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Ultra la glucosa, altres cossos reductors es troben
en la sang. D'aquests, el conegut amb certesa es el
glutation, tripeptid, la formula del qual ha estat prou
discutida. Els seus components, glucocola, acid glu-
tamic i cisteina, segons podem deduir dels resultats de
I'hidrolisi per la carbopolipeptidasa del pancreas, de
les observacions de Kendall i dels treballs de Le Breton,
es trobarien units segons una de les dues formules se-
guents:
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La segona d'aquestes f6rmules sembla esser la mes ver-

semblant.
Podent adoptar amb facilitat el caracter de sul-

fhidrat (cisteina, acid glutamic, glicina), susceptible de

cedir 1'hidrogen, i el de disulfur (cisteina, acid glutamic,

glicina), en que to tendencia a recuperar-lo, i actuant aixi

com a aceptor d'hidrogen, constitueix, doncs, un element

importantissim d'bxido-reducci6. Harrison demostra l'in-

tima relaci6 que to amb els processos de respiracio cel-

lular. Waard ensenya el paper que juga en absorbir

les radiacions ultravioletes, per a la producci6 de me-

lanines. Baker, Gabbe, Jowet i Quastel estudien la im-

portancia del glutation en la respiracio, el transport

d'hidrogen i en l'acci6 de la glioxalasa (metilglioxal, que

es transformat en acid lactic).

Els metodes de determinacio de la glutatiemia, nom-

brosos, per6 imperfectes, son principalment els seguents:

Tunicliffe desalbumina la sang amb tricloracetic, i titula

el glutation reduit amb iode n/ioo utilitzant el nitro-

prusiat sbdic com a indicador. Altres autors utilitzen

l'engrut de mid6 com a indicador, o completen la tec-

nica esmentada per una determinacio en blanc, els valors

de la qual dedueixen de 1'obtingut primerament. Perlz-

weig i Dclure, amb el mateix desalbuminat, afegeixen al

filtrat IK i solucio de iode, i determinen despres 1'exces

de iode per hiposulfit n/too. Abderhalden i Wertheimer

treballen colorimetricament afegint a] filtrat nitropru-

siat i comparant-lo amb uns standards. Thomson i

Voegtlin, despres d'hidrolitzar el glutation, el deter-

minen aixi mateix colorimetricament afegint-li betanaf-

toquinona-4-sulfonat sbdic. Altres donen metodes menys

utilitzats.

Els procediments colorimetrics son, aquf, corn sempre,

menys segurs. Dels estequiometrics, el que mes bons
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resultats ens ha donat ha estat el de Gabbe, que utilitza

el mido, i que hens modificat en alguns details.

La determinacio es fa de la segiient manera. Es

desalbumina, pel procediment de Folin-Wu. Zo cc. de

sang es converteixen aixi en Zoo cc. de liquid; es filtra

i s'agafen 25 cc. del filtrat. A aquests 25 cc. s'afegeixen

2 cc. de CIH al 25 per Zoo, i 2 cc. de solucio de ferri-

cianur potassic 0'005 N, adicionat de carbonat sbdic

(io'6 gr. de carbonat calcinat dissolts en Z,ooo cc. de

solucio). Es deixa reposar un o dos minuts, i s'afegeixen

2 cc. de solucio segiient. Es fa a l'acte una barreja de

quaranta parts de solucio de Zo gr. de sulfat de zenc i

50 gr. de CINa en 16o cc. de volum total i deu parts de so-

lucio, que conte 12'50 gr. de iodur potassic en Zoo cc.)

Es deixen passar cinc minuts, i despres d'afegir dues go-

tes de solucio de mido, titulern amb solucio 0`005 n de

tiosulfat sbdic. Es necessari seguir les dales referents

als minuts, per esser les reaccions reversibles. Fern paral-

lelament una altra determinacio, emprant les mateixes

quantitats de reactius, solament que en floc de posar

Zo cc. de sang oxalatada, hi poseur Zo cc. d'aigua bi-

destil•lada.

Restern les dues quantitats gastades d'hiposulfit, i

el que resulta ho multipliquen per 61'4, i aixi obtenim

la quantitat de glutation continguda en Zoo cc. de sang.

La quantitat aquesta resulta expressada en milligrams

i en glutation reduit. La valoracio ho ha estat del glu-

tation total.

Les xifres que donen els treballs apareguts en aquests

ultims temps per a la glutatiemia normal, son tan di-

ferents com la de 20 mgr. per Zoo cc. (Kitamura)

i 5o a 70 gr. per Zoo (Achard), passant per totes les

xifres intermedies. Quant a la glutatiemia patolbgica,

1'exemple de la diabetis es instructiu : mentre Kitamura,
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per exemple , troba una reduccio d'un 20 per ioo res-
pecte a les xifres normals, altres autors troben xifres
absolutament diferents . Aquesta desorientacio prove pro-
bablement que els uns expressen les xifres del glutation
reduit, i els altres de 1'oxidat; els pesos moleculars que
se li atribueixen son diferents segons les formules ad-
meses, etc. En resum, considerem necessaria la uni-
ficacio en la manera d ' expressar els resultats i en les
tecniques de valoracio, recomanant la de Gabbe, segons
indiquem. La forma que entenem mes rational d'ex-
pressio es la del glutation reduit, formula que correspon
al veritable glutation , i de pes molecular mes baix. Ens
abstenim de donar resultats de glutatiemia normal, per
no posseir nombre sufficient de dades , sabut com es
de dificil de procurar -se persones completament normals
per a aquesta mena de determinacions.
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