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Exposarem aci els resultats obtinguts en el conill

i el cobai, amb les tecniques descrites en una nota an-

terior.'

Resultats en el conill. - S'obtenen els titols hemo-

litics antimolto mes elevats despres de la injeccio d'he-

maties de molto; titols tambe molt alts amb els lipoi-

des adsorbits d'hematies de molto, de ronyo de cavall,

de ronyo de cobai; titols mes baixos amb les cel•lules

de ronyo de cavall o de cobai i, per ultim, titols molt

baixos amb els extractes proteics (que encara contenen

petites quantitats de lipoides) de ronyo de cavall i de

cobai. Les floculacions no son solament visibles amb

els serums mes actius. Tambe s'ha buscat la precipita-

cio d'extractes totals i d'extractes proteics de ronyo de

cavall o de cobai.

i. C. R. de la Soc. de Biol., CX, 217, 1932.
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Els serums de conills als quals s'han injectat cel-
lules (hematies, ronyons) floculen els tres tipus de lipoi-
des : els extractes totals dels dos tipus de ronyons i els
extractes proteics del mateix tipus que cl ronyo injectat.
Els serums dels conills als quals s'han injectat extractes
proteics de ronyons precipiten els extractes aquosos
totals i proteics del mateix tipus que el ronyo injectat
i no els de l'altre; no floculen els lipoides d'hematies o
de ronyo. Els serums dels conills als quals s'han in-
jectat lipoides (d'hematies o de ronyons) adsorbits pel
caolf tenen la propietat de flocular els tres tipus de lipoi-
des d'hematies o de ronyons i de precipitar els dos ex-
tractes aquosos totals de ronyons, pero no els extractes
proteics d'aquests ronyons. Els serums dels conills als
quals s'han injectat lipoides no adsorbits no tenen cap
propietat floculant o precipitant. La reaccio de fixacio
de l'alexina confirma els resultats esmentats.

Resullats en el cobai. - La injecci6 d'hematies de
molt6 al cobai produeix en aquest l'aparicio d'hemolisi-
nes per al molto, pero diffcilment s'obtenen titols alts;
en la majoria de casos els titols son molt baixos. No
es pot obtenir la produccio d'hemolisines en el cobai per
injeccio de cel•lules de ronyo de cavall i de cobai ni per
la injecci6 d'extractes proteics d'aquests ronyons, ni per
la injeccio de lipoides d'hematies o de ronyons de cavall
o de cobai, ja siguin dissolts o adsorbits pel caolf. Els
serums hemolftics obtinguts en el cobai per la injecci6
d'hematies del molto no tenen cap accio floculant sobre
els lipoides dels hematies o dels ronyons de cavall o de
cobai i no precipiten els extractes totals o proteics
d'aquests ronyons. Els serums de cobais als quals s'han
injectat lipoides d'hematies o de ronyons de cavall o de
cobai, sols o adsorbits, no tenen cap propietat floculant
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o precipitant. Els serums de cobais als quals s'han in-
jectat cel•lules de ronyo de cavall o extractes proteics
d'aquest ronyo, no tenen altre propietat que la de pre-
cipitar els dos extractes aquosos, total o proteic, de ro-
nyo de cavall.

Els serums de cobais 41s quals s'han injectat cel-
lules de ronyo de cobai o extracte proteic d'aquest ro-
nyo no tenen cap propietat especial.

Aquests resultats no son constants amb tots els
serums; adhuc amb elsseru ms procedents d'animals
molt fortament immunitzats, una de les dues accions pot
faltar. Hem observat repetidament que la floculacio o
la precipitacio d'un extracte aquos total de ronyo es fa
diffcil per 1'acci6 protectora de sals de les proteines del
mateix extret.

