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L'estudi de les fermentations i putrefaccions intestinals ha

sigut objecte do l'atencio de tots els especialistes d'aparell di-

gestiu, fent llur determinacio per l'aualisi coprologic. Uns s'lian

fixat especialment en 1'examen macro i microscopic dols residus

do la digestio; iltres en les proves al termostat o en ('examen

bacteriologic, i alguns han donat gran importancia a la reaccio

al tornassol.

Cap d'aquests procediments no Basta, per si sol, per orion-

tar-so respecte les alterations digestives i modernament Fis-

CIIEI' i posteriorment GOIFFON i Roux lean recorregut a 1'exa-

men quimic de les depositions investigant els productes finals

do la digestio i les alterations que sofreixen en les fermenta-
tions i putrefaccions.

Aquests productes son els acids grassos volatils (acetic,
butfric, formic, propflic, propionic, valerianic, caproic, etc.) i
I'amoniac.

Els acids grassos volatils provenen no do la descomposicio

de les grasses sing de la fermontaciO dels hidrocarbonats no
absorbits, quo passen per una fase de transformaoio on alco-
hols, aldehids i anhidrid carbonic, per acabar en la formacio
d'aquests acids de la sorfo aciclica. Aquesta fermentacio, que to
hoc principalment en el cot i colon ascendent, es deguda als
microorganismes de la fermentacio (batteries i llevats iodofils).
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L'amoniac ds I'ultim terme do In descomposici6 dots albu-
minoides. Aquesta disgregaci6 de In molPcula albuminoide quo
comenS,a a I'est6mac amb In formaci6 do peptones i segueix en
tot of trajeeto del budoll prim amb la formaci6 do polipeeptids i
acaba amb la formaci6 d'aeids aminats, sofreix eu la segona
porci6 do I'intesti gruixut (colon transvers i descendent) i in-
fluencia de la flora microbiana anaerohia quo deseomposa els

productes no absorbits i les traussudacions intestinals on amo-
niac.

Per tart tenim que els itcids grassos provenen de les for-

mentacions i l'amoniac do les putrefaccions i coin a consegiien-
cia la dosificaci6 d%aquests dos productes ens donara la mida
d'aquests dos processos.

Uua altra rnanera do donar-se compte de la intensitat de les
putrefaccions ds investigar l'activitat de la flora microbiana
anaerdbia final.

Anent a veure ara coin se dosifica la quantitat d'hcids gras-
sos volatils continguts en una deposici6.

La base del metode estriba a desfer per mitja do l'acid

fosfOric les combinations quo els acids grassos volatils puguin

haver format amb los bases tf^rrees dels productes do la diges-
ti6, i a recollir aquests acids per destil•laci6.

Es comenca per pesar 10 gr. de matt^ria fecal o per midar

10 c. c. si In deposici6 ds liquida. Es disolen on aigua destit•lada

fins obtenir una soluci6 ben homogenia i es completa amb aigua
destil-lada la soluci6 fins obtenir un volum de 100 c. c.

Es col•loca aquosta soluci6 on uu inatrhs que 1'experiencia

ens ha demostrat que lta do ser de coil ben curt i s'hi afegeixeu

4 c. c. d'acid fosfbrie amb una petita quantitat do parafina per a

evitar In formacio d'escuma i es posy a destil•lar tins obtenir 66

c. c. S'ha do procurar quo aquesta quantitat s'obtingui en tins

20 o 25 minuts.

Al producto de la destil-laci6 s'hi afegeixeu tines gotes do

fenolftaleIua i es titula I'acidosa per mitja do la soluei6 decinor-

mal de sosa expressant-la en decimes d'aquesta soluci6. La

quantitat normal oscil•la entro 7 i 8, 5 c. c.

Per dosificar l'amoniac s'havion utilitzat procediments fins

i delicats pot aplicables a la priictica elinica. El procediment do

G')IFFON que nosaltres horn ompleat esta fundat en que 1'ebulli-

ci6 d'un liquid amoniacal en presencia do la magnesia hidrata-

da deixa passar amb el destilHlat tot l'amoniac contingut, i en
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quo aquest amoniac es despri^n totalment en les primores por-

tions destil•lades (una decinia del contingut total).

Iccnica empleada. En tin Erlenmeyer petit (d'uns 100 c. e.)

s'hi tiren 5 c. c. do soluci6 fecal at 10 °/o ben homogenea, s'lii

afegeix nna mica d'6xid de magnesia i es tapa amb un tap de

goma quo tingui on tub de desprendimeut Ilarg on comuuicaci6

amb un tub ample d'extromitat inferior afilada, quo esta sub-

morgit en on recipient amb aigua Freda, que porta en la seva

part inferior un traq quo marca 2 c. c. i en Ia superior no tap

de goma porforat per donar pas at tub de desprendiment i a un

altre tub eixamplat quo Conte perles do vidre liumitejades amb

acid clorhidric diluit a I'objecte do recollir els vapors d'amoniac

no condonsat.

