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El metode de Hagedorn i Jensen (Z) per a la deter-
minacio de la glucemia, to avantatges que, a judici meu,
el fan preferible a tots els altres que jo conec, pero to
tambe alguns inconvenients que poden donar hoc a
resultats falsos, tot i la concordancia de dues o mes
determinacions simultanies.

DESPROTEINITZACIO

La tecnica original pot donar hoc a valors massa
alts o massa baixos. El filtre de coto, a desgrat de tota
la cura possible, pot deixar passar petites particules re-
ductores, formades en la precipitacio. Aixo m'ha succeit
a mi, i ho he vist succeir al laboratori del mateix Ha-
gedorn. D'altra banda, el filtre de coto pot retenir una
part de la glucosa, encara que es facin tots els rentats
prescrits. Aixo ho he comprovat experimentalment, i
ho he vist confirmat per Folin i Malmros (2) i per
Kramer i Steiner (3).

He comprovat experimentalment que aquestes di-
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ficultats son salvades amb la tecnica de desproteinitzacid

amb zenc, segons Somogyi (4).

L'us de filtrats, segons les tecniques de desprotel-

nitzaci6 per l'acid tungstic, segons Folin i Wu, o per

1'acid tungsto-molibdic, de Benedict, d6na hoc a va-

lors massa alts, perque aquests filtrats contenen subs-

tancies reductores, altres que la glucosa, l'accio reductora

de les quals es especialment intensa per al ferricianur

potassic. He comprovat experimentalment que aquesta

dificultat tambe es salvada per la tecnica de Somogyi.

REFREDAMENT DESPRES DE LA REDUCCI6

A les temperatures habituals en els laboratoris,

despres d'afegir els reactius que tenen per objecte la

precipitacio del ferrocianur i ]a lliberaci6 de iode, aquest

es volatilitza en quantitats que es fan apreciables al cap

de pocs minuts. Aquesta causa erronia, que jo he trobat

i comprovat experimentalment, 1'he vista confirmada per

Wildowson (5). Per tal d'evitar-la, conservo els tubs des-

pres de 1'ebullici6, des de cinc minuts abans d'afegir-hi

els reactius esmentats fins immediatament abans de la

intitulacio iodometrica de cadascun dels tubs, dins d'un

bany d'aigua freda, la temperatura del qual mantenia

en tot moment inferior a ioO C., amb l'ajut de glac, si es

que calgui. Per tal d'assegurar-me encara mes contra

tota possibilitat de perdua de iode, afegeixo els reactius

lliberadors de iode a series, d'un maxim de cinc tubs

cadascuna, i realitzo la intitulacio iodometrica dels tubs

de cadascuna d'aquestes series, de manera que aquesta

intitulacio comenca despres de dos minuts, i acaba abans

de deu minuts, comptats des del moment que ha estat

realitzada la barreja lliberadora de iode en cada tub.
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CoMPosICI6 DEL REACTIU ALCALf DE FERRICIANUR

I CALCUL DELS RESULTATS

La correccib de la tecnica original en els dos punts
estudiats la considero essencial . Hi ha un altre punt,
ja no essencial , en el qual crec que pot modificar-se
avantatjosament la tecnica original. Aquest punt, que
es la composicib del reactiu alcali de ferricianur potassic,
& estudiat a part en la nota segiient.
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