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"1'RelAI , I.s oRan .NAPS: M. CHrVAI tr: R: Sobre la cariocinesis . --R. P. Pu.ur-

t.A, S J.: El ntucilago de la ,emilla de « Ocinmm basilicunt ». -J. HOME-:oes:

Nueva interpretacion de los corpusculos conceptuados cotno cromoso-

mas errantes.

No havetit rates assuutptes per a tractar el Sr. President aixeca la

sessib a les 19 hores , 45 minuts.

Tecnica de coloracio amb 1`eosina en els objectes fixats

en formol

per

F. X. fARRCRONS

El formol es (leis principals fixadors que s'nsen en tecnica nticrogrt-

fica. Es pot dir qne es l'tinic quail les peces fixades s'han de tallar per

congelaci6. No en v t el seu its es tan extes, preseuta ntoltes ventatges i

molt pocs incouvenients. Entre les primeres s'ha de fer notar el sell po-

der de precipitaci6, es it dir,el molt poder de coagulant que presenta en-

vers els albtuninoids que cunstitueixen el protoplasnia Fist nr.R ha sigut el

qui ha estudiat agnest poder de precipitaci6 dell fixadors, col locant al

turlnol entre el grup tie fixadors Ines cotnplerts o sigui aquells que pre-

cipiten I'dtcid nucleic, I'alhnneusa i les seroalbumines, siguent aquestos

precipitats itisoinbles en exces de fixadors i en I'aigua. Es de notar taut-

be el sell Bros poder de penetraci6 i una qualitat esser.cialisima qne es de

deixar el protoplasme quimicament invariable.

Al costat de totes aquestes aventatges hi ha tan sots nn inconvenient;

el seu poder redactor, mes veurem mes endevant que agnest pot esser

fhcilment solventat.

La ntajoria dell fixadors usuals s5n fixadors oxidants, havent-ni till

nonthre molt redtt t (alcohol etilic, alcohol ntetilic, acetona i formol,) que

s6n fixadors reductors. Es dir que elsfixadors, els podem dividir en oxi-

dans i reductors. Els primers s6n aquells que en contacte (leis teixits els

oxides, conrhaten les sever propietats reductores que aquestos presentau
tiler see i fan que siguin facilntent coloretjats. L'altra grup de fixadors

sou aquells que agafen oxigen dels teixits i favoreixen la seva acciu

reductura.
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Per altra handa tenim que els teixits animals els Modem dividir tarnbe
en teixits oxidants i teixits redactors . Entre els primers, teninr el nucli
(inillor dit el conjunt de nuclis de tin teixit detcrminat) clue presenta pro-
pietats oxidants, es it dir, que despren oxigen i agafa hidrogen, siguent
agnest oxigen captat per els teixits del voltant i que el presentin en
Inenys quantitat . Els teixits reductors son aquells que agafen oxigen ades
dels teixits pruxims ades de les substancies quimiques que el volten,
i desprenen hidrogen que pot esser captat per les substancies o teixits
pruxims (cas del protoplasma).

T'enini ademes tin grup de substancies colorants, principalment en el
grill) dels trigenilmetans ( al qual pertany I'eosina ) que on molt sensibles
a perdre oxigen i a agafar hidrogen formant - se lo que s ' en din un lenco-
compost, es It dir tit) compost que no presenta propietats tiutOreas.

Si nosaltres fern actuar tin fixador redactor sobre un teixit redactor
corn es el protoplasma , que pasara ? Seucillarnent, que el teixit quedara
fixat, peru les s ever propietats reductores set an accentuades per ]'Its del
fixador redactor . EI protoplasma en aquest cas no agafarA el colorant

eosina ja que aquest sera transforniat ell un leuco - compost , que corn
sabem , no presenta propietats tinctoreas . Es it dir . que un teixit fixat en
formol , els sells tails no agafaven I'eosina.

Si nosaltres fem actuar tin teixit redactor amb tin fixador oxidant, el
teixit, a la veguda que fixat , (Iuedara oxidat, i I'eosina anrh corltacte d'a-
quest teixit no es transfornrarh en leuco - compost ja que el crourufor del
colorant no agafara hidrogen, que en el cas anterior era cedit per el
protoplasma . EI teixit, en una paraula . quedara coloretjat.

lutes aquestes cambinacions les podenr reps esentar esqueruaticanrent
de la segiient manera :
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U'aqui ha nascut el concepte de oxipolaritat tormulat per UNNA.

No es altra cosa que I'afiuitat dels cossos amb menys oxigen per els

peroxidats. Veieni doncs que la dificultat de coloraci6 amb I'eosina es

deguda solsament a I'us d'un fixador redactor, que 1'us d'aquest colorant

es fa quasi be imposihle quau es fan tails per congelaciri, ja qur el fixador

que S'usa en aquest cas tes el formol at IC) °l„ , i tenim per altra bands que

la coloracib amh I'eosina es insustituible per el stir molt contrast amb la

coloracio nuclear, que generalment es I'hematoxilina, per la facil prepa-

raciG del colorant i per Iss varietats de tons que presenta.

Corn combatre I'accio reductora del formol? La resposta es evident

quail la pregunta es formula d'aquesta mauera. L'us d'uu mordent oxidant.

Els mordents son cossos que serveixen d'intennediaris entre el cos a

coloretjar i el colorant. SegOns la definiciu de MANN provoquen rota

c ombinaciu quimica entre dos cossos que no tenen cap afinitat l'un per

I'alire. Es convrnirnt no confondre el mordent del tintorer amb el mor-

dent del tecnic micrografic. El pruner busca la producciu de tincions

homogeneas, mentres que nosattres, per exemple, busquem qu'el teixit

tingui una sensihilitat especial envers el colorant que en el nostre cas

es I'eosina.

Si nosaltres en el present cas fem its d'un mordent que cumbati les

accions reductores (Iue presenta el teixit (accentuades per l'us del formol)

ens troharem que el colorant no es transformart en leuco compost, ja

que el sell ctombfor no (-aptara hidrogen, presentant doncs propietats

tinctoreas.

L'acciO del mordent oxidant ell esquema es el segiient
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131 mordent que fem servir per nhtindre les dites reaccions, es e
clorur de zenc at 2 . La tecnica es la segiient : nn cop els tails estan
ja coloretjats amb I'hematoxilina i aquesta es diferenciada, son sotmesos
els tails a un Ileuger rentat, a contimraci6 es deixen de 30 a 35 seguns
en el mordent que com hem dit anteriorment es una solacili de clurur de
zenc at 2 signew passats desprr's els Falls en una soluci6 alcoh6lice
de eosina en la final si estan d1ul a dos minuts. F.Is tails acte seguit des-
pres d'un Ileuger rentat amh aigue, podeu esser deshidratats i montals.
Fn els que no limn sight sntmesos a I'acci6 del mordent, en el moment de
la deshidrataci6 I'eosina nlarxa del tall juntament amh I'agent de desl,i-
dratacio. Fit canvi els que han sofert I':,cci6 oxidative gnedan fortament
coloretjats ja fine en aquestes conditions el protoplasma forma amh el co-
lorant una verdadera conthinaci6 quinlica que Fes inataceble per I'acci6 de
I'alcohul.
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