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Un de nosaltres, en col-laboracio amb En Dalmau,

presentil a aquesta SOCIETAT una nota (r) en que es

deia que, precipitant amb acetona un serum aglutinant

pel bacil tific, s'havia obtingut una pols extremadament

activa. En la present nota parlarem de l'obtencio d'anti-

cossos per aquest metode, deixant qualques coses que

estan en estudi.

Aglulittittes bactc>'iaucs. Per a l'estudi d'aquestes

havem utilitzat serums aglutinants pel bacil d'Eberth o

pel vibriu coleric i provinents do diverses especies animals.

Cada part de serum cs tractada per nou d'acetona pura;

tot seguit es recull el precipitat per filtracio sobre paper-

filtre, deixant-lo escGrrer ben be; es premsa entre papers

de filtre fins a treure tota l'acetona possible i aleshores

es passa a una placa de Petri, on es disgrega amb una

vareta de vidre. Per ultim aquest producte es posa al

(I) P. GoNZALEZ i M DALMAU: Obtencio d'aglutinincs en pols (So-

CIETAT DE BIOLOGIA DE BARCELONA, desembre del 1917).
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bait sulfuric, i, un cop ben sec, es polvoritza molt fina-

nlent.

El producte aixi obtingut es una pols bian,'a, molt

lleugerament higroscopica i su'nament activa, (Vii a

16 vegades mes quc el scrum original, depenent aquestes

xi.fres de l'especie animal que ha proporcionat el serum.

Precipitant un scrum anti-Eberth (z) actiu a 1'r : 40,000

hem obtingut una pols que, diluida a 1'i : 6oo,000, aglu-

tinava el mateix bacil.

Si concixem el titol aglutinant del serum que precipi-

teni i el pes del precipitat acetonic d'un c. c. del dit scrum

rs pot saber el titol de la pols quc obtenim, ja quo aquest

cs dircctament proporcional al primer i in''eisament al

segon. Ids a dir quc, tenint iguals titols un serum de co-

nill i un serum de cavall, sera mes actiu el producte ob-

tingut precipitant el segon quc 1'obtingut del primer, ja

quc cada c. c. de serum de conill dona o,o8o gr. de pre-

cipitat i sols c,o62 el de cavall.

Sols part de la pols es soluble en el serum iisiologic,

pero l'aglutinina que conte s'hi dissol tota. En la glicerina

tatnbc s'hi dissol tota o quasi tota l'aglutinina; en canvi

en I'alcohol de 40° sols se n'hi troba d'un i it un j per ico.

Per a aquests titulatges posem en un tub o,i gr. de la

pots i io c. c. del dissolvent (i aixi es fa una dilucio

(lue s'ha do tenir en compte), tapem el tub i el guardern

en hoc fresc quaranta vuit hores, durant les quals es so-

vint agitat; despres es centrifuga i es titula cl liquid clar.

La conscrvacic de la pols es dolenta, ja que la seva

rapicla alteracio cs inevitable pels mitjans corrents de

conscrvacic; igual s'altera la pols en tubets on s'ha fet

el buit i s'han guardat a la nevera, fora de l'accio de la

(i) Provinent (I' Lin cavall immunitzat sota les ordres del Dr. Turro
amb bacils dissolts per la soya.
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llum, que la pols testimoni guardada sense aquestes prc-

caucions. Durant els vuit o deu dies segiients a la seva

obtencio, el poder aglutinant disminucix rapidament,

quedant reduit a 1/5, o a menys; despres la pols es con-

serva invariable bastants mesos, o va inactivant-se lenta-

ment. L'activitat de les solucions en aigua sauna o en

gliceiina, fetes amb pols acabada d'obtenir, sofreix, com

aquesta, tin fort descens els primers (lies, inantenint-se

despres molt be; les solucions alcoholiques es fan inactives

en poques setmanes.

Hemolissinacs. - En ]'obtencio d'aquestes passa tot

exactament igual que amb les aglutinines: sols hi ha

petites diferencies. L'amboceptor hemolitic es dissol

totalment en el serum fisiologic; es menti-s soluble en la

glicerina que les aglutinines, i, en canvi, es dissol una mica

mes que aquestes en ]'alcohol de 40; tambe es una mica

mes alterable.

Precipitiancs i fixatrius. - Hein precipitat per 1'acetona

nombrosos antiserums, tots fortament precipitants i fixant

el complement. En el producte obtingut, poques vegades

hem trobat la propietat precipitant, i, quan aquesta lia

existit, mai no ha precipitat ]'antigen a dilucions supe-

riors d'i : 2o. La fixacio del complement, encara que poc

intensa, ha estat aconseguida mes sovint; aquesta no

s'efectua amb els lipoides sostrets del serum per I'acetona.

Prrecipitogcn. - Precipitant un serum normal (antigen)

s'obte un producte la part soluble del qua] es precipitable

per ]'antiserum respectiu. Si un antiserum precipita ]'anti-

gen a una dilucio dada, precipitara dilucions molt me= al-

tes (de 5 a 9 vegades mes) de la pols d'antigen. Mai hem

arribat, pero, a un augment tan gros corn el que s'acon-

segueix amb les aglutinines i hemolisines, coin si una part
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del precipitogen es destruis o quedes en la part insoluble.

!quest precipitogen es dissol quatre vegades menys en

1'alcohol de 40 i en la glicerina que en l'aigua sauna.

La conservacio d'aqueeta pols cs molt bona, ja que 1hh

seva activitat antigenica cs igual en acabar-la d'obtenir

que molts dies despres. En aquestes proves s'ha de tenir

en compte que els scrums precipitants s'alteren bastant

rapidament, pel qual motiu en cada prova s'ha de concixer

la valor actual de l'antiscrum.

Laboyatori Bacteriologic Municipal de Barcelona. Di-

rector, 'professor TUrrO.


