
ESTUDI SOBRE ELS PNEUMOCOCS LOCALS

RELACIONS DE PODER ANTIGENIC I AGLUTINABILITAT

per

P. DOMINGO B. RAURICH

L'aillament de diferents mostres de pneumococs re-
collits en les lesions mes diverses de l'aparell respiratori,
en els estats septicemics, ens han portat a fer un estudi
dels tipus mes frequents en la ciutat de Barcelona, i
especialment de les variacions de llur poder antigenic
en relaci6 tambe amb 11urs propietats aglutinbgenes. Un

71 per ioo dels pneumococs aillats pertanyen a la varietat
primera de la classificaci6 dels americans; un 12 per ioo
a la varietat segona. Dintre d'aquests tipus el poder
antigenic varia molt de Puna mostra a 1'altra.

Una primera circumstancia a fer notar es que aquest
poder antigenic no esta ordinariament en relaci6 amb la
gravetat de la lesi6 determinada : pneumococs de poder
antigenic elevat, i que determinaven en els malalts abun-
dant aparici6 d'anticossos reaccionals , produien tambe
lesions tan serioses , que els arribaven a causar la mort.
Aquests pneumococs (dels quals es una mostra el n.° 4
de la nostra col-lecci6) continuaven despres, en els animals
d'experimentaci6 , manifestant Ilur virulencia i fent apa-
reixer anticossos en gran intensitat , d'una accio que no
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s'individualitza en ells, sing que s'esten a la majoria

dels altres pneumococs, especialment en els de llur mateixa

serie.

Gran nombre d'experiencies han estat portades a

cap per a determinar, d'una part, la relaci6 existent

entre el poder antigenic (mesurat per la quantitat d'anti-

cossos que exerceixen una accio estricta sobre el pneumo-

coc que ha servit per a les inoculacions) i la condicio

d'aquests anticossos en estendre llur acci6 sobre els altres

de la mateixa o distinta serie; i, en altre aspecte, les

propietats aglutinogenes dels pneumococs, en relacio llur

poder antigenic.

Per portar a cap aquestes experiencies, sis mostres

de pneumococs han estat escollides, i, amb elles, inocu-

lats diversos conills per via subcutania. Despres s'ha

determinat : a 1'acci6 del serum de cada un dels conills

sobre la mostra que ha servit per a les inoculacions;

b) l'acci6 de cada serum sobre totes les altres mostres.

Com a conclusions podem assenyalar que els pneu-

mococs corresponents als tipus I i 2, que han determinat

en alta taxa l'aparicio d'anticossos individuals, tambe

l'han determinada, encara que a titol mes baix, sobre

la majoria dels altres. Els pneumococs dels altres tipus

han determinat 1'aparici6 d'anticossos individuals que

rarament s'han estes als altres de la serie. Aquesta

primera part del nostre estudi comprova una vegada

mes les investigacions de la majoria dels treballadors que

han experimentat en aquestes materies.

Dintre un mateix tipus hi ha mostres dotades d'un

poder antigenic molt superior a totes les restants de la

mateixa serie. Aquests son, com ho han demostrat,

Truche, Cotoni i Mlle. Raphael, especialment indicats per

a l'obtencio de serums antineumococics d'ds terapeutic.

La tercera part del nostre treball, unica a la qual
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concedim una certa originalitat, es refereix a les propie-
tats aglutindgenes d'aquestes mostres.

En general, aquells pneumococs dotats d'un major

poder antigenic posseeixen tambe mes marcada ;a capa-

citat aglutinbgena. Els pneumococs que facilmcnt fan

apareixer anticossos, facilment es deixen aglutinar. Els

pneumococs que determinen amb certa dificultat la for-

macio d'anticossos son tambe aglutinats a titol insignifi-

cant : no unicament per llurs serums especifics, sing pets

serums produits per un altre pneumococ dotat d'elevat

poder antigenic i d'elevada aglutinabilitat.
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