
ESTUD[ DELS FERMENTS ESPECIF(CS

(NOU METODE)

per
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Ja es antiga la coneixenca que els ferments no hidro-

lisen indiferentment qualsevol substancia organica hi-

drolisable per cis acids o alcali;, sing que sa accio es con-

creta al grup de les grasses (lipases), ferules (amilases)

o albuminoides (proteases).

A Fischer es deu l'haver demostrat qur la especificitat

dels ferments va mes enlla, depenent estretament de la

configuracio estereo-quimica de la molecula.
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fermenta and) la invertina no fermenta amb la inverting

S'arriba a la concepc16 que els ferments actuen d'una
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manera estretament especifica, depenent sa accio de la
configuracio quimica de la molecula.

Abderhalden, deixeblc de Fischer, dedicat a 1'estudi

dels albuminoides, desenrotlla en aquests in. idea que

Fischer demostra en el grup d.els hidrats de carbo.

Adm(.t per a cada albumina una proteasa eespecifica

apta per a hidrolisar-la, acceptant que la diferencia es-

sencial entre dos albuminoides radica en l'ordenacio liniar

dels acids aminics que la formen.

Segons ell, quan en el sistema (i (circulator]) apareix

un albuminoide nou o en proporcions noves, apareix a

1'ensemps un ferment netament especific que'l desintegra.

Aquests albuminoides nous apareixen, segons ell, en

1'embarac, a l'iniciar-se un proces neoplasic, infcccl6s, unit

atrofia o degeneracio d'un organ, etc.

I creu que de la troballa del ferment s'en deducix la

presencia del seu albuminoide, i d'aixo es treuen conse-

giiencies diagnostiques 11-limitades.

Per a demostrar en cada cas la presencia del ferment

especific, Abderhalden dona dos metodes: el de dialisacio

i 1'dptic.

El metode optic parteix d'una premisa: que aquests

ferments tan netament especifics ataquen indiferentment,

be 1'albuminoide originari, be les peptones de grossa mo-

lecula que resulten de la seva hidrolisi amb l'acid sulfuric.

I des del punt de vista tecnic es incomode per la finor

d'observacio que requereix, puix les variations de rotacio

estan en els limits de la perce.ptibilitat amb un polarimetre

el mes sensible possible i la preparacio de In. peptona 6-s

llarga i incomoda.

Es deixat en segon terme fins pel matcix Abderhalden.

El metode de dialisacio parteix d'una premisa: que

l'especificitat dels ferments no s'altera poc ni molt al coa-

gular-se l'..lbuminn. 1 bullir-la indefinidament.
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Des del punt de vista practic ofereix moltes dificultats,

unes que horn vent amb gran esment i altres impossi-

bles de vencer.

La mes gran d'aquestes, que no es possible separar

mecanicament les cel•lules de parenquima, del conjuntiu,

endoteli capil•lar, arrels nervioses, etc., i en l'orgue mes

ben rentat el conjunt d'aquestes parts representa, sempre i

fatalment, una proporci6 potser del 20 per roo del total

en pes.

Jo he ideat un nou metode que, al men entendre, es

el mes clar.

Essencialment consisteix en immergir dins el serum,

o sang o liquid a investigar, una preparaci6 del teixit la

desintegraci6 del qual vol cercar-se, deixar-la el temps

que's vulgui a l'estufa, remenant de tant en tant, i des-

pres rentar-la i tenyir-la.

L1 control es el mateix serum o liquid inactivat a

56 0/0 hora.

La unica condici6 que requereix es assepsia absoluta,

que els tails estiguin molt ben fixats immediatament despres

de la mort o en biopsia i que estiguin molt ben adherits.

Fins ara ho he aplicat a l'estudi del ferment de la sang

en 1'embarac.

He procedit aixi: extrec io cm. de sang, xeringa

absolutament esteril, bullida amb serum; 1'aboco directa-

ment al tubus del centrifugador esteril, cenfrifugo, separo

el serum i el deixo en un tubus d'assaig esteril, tapat

amb cot6.

Llavors hi introdueixo una pctita gradeta de plati, amb

una serie de mitjos cubres quce porten enganxats tails de

placenta molt ben fixats i d'altres teixits de 5 IL de gruix,

treta la parafina i esterils (passant-los de l'alcool absolut

a l'aigua (,steril o b< immergint-los en aigua bullenta

3 6 4 minuts).
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Un cop la gradeta dins del tubus (It acompanyo amb un

ganxo de vidre capil•lar), la deixo un bon temps (24 a

48 hores) i remeno.

Despres rento i cobreixo les preparacions, tin cop

treta la gradeta amb tin ganxo capil•lar cremat.

Inactivo el serum a 56° una hora, i amb aquest serum

repeteixo l'observacio amb novel preparacions de pla-

centa i altres teixits.

El metode, com pot veure's, es d'una simplicitat

extraordinaria, no requereix cap aparell, els resultats se'ls

veu i se'ls pot guardar indefinidament, no cal rentar els

teixits, se pot localisar a116 que es atacat i allo que es

intacte i la sensibilitat es mes grossa, puix no hi ha limit

a la durada de l'operaci6 i hom pot anar separant els pro-

ductes de desintegracio per dialisi, si es vol.

La quantitat de serum extreta pot esser minima;

requereix mitja hora escassa de treball.

Teoricament nomes parteix d'una premisa: que el tei-

xit fixat i esterilitzat es tan atacable com abans pels fer-

ments.

Dels resultats que n'he obtingut i de molts details de

tecnica en parlare en altra comunicaci6.

Laboratori de Fisiologia. Facultat dc Medecina.
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Nola adicional. - Durant el temps compres entre la

presentacio d'aquest treball a la SOCIETAT DE BIOLOGIA

i la correccio de les proves impreses del mateix, l'autor

-'ha trobat amb un seguit de dubtes i observacions que'l

forcen a estudiar millor el metode abans d'utilitzar-lo per

ai estudi del ferment de l'embarac. De moment des-

aconcella el seu us en la practica, ja que'l problema es

presenta complexe i fa necessari un analissi acurat de

les condicions.


