xifra igual a la que

assenyalen Torres i Brossa (6) i Kopp (7). Miller indica,

corn a punt de fusio de la dinitrofenilglucosazona 259°

com Glaser (8) i Zuckermann (9). Pero qualsevol d'aques-

tes xifres es troba molt lluny de la corresponent al

punt de fusio del nostre precipitat, que ja hem dit que

es 298°

Altrament, l'analisi elemental es decisiu. Comparem

els numeros amb els que s'obtenen amb l'analisi de la

nostra osazona i de la de metilglioxal pur. L'analisi cle

la dinitrofenilglucosazona preparada per nosaltres, de

punt de fusio 238°, dona els seguents resultats:

Trobats: C = 38'87 H - 3`34 N = 19'32 per loo

Calculats : C = 40`1 H == 3'34 N = 2o'8 per loo

Ni pel punt de fusio, ni per la composicio elemental,

resulta possible que el nostre precipitat insoluble en alco-

hol, obtingut d'algunes orines en tractar-les per la 2. 4

dinitrofenilhidrazina, sigui de dinitrofenilglucosazona, la

qual, a mes, es soluble en alcohol. Devem, doncs, rati-
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ficar-nos en la nostra primera conclusio : aquest preci-
pitat es d'hidrazona de metilglioxal. El metilglioxal es
trobava en les orines que donaven resultats positius, em-
prant els nostres metodes d'analisi.
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