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Els treballs que, sota la direccio del meu mestre, el
Dr. Pi Sufler, he empres sobre 1'estudi clinic del meta-
bolisme en els diabetics m'han fet interessar en la recerca
de medis per a determinar la tensio dels gasos, i especial-
ment la de 1'anhidrid carbonic, a faire alveolar, la qual
constitueix una dada d'un grandissim valor en dit estudi,
per la relacio que guarda, d'una banda amb 1'aprofitament
dels hidrats de carbo per 1'organisme, i d'altra, i sobretot,
amb la concentracio en hidrogenions de la sang, l'aug-
ment dels que to una relacio estreta, encara que no ben
precisada, amb el sindrome anomenat acidosi.

Haldane ha descrit un aparell destinat precisament a
l'analisi de faire alveolar de 1'home. Aquest aparell, repre-
sentat en la fig. i.a, consisteix en un tub de goma, de
3 a 5 cm. de diametre i de 4o a 5o cm. de longitut, provist,
en un dels extrems, d'una pessa destinada a adaptar-se a
la boca; a cosa d'uns 5 o 6 cm. d'aquesta pessa s'ajusta el
tub de goma 1'extremitat superior d'un recipient de vidre
provelt de dues claus de doble pas situades a la proximitat
dels seus dos extrems. Per a emplear aquest aparell s'omple
el recipient de mercuri, i, tenint oberta la clau superior i
tancada la inferior, el subjecte respira una estona normal-
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ment, i en un moment donat, despres d'una inspiracio

normal, fa una espiracio profunda per la boca, i a traves

de la pessa bucal, que instantaniament clou amb la llengua;

en el mateix moment s'obre la clau inferior del tub de

vidre i cau el mercuri , determinant una aspiracib del

gas (aire ) contingut en el tub goma, del qual s'omplena;

es tanquen desseguida les dues claus, i es to recollida

una mostra d'aire en disposicio d'esser analitzada. Es

repeteix la mateixa operacio, amb la diferencia que el

subjecte fa 1'espiraci6 profunda despres d'una espiracio

normal i es to una segona mostra d'aire. Haldane ha

demostrat experiment alment que el promig de la com-

posicio d'aquestes dues mostres correspon, amb forca

aproximacio, a la composicib de faire alveolar del sub-

jecte. L'examen d'aquestes mostres es realitza passant-

les a una proveta de mesuracio de gasos sobre cubeta

de mercuri, mesurant el volum total, separant l'anhidrid

carbonic per mitj a de potassa caustica i l'oxigen per mitj a

d'acid pirogal•lic, i mesurant les disminucions de volum

corresponents.
Jo he pensat que es podria obtenir una major senzi-

llesa, sense detriment de la precisio necessaria, reunint en

una mateixa pessa el recipient i la proveta de mesuracio,

amb la qual cosa s'estalvia la translacio de faire d'un hoc

a un altre. Amb aquest objecte he fet construir l'aparell

que constitueix l'objecte de la present comunicacio.

L'aparell, representat en la fig. 2.a, consisteix en un

tub de vidre proveit de dues claus senzilles, pero que

tanquin perfectament (i) i de pas bastant ample (3 0 4

milimetres ), la una situada a uns 5 cm. de 1'extrem que

es considera superior, i 1'altra gairebe immediatament per

(i) Si aquest aparell es vol emplear per a recerques cientifiqucs de

precissio, cal emplear claus especials qne assegurin una oclusio perfecta.



Treballs de la Societat de Biologia. r916 85

sobre de 1'extrem inferior: de clau a clau el tub to una

capacitat d'uns zoo c. c. i, amb 1'objecte que la longitut

total no sigui excessiva, ]a part superior constitueix una

dilatacio, de manera que a la porcio inferior, allargada hi

corresponen uns 25 c. c. de la capacitat total; aquesta

porcio inferior es graduada en decimes de centimetre cubic;

per aquesta graduacio es considera el o arran do la clau

superior, do manera que la numeracio a la porcio graduada

comenca per 75 c. c. a la part superior do la mateixa per

a acabar a ioo c. c. (o alguns mes) a la part inferior.

Per a recollir les mostres d'aire s'opera amb aquest

tub exactament de la mateixa manera que amb el reci-

pient de 1'aparell de Haldane, emplcant el mateix tub de

goma amb pessa bucal, i es recullen les dues mostres dife-

rents, exactament de la manera descrita per Haldane. Per

a analitzar aquestes mostres es porta el recipient que les

conte a una cubeta profunda de mercuri, introduint-li

per 1'extrem inferior; si es possible, se submergeix tot el

tub dins el mercuri i se'l mante submergit durant alguns

minuts, per a uniformar la temperature; despres s'obre

la clau inferior i es mesura el volum d'aire contingut al

tub, estant igualats els nivells do mercuri a 1'interior

i a 1'exterior del mateix, i equilibrada per tant la pressio

do dit wire amb la pressio atmosferica; despres d'aixo, amb

una pipeta recorbada s'introdueixen uns centimetres

cubics de solucio concentrada de potassa caustica, es

tanca la clau i s'agita el tub, despres de la qual cosa es

repetira la operacio de la submersio i mesuracio de volum;

la diferencia entre la primera lectura i la segona ens donara

el volum d'anhidrid carbonic contingut en la mostra reco-

llida a la pressio atmosferica, i aixo permetra calcular el

tant per cent corresponent al volum i a la pressio del
mateix. Si es vol determinar tambe la quantitat d'oxigen

es repeteix la operacio amb la mateixa mostra, amb so-
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lucio d'acid pirogal•lic, i es vcu la diferencia rntre la
darrera lectura i 1'anterior . El promig dels resultats ob-
tinguts amb les dues mostres dona , com hem dit, segons
Haldane , els valors corresponents de faire alveolar.

Laboratori de Fisiologia. Facultal de lledecina.
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