S'escalfa I'Erlenmeyer amb una l'mpara d'alcohol, augmen.

tant gradualment la calor fins quo el destil-lat arribi al tray; de

2 c, c. del tub do eondensaei6.
Un cop recollits aquests 2 c. c. do destil•lat es tiren a una

probeta graduada, es renta algunos vegades amb aigua destil.la-

da el tub do condensaci6 i el quo Conte les perles de vidro i

s'afegeix aquesta aigua a la probeta que contd el dostil•lat, s'hi

afegeixen 5 c. e. do reaetiu do Nessler i es completa amb aigua

destil•lada e1 volum fins obtenir 50 c. C.
Paral•lelament, en una altra probeta s'hi posen 2 c. e. do so-

lucio do sulfat amonic, 5 c. c. do roactiu de Nessler i es comple-

ta amb aigua destil•lada fins obtenir el volum de 50 c. e.
Les dues solutions anteriors prenen on color groe verme-

Ilenc do diferent intensitat, que passats uns tres minuts es com-
paren al colorirnotre. La soluei6 control s'examina a 25 mm.
d'espessor i la soluci5 quo analitzom a l'espessor necessari per
obtenir identitat de coloraci6 en les duos meitats del camp del
colorimetre.

En eonjunt aquesta tecnica dura sots uns 15 o 20 minuts.
Per averiguar la quantitat de soluci6 centinormal contin-

guda en els 5 c. c. de diluci6 fecal quo hem destil-lat (x) cal cola
ment dividir l'altura del colorimetre en el liquid control (11) per
l'altura del colorimetre en el cant6 quo Conte el destil•lat (H) o

sigui x=E1,. Multiplicant el resultat per 4 tenim el nombre do

centimetres eubics do soluci6 centinormal d'amouiac continguts
en 10 gr. de deposici.6.

Index d'oxidabilit(d. Fonament de la tecnica.-Aquest meto-
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de es una mesura indirecta de 1'activitat de is flora microbiana
de I'intesti, mesurant In quantitat d'oxigen que una deposicio
pot pendre del permanganat.

Es una aplieacio del motode usat per determinar la quanti-
titat do materia organica de les aigiies.

Sembla que com mes rica sigui In flora anaerobia mes po-
der redUetiu tindra i absorbira major quantitat d'oxigen in
deposicio, oxigen que podem midar amb una solucio de perma-
gauat quo al reduir se cedeixi exactament una deeima de niil•li-
gram d'oxigen per centimetre cubic.

7ccnrca emp)leaada. Es deixa sedimentar una solucio de ma-
teries fecals al 10 °/o durant mitja Nora. Es prep de la superficie

1 c. c. do liquid exactament midat i es tira on un vas de precipi-
tats. Es dilueix amb 50 c. e. d'aigua destil•lada i s'bi afegeixen
5 c. c. d'itcid sulfuric al quint (20 °/o)

A part tenir preparades: una solucio do permangauat potas-
sic que contingui exactament 0,295 gr. per litre i una solucio d'lii-
posulfit de sosa at 7 per 1.000 aproximadament, do manera que
10 c. c. do la solucio do permangauat corresponguin exactament
a 5 c. e, do la solucio d hiposulfit.

Es tiren 20 c. c. do solucio de permanganat at vas quo conte

la dilucio fecal do que hem parlat abatis, s'agita amb una vareta
de vidro i esperem exactament 3 minuts, si durant aqueix temps
desapareix el color rosat cal tornar a coniencar tirant hi 40 c. C.
(tenir-ho en compte per als calculs). El factor temps es molt
important, segons hem pogut coinprovar.

Passats exactament ols 3 minuts s'bi tiron uues 40 gotes de
solucio al 10 °/() d'iodur potassic. Immediatament eanvia el co-
lor quo esdeve vermellos per l'iode posat en Ilibertat. Llavors hi
tirem la solucio d'liiposulfit gota a gota fins que desaparegui el
color diode serviut-nos al final coin indicador l'engrut de mido
que prep on color blavos fins que ha desaparegut tot I'iode
lliure. Anotem els centimetres cubits de solucio d'hiposulfitgas-
tats (N), els multipliquem per 2 i el resultat es resta del noiubre
de c. c. de permangauat empleats (generalment 20). La resta
20 (N X 2) ds ]a quantitat do permangauat reduit per in dilucio
fecal.

