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INTRODUCCIO

En treballs anteriors 4, 5. 6, hem estudiat el transport del ferro en el

serum de diferents mamifers i ocells. Aquests estudis realitzats in vitro

son ara complementats amb una serie d'experiments fets amb conill i

gallina in vivo.

Hi ha alguns treballs publicats, com el de RAn7SAY i CAMPBELL 9, que

analitzen el metabolisme del ferro en la gallina en posta. Troben, fona-

mentalment, un notable increment de la sideremia, i una correlacio entre

el contingut del ferro en els ous i els nivells de ferro plasmic.

D'altra banda, HALKETT i col. 2, treballant tambe amb gallina en posta,

i mitjancant ferro radiactiu (Fe 59) segueixen el contingut del ferro en els

eritrocits, en el plasma i en els ous. Troben una relacio entre la destruc-

cio periodica dels eritrocits i el nivell de ferro plasmic, i tambe amb el

nivell de ferro en els ous.

RAMSAY 8, en un treball que tracta de la incorporacio del ferro en

l'hemoglobina de la gallina, demostra, emprant Fe 59, que els eritrocits

normals no capten el ferro del plasma, com fan els d'anec 3, i a la vegada

confirma algunes de les observacions fetes per HALKETT i col. 2, les quals

seran comentades mes endavant.

En el present treball ens proposem de fer un estudi comparatiu del

metabolisme del ferro en les especies indicades, analitzant el coinporta-

ment del Fe 59 en el plasma, la seva incorporacio als eritrocits i la seva

aparicio en els ous.

MATERIAL I HIETODES

Han estat estudiats diversos lots de gallines i pollastres (25 exemplars

en total), amb diferenciacio d'cdats i d'estat de posta. Comparativament,

han estat estudiats 7 exemplars de conills mascles.

Ha estat determinada la velocitat de recanvi (turnover) del ferro plas-

mic, scgons el metode de Bothwell i Finch 1.
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Hom injecta Fe '' en forma de solucio isoti>nica de citrar ferric, pre-
viament incorporat a z-3 ml de plasma a rma dosi de z-8 E,.g^kg pen cor-
poral.

Hom pren mostres de sang als ^, I^, 30, 60, Izo i 18o minuts, tot mesu-
rant la radioactivitat del plasma. Al mateix temps hom determina la side-
remia, segons el metode de Ramsay', 1'hematocrit, i la radioactivitat al
temps zero per extrapolacib de les dadcs experimentals; a partir d'aques-
tes dades hom calcula el volum del plasma, el de la sang, i el correspo-
nent turnover quc queda expressat en ^g Fe intercanviat per Ioo ml de
sang en zq. hores.

A les 7 i a les z¢ hores, aixi com cada setmana durant 3 mesos, hom
determina el contingut de Fe 59 de la sang. En les gallines en posta cal
mesurar tambc la radioactivitat dels ous.

RESULTATS

El ferro radioactiu injectat desapareix del plasma de manera expo-
nencial i els valors s6n nuts als voltants de lcs 7-8 hores. Cada lot d'ani-
mals presenta un pendent de desapariciG del ferro que es caracteristic, i
queda reflectit en el ^-alor T^^,o, que expressa el temps que tarda ]a radio-
activitat a fer-se la meitat de la del temps zero.

Els valors de T^5o, de la velocitat de recanvi, i de la sideremia figuren
a la taula L Hom pot observar, com era ja conegut, que les sideremies
pugen molt amb la posta i que les difercncies entre ocells no en posta i

IVIA I

sidcri^lllia i %clo(il^ll de w(ami dcl fc1lo pla^llli( cli difclclll^ cxCillplals de Illaillifels
i dowls

Exemplars 1\ .^

Pa Mast re.c

2 mesos G

sideremia
µg Te ^^o

Velocitat de recanvi Tlr^o

µg Fc^ioo c.c.^z¢ h . minuts

z.725 ± 6a3 z8±6

i•9=2 ± 5=' rq ± 3

^.6q,; ± ^.izo 30 ^ ^s
,.03^ 95
6.^i6 ± 3.300 67 f ^6

^ .464 ± ¢8, 6s±4

ion ± ai
8 mesos X37 t 37

Gallines

2 mesos (i X03 ± ir,
8 mesos i s3o
Ponta io 592 ± 'S3

ConilLs

bfasclcs

* 171 } rr
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mamifers no son de consideracio. Les dades de T/5o palesen una diferen-

cia entre els ocells joves i les femelles en posta. No son constatables diferen-

cies entre els sexes en els exemplars joves. En la velocitat de recanvi hem

pot veure una diferencia molt marcada amb la posta, i tambe entre els

mamifers i els ocells, en els quals no hi ha diferencies sexuals en els joves.

A partir de les 24-36 hores despres de la injeccio del Fe 59, hem torna

a trobar novament radioactivitat en la sang, pero nomes en els eritrbcits.

En els primers dies son atesos els valors maxims, els quals van decreixent

al llarg del temps. Com hem pot veure en la fig. 1, la configuracio d'aquest

decreixement es diferent en certs lots.