Hem fet tambe experiencies interessants d'adsorcio
de les hemolisines dels serums pels hematies del molto,
per les cel•lules de ronyo de cavall, de ronyo de cobai o
pels lipoides d'aquests tres tipus cel•lulars. Aquestes
hemolisines mai no han estat adsorbides per les cel•lules
o els lipoides no pertanyents al grup heterofil de Fors-
mann. Les hemolisines dels serums de conills als quals
s'han injectat hematies de molto son totalment fixades
per aquests hematies i gairebe totalment pels teixits de
ronyo de cobai o de cavall i pels lipoides d'hematies o
de ronyons. Les hemolisines dels serums de conills als
quals s'ha injectat cel•lules de ronyons o lipoides adsor-
bits d'hematies o de ronyons, son totalment adsorbides
pels hematies de molto, pels ronyons de cavall i de cobai
i pels tres tipus de lipoides extrets d'aquestes cel-lules.
Les hemolisines dels serums de cobais als quals s'ha injec-
tat hematies de molto solament son adsorbides pels hema-
ties de molto, pero no per les cel•lules de ronyo de cavall
o de cobai, ni pels lipoides dels hematies o dels ronyons.
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Resumint, els resultats obtinguts en les nostres ex-

periencies semblen demostrar que en el grup heterofil

de Forsmann (hematies de molto - rony6 de cavall -

ronyo de cobai), 1'element que to la propietat antigenica

heterofila es de naturalesa lipoidica. La immunitzaci6

amb els lipoides adsorbits, procedents de qualsevol

d'aquests tres teixits, o la immunitzacio amb les cel.lu-

les completes, dona floc a la formacio d'anticossos que

actuen sobre els lipoides dels tres teixits o sobre els an-

tigens complexes (extractes totals), en els quals es troba

un d'aquests tres lipoides.

Els factors no heterofils dels teixits o de les cel.lu-

les son les proteins o potser alguns altres elements

(lipoides i glucids). Quan s'immunitza amb complexes

proteo-lipoidics, els lipoides produeixen anticossos hete-

rofils si pertanyen a algun grup heterofil, i les proteins

produeixen sempre anticossos actius solament per a elles

mateixes, i mai per les proteines dels teixits heterofils.

Un antigen complexe (hematies de molto, ronyo de

cavall, per exemple), pot esser antigenic per tots els seas

elements o solament per alguns d'ells; depen de 1'especie

animal a la qual injectern 1'antfgen. Quan s'injecta un

antigen complexe a un animal que presenta, en alguna

part del seu cos, un element que to relacions heterofiles

amb un dels components del complexe injectat, aquest

solament immunitza 1'animal pels antigens no heterofils.

Aixf, un anticos, per exemple una hemolisina, obtingut

amb el mateix antigen (hematie de be), en animals d'es-

pecie diferent, pot diferenciar-se forca be per l'estudi

d'altres propietats, tals com la floculacio, la precipitacio,

la toxicitat per al cobai, l'adsorcio pels teixits o pels

lipoides, etc.

L'accio antigenica dels nostres extractes alcoholics

sembla ben be esser deguda als lipoides, ja que els ex-
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tractes que contenen indicis de proteins son tan actius
abans com despres del calentament. En una altra nota
demostrarem que la quantitat d'albumines presents en
els nostres extractes alcoholics es adhuc insuficient per
a la sensibilitzacio anafilactica.

Fins i tot estant d'acord amb la teoria de les hap-
tines de Lansteiner, no considerem els lipoides comh ap-
tines, ja que aquest nom s'ha de reservar als elements
que, per a actuar com a antigens, s'han d'unir a un ele-
ment ja antigenic per se, i les propietats antigeniques
del qual son aixi modificades. Els lipoides son verita-
bles antigens que exigeixen, per a manifestar-se, un estat
fisic determinat : la unio amb un adsorbent inert que
no to cap accio antigenica.

Ja hem recollit molts resultats que ens permeten
d'explicar el paper de l'adsorbent en la immunitat antili-
poidica obtinguda pel nostre metode. Els exposarem ul-
teriorment.

Laboratori Bacteriologic Municipal. Barcelona.


