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ELS PRODUCTES DE LA CATABóLIA HIDRO
CARBONADA EN L'ORINA. LLUR RECONEI
XEMENT. 
Director: AuGUST PI SuÑER, professor numerari. 

Col.Zaboradors: J. I C. PI SuÑER I BAYo, MoNT-

SERRAT F ARRAN i ALBERT FüLCH I PI. 
Els cossos carbonats de l'orina.-Dosatge del carbon 

urinari. - Concepte de la carbonúria disoxidativa. 
-L'oxigen absent a l'orina.-El metilglioxal i els 
cossos del mateix grup a !'orina. - Tecniques apli
carles a la clínica i própies de laboratori, per al re
coneixement c¡ualitatiu i la determinació '¡uantita
tiva d'aquestes substancies. 

CESAR Pr SuÑER r BAYO: Bioquímica del metabolis
me intermediari dels hidrats de C<\rbou. 

]AUME Pr SUÑER 1 B'Avo: L'eliminació carbonad<J 
urinaria. 

AuGUST Pr SuÑER: El metilglioxal i els cossos del 
mateix grup. 

ALBERT FoLCH I Pr: Determinació de roxigen absent 
a !'orina, significació clínica. 

MoNTSERRAT FARRAN CoMAS: Separació del met.ilglio
xal i dels cossos del mateix grup. 

Treballs practics: Treballs individua1s o elemostracions 
en relació amb el programa anterior. 

Lloc: Institut de Fisiología. 
Horari: de 17 a 19. 
Epoca del curs: 19 a 23 ele febrer. 
Preu d'inscripC'ió : so pessetes. Per als Socis ele la Societat 

de Biología de Barcelona, gratuita. 

A tots els cursos hi haura un nombre d'insc'ripcions 
gratuites destinarles als estudrants'. Informes a !'" Institut 
de Fisiología" els di es feiners, llevat els dissabtes, a les 
;; de 1<! tarda, 



LES MALALTIES DEL SISTEMA RETíCULO-EN
DOTELIAL. 
GusTAU PITTALUGA, professor de la Universitat de 

Madrid. 
La Fisiopatologia del sistema retículo-endotelial. 
Crítica de les classificacions deis processos morbosos 

del mateix. 
Proposta d'una classificació etiologica de les malaltie~ 

del sistema retículo-endotelial. 
Les malalties hereditaries i congenites del sistema. 
Les malalties del metabolisme de les ceJ.lules del sistema. 
Les malalties infeccioses i parasitaries amb lesions pri-

maries i secundaries del s1stema retículo-endotelia l 
Les malalties infiamatories croniques (granulomas) i les 

lesions neoplastiformes (tumors del sistema retícu
lo-endotelial). 

Les hemopaties i el sistema retículo-endotelial. Els pro
blemes actuals sobre la fisiopatologia i nosología del 
mateix. 

H orari : a les 1 9' JO. 
Época del curs: del S al 10 de mar~¡;. 
Preu d'inscripció: 20 pessetes per als metges i 5 per als 

alumnes. 
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VALORACIÓ FARMACODINAMICA DE LE S 
DROGUES CAR:DIO I V ASOMODIFICADORES 

Director: ]. M. BELLIDO, professor numerari. 

CoHaboradors: ]. Pr SuÑER I BAYo, ]. RAVENTÓs , 
c. CORTES i M. FARRAN. 

Metodes de valoració de les preparacions de la digital. 
-Aplicacions de !'electrocardiografía a aquestes va· 
loracions. - Metodes clínics: discussió. - Les dro
gues vasomodificadores : tecniques de valoració. 

Treballs practics: Demostracions. - Practica indiv;
dual de les tecniques acceptades pe! Comite d'H\
giene de la Lliga de Nacions. 

Lloc : Institut de Fisiología. 

Horar·i: de 17 a 19. 

ÉPoca del C!trs: 16 a 26 de mar¡;. 

Preu d'inscripció: 50 pessetes. Per als socis de la Societat 
de Biología de Barcelona, gratuita. 



BIOQUíMICA DE LA FERMENT ACIÓ ALCOHO
LICA "1: DE LA CONTRACCió MUSCULAR. 

Amb el patronatge de la Secció de Ciimcies de l' Ins
titut d'Estudis Catalans i de la Societat de Biología de 
Barcelona. 

Directors: A. PI SuÑER I J. M. BELLIDO, professors 
numeraris. 

CoUaboradors: KARL NEUBERG (Berlin-Dahlem), 
A. V. HILL (Londres ), O. MEYERHOF (Heidel
berg), J. A. CoLLAZo (Madrid) , C. PI SuÑER 
I BAYO, i S. Oc:HOA (Madrid). • 

J. M. BELLIDO·: La Bioquímica de la funeió muscular 
en el segle XIX. 

C. Pr SUÑER BAYO: Evolució deis coneixements en 
Bioqu ímica de la funció muscular i de les fermen
tacions, fins a la data. 

S. ÜCHOA DE ALBORNOZ : Suprarrenales y Química de 
la contracción muscular. 

A. V. HrLL : Progressos recents de la Fisiología 
muscular. 

K. N EU BERG: Estat actual del problema de la fermen
tació. 

O. MEYERHOF : Els productes intermediaris de la de>'
c·omposició enzimatica deis hidrats de carbon en el 
múscul i en el llevat. 

Els fenomens químics secündaris de la contracció mus· 
cular. 

J. A. CoLLAZO: Quimiopatologia del metabolismo inter
mediario <le la contracción muscular. 

A. Pr SuÑER: Les idees actua' s en Bioquímica mus
cular i sobre la fermentació alcohol ica. 

El prof. K. NEUBERG donara una demostrac"ió practic;. 
en conferencia apart, sobre tecniques. en relactó amb 
la seva lli<;ó oral. 

El prof. A. V . HrLL donara, a 1' Academia de Medi 
cina, una conferencia pública sobre " L'activitat de l 
nervi". 

Treballs p1·act·ics: Demostracions de les tecniques em
prades en les investigacions bioquímiques sobre els 
temes del curs. 

Lloc : lnstitut de Fisiología. 
Horari: de 16 a 19. 
ÉpocoJ del curs: 16 a 24 d'abril. 
Preu d'inscripció : 100 pessetes. Per als soci s de la Socie

tat de Biología de Barcelona, gratuita. 