Com cada c, c. de la solucio de permangauat en reduir-se

despreu 1/10 do nnil•ligram d•oxigen, multiplicant els centime-

tres cubits de permangauat reduits per 00001, tiudrem la quan-

titat d'oxigeu quo les substancies reductores do la deposicio han
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absorbit. Essent la dilucio al 10 °/o fem el resultat deu voltes mes

gros i ens donara Ia quantitat de milligrams d'oxigen reduit per

gram do materies fecals, que es qo que GoirFoN anontena index

d'oxirlcrbilitrrt.

Coin a consegizencia de I'tis d'aquests mkodes just amb la

reaccio al tornassol, on un conjunt de 30 exitntens conrplets, hem

arribat a les segiients

CONCLUSIONS

De la reaccio al tornassol no pot deduir-se'n cap conclusio

respecto a les fermentations ni putrefaccions, ja gtie hi lra depo-

sicions arnb gran quantitat d'acids grassos volatils quo tenon

reaccio neutra o alcalina al tornassol per colitis concomitant anrb

la conrsegiient putrefaeeio i desprendiutent d'anroniac, i I'nnica

manera do despistar les fermentations en aquests casos, es la

dosificacio dels acids grassos.

Les materies fecals amb reaccio acida al tornassol tenen una

gran quantitat d'acids grassos volatils excepte en till cis de re-

gim lacti absolut en que l'acidesa era deguda segurament a I'acid

lactic.
En general, les depositions de reaccio alcalina al tornassol,

tenon una gran quantitat d'amonfac, pero no es tin fet constant-

Itespecte als itcids grassos volatils, Item trobat que on gene-

ral estan on rao inversa de la quantitat d'amonfac en que hi ha

augment d'antbdues coses.

Tambe estan augmentats en I'estasi cecal sense colitis in-

tensa amb depositions pastoses, dada que ha servit per despis-

tar certs tipus d'estasi cocal diffcils d'interpretar (ponencia

GALLART).

La dosificacio de l'amonfac demostra que esta considerable-

ment augmentat on les colitis (fins a 664).
En els casos do lesio intestinal (tuberculosi) tanibe esta

augmentat segurament per descomposicio de les transsudacions

i ntestinals.
El regim alimentici to una gran valor en la fornracio de 1'a-

moniac i acids grassos volitils, bavent-ho pogut cornprovar sot-

inetent els malalts al regim de SCHMIDT i al regim vegetaria, es-

pecialment en un cas on que de 7 d'i cids grassos i 33'3 d'amo-

nfac el varem veure baixar a 5'3 i 24'6 respectivament. I en un



86 Quart Congres de Metes de Llengua Catalana

altre cas en que l'amoniac va baixar coerces al regim de 6(34 a 40

sense apreciablo modificacio dels acids grassos volatils.

Essent I'amoniac la mesura do les putrefaccions produides

per la flora microbiana anaerubia i I'index d'oxidabilitat la mida

de I'activitat d'aquesta flora. sembla que hi hauria d'haver tin

cert paral•lelisme eutre aquestes dues determinacions i aixi Ito

han trobat GottFov i Roux en tin gran hombre do casos, be quo

en altres trobaven una dissociaeio inexplicable.

Aquesta dissociacio l'Iieni trobada nosaltres corn a regla ge-

neral excepte oil un cas d'insuficiencia hepatica amb rostrenyi-

ment conic oil quc el paral•lelisme subsisti fins despres del re-

gim do SCHMIDT, be quo donat el nombre rolativament petit do

detorminacions per nosaltres practicades en coinparacio de les

verificades per GOIFFON i Roux no ens atrevim mss quo a dollar

con it provisional aquesta couclusio, que sera objects de sous

treballs encaminats a aciarir la.

'I'ambs on els casos ell quo els acids grassos volatils estan

fortanientaugmentats disniinueix l'index d'oxidabilitat (fermen-

tacions en rao inversa de I'index d'oxidabilitat).

D'aquestes Jades so'n pot treure a!guna conclusio per al

diagnostic i tractament i I'aventatge dels inetodes descrits con-

sisteix principabnent en la seva senzillesa i rapidesa que perme-

ten do verificar-los amb un redult, material i per taut son sus-

ceptibles do realitzar-so en el mateix consultori de I'especialista,

contribuint aixi a for coos intim el contacto entro el laboratori i

la cliuica a voltes injustament divorciats per I'apremi de temps

per part de Fun i per la complicacio i Ioutitud dels procedi-

ments on I'altre.


