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En les comunicacions precedents' hem exposat la

possibilitat d'obtenir anticossos immunitzant conills amb

els lipoides adsorbits pel caolfn. Hem buscat altres ad-

sorbents utilitzables per a aquesta nova tecnica. En

aquests assaigs hem emprat lipoides purificats obtinguts

de diferents teixits : ronyo de cavall, ronyo de cobai,

hematies de molto, etc. Exposarem mes endavant les

nostres investigacions sobre les dosis d'adsorbents i sobre

els metodes d'adsorcio dels lipoides. La tecnica que

emprem mes correntment es aquesta : es posa en una

capsula de porcellana l'extracte alcoholic de 1'organ i

''adsorbent que vol emprar-se. Es barreja i es deixa la

capsula a 1'estufa a 37°. Com que ''adsorbent es preci-

pita al fons de la capsula, s'ha d'agitar el contingut dues

o tres vegades per dia. Quan ''alcohol s'ha evaporat

completament, es tiren unes gotes de serum fisiologic

sobre el residu sec i s'emulsiona amb una vareta de vidre

a fi d'obtenir una barreja pastosa i homogenia, que
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tambe contindra les partfcules de lipoides que adherei-

xen a les parets de la capsula. Lentament i agitant,

s'afegeix la quantitat necessa.ria de serum fisiologic (de

2 a Zo cc. per dosi) i aleshores es pot injectar la suspen-

sio, tenint en compte que el caolf, per la seva densitat,

pot decantar-se en la xeringa.

Els adsorbents produeixen, a dosis fortes, fenomens

toxics mortals, pero a dosis petites poden produir lesions

amb mal estat general, perdua de pes, etc. Les dosis

que emprem son de io a 20 cgr. per a un conill de i5oo

a 2500 gr. La injeccio es fa sempre per via intraperi-

toneal; la via subcutania produeix molt sovint abcessos,

necrosis de la pell, etc.

L'estudi comparatiu dels nous adsorbents i del caolf

s'ha fet sobre series d'animals que reben les mateixes

quantitats de lipoides i el mateix numero d'injeccions el

mateix dia, i tambe amb animals testimonis que reben

per injeccio lipoides no adsorbits.

L'adsorbent mes actin ha estat el negre animal, que

ha donat titols d'anticossos superiors en un 15 per ioo

als obtinguts pel caolf. Tots els altres adsorberts han

estat poc actius, ja que els tftols d'anticossos han asso-

lit solament : 25 per Zoo dels tftols donats pel caolf amb

la terra d'infusoris; amb el carbo animal, 12 per Zoo;

amb 1'hidr6xid alumfnic, 13 per Zoo. Amb la pols de ta-

pioca, 2 per Zoo. Amb 1'hidr6xid ferric colloidal l'efecte

ha estat nul. Anem assajant sistematicament altres pro-

ductes, per a fer la seleccio dels que siguin mes eficacos.
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