En els exemplars d'ocells joves d'ambdos sexes es ates el maxim entre

els dies 5 i 15. Despres baixa rapidament el nivell, al minim del qual hom

arriba pels voltants del dia 32. A partir d'aquests punt es produeix un

augment suau de radioactivitat, la qual decau novament entre els dies 6o

i 65.

En les gallines en posta 1'augment de radioactivitat es produeix sem-

blantment cap al cinque dia, pert el nivell de radioactivitat es mes baix

i mantingut, i forma un plateau fins al 25.E dia; flavors baixa brusca-

ment vers el dia 32, i continua amb les mateixes caracteristiques dels lots

anteriors, be que a nivells sempre inferiors.

En la fig. 2 mostrem un exemple tipic de la magnitud de la radioacti-

vitat de la posta en funcio del temps, comparativament amb el contingut

de Fe 59 en sang. No ens ha estat possible de donar valors mitjans en la

fregiiencia de la produccio d'ous per la gran variabilitat individual, pero

ha estat factible d'observar uns maxims de radioactivitat que corresponen

als dies 5 al 10„ 25 al 40, i 6o al 7o despres de la injeccio del Fe fil; el

primer maxim es sempre molt acusat.

DIscussi6

La velocitat de recanvi del ferro plasmic es, en l'home, de Goo-650 ^tg

Fe/loo ml/24 hores'; no hem trobat dades d'altres marnifers.

Els nostres resultats, corn exposern en la taula I, mostren que en el

conill es superior la velocitat de recanvi que en 1'home. Els ocells joves

d'ambdos sexes presenten valors que son quasi dobles que els de conill, i no

es diferencien entre ells. En canvi, en els adults hi ha variacions molt

notables, a causa del fenomen de la posta. Les diferencies son significatives

(ut» de Student) entre els exemplars en posta i no en posta, aixi com entre

ocells i mamifers.

L'aparicio i la desaparicio del Fe 59 de la sang presenta en els ocells uns

punts d'inflexio, com ho palesa la fig. ,, els quals permeten d'afirmar:
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l'existencia d'un maxim, a partir del cinque dia, que es molt semblant en

les gallines i els pollastres joves, mentre que en les femelles en posta es

menys acusat i mes durador, i la presencia de dos minims que corres-

ponen al dia 32 i als dies 60-65, aproximadament.

Els conills palesen un comportament en aquest respecte que es diferen-

cia clarament del dels ocells.

La presencia dels punts d'inflexio es explicada per la incorporacio del

Fe 59 injectat en cls eritrocits recentment formats. La vida mitjana dels

eritrocits es de 24 dies 2; en esser destructs, es alliberat el ferro altra ve-

gada al pool plasmic, del qual es atrapat de nou per a formar mes hema-

ties. Aixo ens explicaria el maxim inicial, el seu descens i el minim asso-

lit pels volts del dia 32. Corn que el fenomen es ciclic, es repeteix en el

temps, be que amb intensitat decreixent, corn es observable en la fig. 1.

En tots tres horn pot apreciar, corn es logic, un comportament identic en

els mateixos dies, amb la diferencia de les gallines en posta, on la pro-

duccio d'ous implica una excrecio diaria en ferro de 1-0,5 mg 9, la qual

excrecio necessariament influeix sobre el nivell general d'aquest metall.

Els maxims de radioactivitat en la posta ja assenyalats s'ajusten als

trobats per HAI.KETT i col. 2, els quals els fixen en els dies 4, 30, i 59 des-

pres de la injeccio del Fe 59. Aquests autors indiquen que l'ovari pren

directament el ferro del pool plasmic, en no disposar de cap dispositiu

d'emmagatzematge. Aixo explica que el primer maxim sigui el mes intens,

i quc els altres ho siguin menys i alhora coincidents amb el moment de

la destruccio dels eritrocits (alliberament del ferro).

En cls mamifers, el ferro incorporat al plasma es utilitzat quasi inte-

grament per a sintesi d'hemoglobina. En els ocells en posta aquest

ferro ha d'esser repartit entre la sintesi i la formacio de l'ou; aixo explica

les notables diferencies de les corbes entre els lots estudiats.
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DISC USSI6

Dr. ALEMANY

Pregunta al doctor Balasch cow es mesura la radioactivitat.
Tambe desitja de concixer la seva opinio sobre el manteniment de la

radioactivitat a l'organisme en el cas de la no existencia de la posta d'ous.

Dr. ORIOL i BOSCH

Manifesta que des (Fun punt de vista teoric pot fer-se dificil el calcul
dels temps de vida mitjana combinada del ferro i de la transferrina, be
que, si llur valor es molt diferent (Fe de l'ordre de minuts i transferrina
de l'ordre de dies), es poden menysprear les interferencies.

Dr. BALASCH

La radioactivitat ha estat mesurada amb tin comptador d'espurneig,
tipus Pou.

(want a la persistencia de la radioactivitat dins 1'anirnal injectat,
en els exemplars mascles i en les gallines no ponedores, i especialment en
els conills, la radioactivitat es mante a nivells cada cop mes baixos, despres
de presentar diverses fases amb ondulacions descendents fins a l'extincio,
transcorreguts tins sis rnesos.
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