
NOVA SIMPLIFICACIO DE LA TECNICA

DE PI SUNER PER LA DETERMINACIO

DEL GLUCOGEN EN ELS TEIXITS

per

A. PI SUPER R. CARRASCO FORMIGUERA

f.'experiencia adquirida amb l'us del metode per a la
determinacio quantitative del glucogen en els teixits,
que un de nosaltres (i) va descriure l'any r9i8, ens ha
conduit a introduir-hi algunes modificacions que el far
encara noes senzill del que ja era, restant igualment precis.

La tecnica, tal corn ]a practiquem actualment, cs la
segiient: es posen ,;o c. c. d'aigua destil•lada dins un
matras de boca ampla duns I5o c. c. que es posa al bany-
maria. Es tree de l'animal un tros de fetge de 5 a io gr.,
es tritura rapidament amb la mitja lluna o altre aparell
triturador; es pesa acuradament amb una balan^a que
aprecii b(' 0,05 gr., i es posa dins el matras que esta al
bany-maria; s'agita dc taut en tant amb una vareta de
vidre o be sacsejant el matras, i al cap d'un quart, aproxi-
inadarnent, es decanta incompletament el liquid, reco-
]lint-lo dins d'un matras aforat de zoo c. c.; se'n decanta
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la quantitat quo bonament pot separar-se (sense IIn(I

segucixin particules de teixit), i es buida tot el que qu: (h

al matras (fragments de teixit i una certa quantitat ci^-

liquid) dins un morter ben net i sec; s'hi afegeixen un,,

cinc grams de sorra Tina rentada i es tritura amb la ni

de morter fins a obtenir una pasta fina; aquesta pasta (-,

torna a posar dins el mateix matras, rentant el morter

tres vegades amb aigua destil-lada (;o c. c. entre les trey

rentades); la reincorporac16 del teixit al matras cal quo

sigui quantitativa; es deixa el matras al bany-maria

durant mitja hora, agitant de tant on taut; passat aquest

temps, el contingut del matras es pasta a tubs de centri-

fugador i es centrifuga encrgicament durant cinc minuts;

mentrestant, al matras quo s'ha buidat, on quedcn sem-

pre algunes miques de teixit i sorra, s'hi poser 20 c. c.

d'aigua destil-lada que es fan escalfar al bany-maria;

un cop terminada la centrifugaci6, s'aspira el liquid, i se

1'ajunta al liquid recollit amb la decantaci6 anterior;

de seguida es treu del bany-maria el matras quo conte

els 20 c. c. d'aigua, s'agita de manera quo aquesta aigua

renti Ics parets del matras, i, despres d'assegurar-se que

la tempcratura de l'aigua, tot i essent elevada, no ho es

prou per a trencar els tubs del centrifugador, s'afegeix

aquesta aigua al sediment que ha quedat de la centri-

fugaci6; s'agita ben be amb una vareta de vidre i es cen-

trifuge novament durant cinc minuts, per a egvilibrar el

pes dell tubs afegim sorra fina al quo pesa menys); s'as-

pira el liquid i s'incorpora al recollit abans, fent tot junt

una mica menys de zoo c. c.; s'hi afegeix 0,5 c. c. d'acid

acetic cristal•litzable i es completa amb aigua destil-Lida

fins a ioo c...c.; aquest liquid conte tot el glucogen del

tros de fetge que s'ha pros diluft en zoo c. c. de liquid;

amb el mateix matras aforat es posa al bany-maria,

duiant tres minuts, amb la qual cosa es precipiten les
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substancics proteiques que encara quedaven dissoltes;
es filtra, es deixa o es fa refredar fins a ]a temperatura
del laboratori, i del filtrat se'n prenen llavors exacta-
ment 8o c. c., que es posen dins d'un matras aforat
do ioc c. c.; s'hi afegeixen 5 c. c. d'acid clorhidric con-
centrat (22° B.) i es completa fins a ioo c. c.; llavors es
posa aqucst liquid clips un riiatras duns i5o c. c., s'in
posa un refrigerant de reflexe i es porta al bany-maria,

