
TITULACIO D'HEMOLISINES

per

P. GONZALEZ

L'h:^molisina, al fixar-se sobre el globul roig, li comu-
niea la propietat de fix.-r rapidament el complement amb
la consegiien-, produccio d'hem.olisi. La rapidesa d'aquesta
hemolisi depen de la quantitat d'hemolisina que contingui
el serum quc s'assaja.

Ordinariam-tit, per a titular una hemolisina es disposen
en diferents tubus, quantitats de serum cada vegada mes
diluides fins a arribar a un tubu on 1'hemolisi es solament
parcial o manca per complet.

En nostre procediment fa falter tan sols un tubu per
a coneixer-la. Els experiments que segueixen ho demos-
tren.

Si poseur una lemolisina diluida it z : zoo i el tubu
triga zo minuts a h,:molisar-sc, al diluir-la al I : 200
triga 20 minuts.

Per altra banda, fent actuar hemolisina + globuls en
presencia del complement a o : zo, l'hemolisi que no es
presenter al cap de 6o minuts hens provat que ja no to lloc
i, per tart, essent el t mps empleat directament proper-
cional a l'hemolisina i considerant com a limit cronometric
6ominuts, es suficient una senzilla iegla de tres per a
coneixer el titol d'un serum hemolitic qualsevol.
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En efecte, pot interpretar-se aixi, suposant que'l tubu

amb hemolisina diluida al Z : roo triga zo minuts:

ioo:io=i:6o

L'hemo isina tindra el titol i : 6oo.

A mes, d'aquesta manera podrem obtenir una concen-

tracio d'anticos que ens hemolisi en un temps fixat, p. e.,

30 minuts, sense altre treball que fer la proporcio

roo:10 =x:30

L'h"molisina en aqu st serum tindra d'esser diluida a

: 300 pi x a hemolisar en 30 minuts.

Aixo, que passa amb 1'antic6s, no passa amb el com-

plcm, nt. En aqu._st cas al disminuir el complement a la

mritat 1'h •molisi no es retarda en la meitat, sing que ho

fa , n un temps minim que augmenta progressivament com

la v( ,cleat d'una pedra al caure per l'accio de la gravetat.

D',tiixo en tractarem en una altra nota.
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