
SOBRE L'US D'UN REACTIU ALCALI DE

FERRICIANUR POTASSIC MES CONCENTRAT

QUE EL DE HAGEDORN I JENSEN, PER A

LA DETERMINACIO DE LA GLUCEMIA

EN PETITES QUANTITATS DE SANG

per

R. CARRASCO I FORMIGUERA

La composicio del reactiu alcali de ferricianur po-

tassic, segons la tecnica original de Hagedorn i Jensen (Z),

el fa utilitzable tan sols per a quantitats de glucosa

compreses entre 0`025 i o'385 mgr. Si la concentracio

de la glucosa a la sang examinada es superior a 385 mgr.

per Zoo cc., l'Iis del reactiu original, amb quantitats de

filtrat equivalents a o'i cc. de sang, tindra per resultat

la perdua del temps i del material emprats; algunes

vegades aquesta perdua pot esser irreparable. Hanes (2),

entre d'altres, ha demostrat que el metode es aplicable

fins a quantitats de ferricianur almenys cinc vegades

mes grans quo les emprades per Hagedorn i Jensen, cosa

que augmenta en proporcio escaient la quantitat ma-

xima de glucosa que pot esser apreciada.

He comprovat experimentalment que amb solucions

acuoses de glucosa, i amb filtrats de sang desprotel-

nitzada segons la tecnica de Somogyi (3), dona resultats

plenament satisfactoris un reactiu que contingui una
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quantitat de ferricianur doble i una quantitat de car-

bonat sodic anhidre igual que les del reactiu original

de Hagedorn i Jensen, es a dir : 3'3 gr. de ferricianur

potassic i io'6 gr. de carbonat sodic anhidre per i litre

de solucio en aigua destil-lada.

Prenc 2 cc. d'aquest reactiu, una quantitat de filtrat

segons Somogyi que correspongui a una quantitat de-

terminada de sang (entre o'05 i o`9 cc. de sang), i aigua

destil-lada fins a un volum total de i4 cc., i faig bollir,

a bany maria, vint minuts. Faig la intitulacio iodome-

trica amb solucio i/ioo normal d'hiposulfit sodic. Va

sense dir que cal fer, igual que amb la tecnica original,

la comprovaci6 de la solucio d'hiposulfit, mitjancant

una solucio de iodat potassic, que ha d'esser de con-

centracio doble que l'emprada en la tecnica original, es

a dir : o'3566 gr. de iodat potassic dissolt en aigua

destil•lada fins a i litre, i cal fer tambe, almenys, una

determinacio en blanc, realitzada amb tots els reactius

i amb totes les operations, pero sense sang.

Amb el reactiu original de Hagedorn i Jensen, la

relacio entre la quantitat de glucosa present i la quan-

titat de ferricianur reduit no es pas linear; de manera

que per tal de calcular el resultat de cada determinacio,

cal fer us d'una formula o be d'unes taules establertes

empfricament pels autors. Aquesta formula i aquestes

taules no son pas aplicables a un reactiu de concentracio

diferent. He estudiat experimentalment la relacio entre

glucosa present i ferricianur reduit pel reactiu i en les

condicions experimentals proposats en aquesta nota, i

he trobat que, descomptada la quantitat de ferricianur

reduida en la determinacio en blanc, aquesta relacio

es absolutament linear per a quantitats de glucosa com-

preses entre 0'025 i 500 mgr., i s'aparta lleugerament

de la recta per dessota i damunt d'aquestes quantitats.
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A fi de calcular el resultat d'una determinaci6, hom

resta la quantitat d'hiposulfit despesada en la intitu-

laci6 iodometrica de la determinacio problema, de la

despesada en la determinacio en blanc, despres de corregir

aquestes quantitats, segons el resultat de la comprovaci6

de la soluci6 d'hiposulfit, mitjancant la soluci6 de iodat.

Aquesta diferencia, expressada en centesimes de centi-

metre cubic, si esta compresa entre 7 i 145, es multi-

plica per 3'45; si es inferior a 7, es multiplica per un

factor compres entre 3'45, en el cas que la diferencia

sigui 7, i 2'5 si es 1 (2'78 essent 4'5); si es superior a 145,
es multiplica per un factor compres entre 3'45, en el cas

d'esser 145, 1 3'85, essent 199 (3'53 si es 170 i 3'73
si es 187). El producte d6na la quantitat de glucosa

present en la quantitat analitzada de filtrat o de soluci6,

expressada en mil•lesimes de milligram. Si la quan-

titat de filtrat analitzat correspon a o`1 cc. de sang,

el producte aixi obtingut d6na directament la valor de

la glucemia expressada en milligrams per 10o cc.
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