
EXTRACCIO DE FERMENTS CEL;LULARS

3.° NO r.a

per
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Per a I'extraccio dels ferments de la substancia ner-

viosa aplico el procediment que ja he descrit per a 1'extrac-

66 dels ferments de la earn i de les leucoli.sines. Un cop

tret el cervell on un gos, es deshidratat per 1'acetona,

assecat i polvoritzat. Es posa en maceracio i gram de

pols amb 20 C. c. d'aigua destil-lada, on s'addiciona clo-

roform. i c. c. d'extret centrifugat, despr^s de dotze

bores d'estufa a 40°, hidrolitza i centigram de glucogen

on menys de dues bores. La for4a bacteriolitica es sem-

blant a l'obtinguda amb poll do earn: 244 mg. do basil

anthracis emulsionats amb r c. c. do solucio salina i z c. c.

d'extret a 40°, son digeiits en l'espai do vuit o nou hores.

No queda sino una petita resta de bacils que resisteixen

l'accio dels ferments, coin passa amb els de la carn.

L'enorme quantitat do lipoides quo contc la substancia

nerviosa m'lia forcat a augmentar la dosi de cloroform

fins a 40 0 50 per ioo, o be a associar la seva accio amb

la de 1'eter sulfuric. En dues series paral-leles de tubs pre-

parats amb i gram de pols i 20 C. c. d'aigua, es nota la

influencia que exerceix aquesta associacio sobre la ri-
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quesa on ferments de 1'extret. Mentre que Foxtrot dels
tubs tractats exclusivament amb cloroform comenca a
atacar les bacteries sis bores despres, i s'obte llur fusio
quasi total entre vuit i nou bores, en la scrie on hem afegit
del t a 6 per zoo d'eter s'observa que 1'accio amilolitica
es mes rapida i l'accio bacteriolitica mes energica. Entre
la primera i segona hora s'observa que els bacils son ja
atacats pols ferments, que llur fusio es completa al cap
do sis hones i quo el nombre de bacils resistents es molt
mes petit que en el tub control de l'altra selie.

La polpa cerebral fresca, maccrada amb solucio sa-
liva addicionada amb fluorur sodic, per preservar-la de la
putrefaccio, no dona ferments a l'aigua ni al cap do dotze
bores ni al cap de vint-i-quatre; pero, si s'hi posa cloroform,
la seva forca amilolitica i bacteriolitica son tan manifestes
com on la maceracio de la poll. Si a l'accio del cloroform
In afegim la de l'eter, l'accio dels ferments es reforcada
do la mateixa manera que on 1'experiment anterior.
Centrifugant la maceracio do la polpa cerebral fresca, no
s'obte pas un extret clar corn l'aigua, semblant al que
s'obte amb la maceracio do la pols, sino un extret d'as-
pecte gelatines, que forma precipitat on vint-i-quatre
hores. L'activitat diastasica de Fun i do l'altre extret,
obtinguts on les mateixes condicions, es sensiblement
igual.

La temperatura mes favorable per a l'accio dels ex--
trets es superior a 400. La fixacio d'aquest optimum, aixi
com l'estudi de la digestio bacteriana sota 1'accio do tem-
peratures que progressivament augmenten, fins a arribar
al limit en que l'activitat do 1'cxtret s'anul•la, sera estudiat
en un treball Iiltim. En aquestes notes cm proposo sola-
ment for ressaltar: i." Que la intervencio de substancies
dissolvents del principis grassos continguts dins dels ele-
ments cel•lulars afavoreix l'alliberacio de llurs ferments

12



178 Publications de l'Institut de CiPncies

en la solucio salina. 2.° Que aquesta allibcracio, en un

grau mcs o menys marcat, es producix amb tota mena

d'elements cel•lulars, tom provarem en una proxima i

darrera comunicacio sobre aquesta gilestio. Resumirem

cis resultats obtinguts per l'aplicacio d'aqucst matrix

metode en el pancreas, cos tiroides, ronyons i fetge; resul-

tats identics als obtinguts amb cis lcucocits normals, els

globuls de pus, In. carp i la substancia nerviosa.
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