on es deixa durant tics bores; passat aquest temps, cs
trcu del bany-maria, es deixa o es fa refredar, es prenen

exactament 5o c. c. del liquid fret i s'hi afegeixen, poc
a poc, exactament, .}o c. c. de soluciO saturada de carbonat
s<idic; a la barreja resultant s'lii to exactament el 40 per

cent del glucogen del troy de fetge que s'ha pros, convertit

en glucosa i dissolt en un volum de 8o c. c., dissoluci6

equivalent a la del 5o per ioo del glucogen en Too c. c.;

es fa la dosiIicaci6 de la glucosa continguda en aquesta

sohui6 per algun metode exacte; el taut per cent obtingut

per a aquest liquid, multiplic.it per 200, ens d6na la quan-

titat de glucogen continguda en el tros de fetge que s'ha

pres expressada en glucosa, i, coneguda aquesta xifra, del

pes d'aquest tros de fetge se'n deducix facilment el taut

per cent de glucogen expressat en glucosa del fetge exa-
niinat; la xifra de glucosa, multiplicada per 0,027, d6na
la xifra de glucogen.

Aquest proces, quo en conjunt dura menys de cinc
bores, pot esser interromput les bores que convingui
(sempre menys de vint-i-quatre bores per cada interrupci6)
en els moments segiients: Primer, despres gue el teixit
triturat amb sorra, fins a convertir-se en pasta, ha estat
mitja Nora en maceraci6 al bany-maria i abans de la i.' cen-
trifugaci6. Segon, despres de la 2.' centrifugaci6, quan
s'ha incorporat la darrera porci6 de liquid a les dues
porcions procedents de la decantaci6 i la I.' centrifuga 66
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i abans d'afegir-hi 1'acid acetic. Tercer, despres de filtrar i

abans d'afegir l'acid clorhidric. Ouart, despres de k

tres hores d'hidrolisis i abans d'afegir el carbonat sddir.

Amb aquesta tecnica obtenim resultats constants i

absolutament coincidents amb els de ]a tecnica Pi Suficr

primitiva i amb els del metode de Pfluger; aquesta co-

incidencia l'hem comprovada amb nombroses determina-

cions de control, dels resultats de les quals son exemples

les segfients xifres:

Primer. Valors obtingudes pel metode nou amb dos

fragments proxims de fetge presos simultiniament.

Primer fragment ........... 4,75 per ioo
Segon fragment ............ 4,71 per ioo

Segon. Valors obtingudes amb dos fragments proxims
de fetge presos simultaniament, i examinats, l'un, pel

metode antic i 1'altre pel metode nou.

Primer fragment (metode antic) 3,28 per ioo

Segon fragment (metode nou) . 3,30 per ioo

Tercer. Valors obtingudes amb dos fragments pro-

xims de fetge presos simultaniament, examinats, l'un,

pel metode nostre (nou) i 1'altre pel metode de Pfluger.

Primer fragment (metode nos-

tre (nou) ............... 5,30 per ioo

Segon fragment (metode de

Pfluger) ................ 5,29 per zoo

La tecnica que descobrim ofereix sobre la de Pfliiger

els aventatges d'esser molt mes curta, comportar menys

manipulations exposades a produir errors per perdua de
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subst.incia (pcrdua, per dir-lio aixi, mecanica i pcrdua

quimica per glucogenolisi) i esser moltissin mes econdmica

(estalvi do la potassa caustica i de l'alcohol). Tc nomes

cl desaventatge d'amidar junt amb el glucogen els hidrats

de carb6 de molccula mes senzilla que In hagi al teixit.

Aixd, en la immensa majoria dels cases, no es cap incon-

venient: quart ho sigui, a partir del moment en que s'ha

iiltrat la solucio de glucogen, es procedeix segons la tee-

nier antiga.

Si, en hoc de treballar-se amb fetge, es treballa amb

nn altre teixit mes pobre en glucogen, conve pendre

major quantitat de teixit per a la mateixa quantitat

d'aigua.

Laboratori de Fisiologia, Facultat de Medieina.


