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Els treballs que actualment tenim en curs sobre la

dinamica dels col•loides de la sang es fan indistintament

amb plasma i amb serum.

L'aparell emprat es un sistema de cataforesi cons-

truct per nosaltres, que pot veure's en la fotografia ad-

junta. Es tracta d'una bateria d'elements com els del

model de Vles, disposats en serie, a fi de podcr encabir

tota 1'escala de pH.

Hi hem intercalat una resistencia circular, a fi de

regular la cai:guda de potencial; un mil•liamperfinetre, a

fi de mesurar la intensitat; i un voltimetre per al voltatge.

Un dispositiu en pont permet de tancar la bateria

amb dos, quatre o sis elements. Un voltimetre molt

mes sensible ens dona el potencial per cada element.

Segons els resultats obtinguts amb la sang humana,

podern avancar ja que el punt isoelectric dels col•loides

de la sang no respon a la caracteristica d'un sistema

proteic elemental. De vegades el signe de la carrega

micel•lar s'inverteix, exactament com si es comportes

com un acid de pH baix o com un alcali de pH alt. Aixb

esta en contridiccio oberta amb la nocio classica dcl pH



Rateria ('elements de Vles per a 1'estudi de la cataforesi
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en els protids simples. Per aixo arribem a concloure
que en els protids de la sang existeixen sistemes complexes,
suposats fins ara albumines i globulins.

Per una altra banda, trobem una relacio entre pHi
i terreny patologic. Hem estudiat quinze casos de para-
lisi general progressiva, i tots paraven al mateix pHi,
corn si es tractes d'una condicio biologica optima per al
terreny d'aquesta modalitat patologica.

En canvi, unes altres malalties no presenten cap
constancia. Per exemple, l'alergia no ens ha semblat
gens definida en aquest respecte.

Despres hem fet assaigs amb la tuberculosi i la lepra:
tots els resultats en un i altre cas presentaven una gran
concordancia, corn si es tractes del mateix proces.

Per ultim, gracies a 1'administraci6 d'or colloidal,
hem aconseguit modificar aquesta condicio de terreny
fisico-quimic, determinant no tan sols un desplacament
del pHi, sing la inversio total de la carrega micel•lar.

Per totes aquestes raons, creiem que un canvi fisico-
quimic de la sang del tipus de la variacio del pHi pot
modificar les condicions del terreny considerat com a
medi biologic, i tenir, aixf, importancia en fisiopatologia.
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