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S'han publicat molts treballs sobre el paper dels

lipoides en l'anafilaxia. Alguns autors, especialment

A. Klopstock (i), han dit que era possible d'obtenir reac-

tions anafilactiques amb els lipoides; altres han exposat

resultats totalment diferents : per exemple, Lebedjeva i

Levimann (2) no han aconseguit reproduir els resultats

molt interessants obtinguts per Klopstock. Com que dos

de nosaltres (3) han descrit un metode que permet d'ob-

tenir titols elevats d'anticossos, emprant corn antigens

lipoides fixats sobre adsorbents inertes en pols, hem cre-

gut interessant d'aplicar-lo a 1'estudi del paper que poden

tenir cis lipoides en 1'anafilaxia.

Els lipoides adsorbits es comporten com antigens

normals per a la produccio d'anticossos, fet que confirma

el nostre desig de saber si, en aquest estat fisic, els lipoi-

des poden sensibilitzar. A mes, com que les suspensions

molt fines compostes solament de lipoides eren suscep-

tibles de fixar els anticossos especifics, he investigat si

les suspensions de lipoides podien provocar el xoc ana-

filactic.

S'ha de recordar la presencia, en diversos organs

d'animals pertanyents a especies molt diferents, de lipoi-
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des dits heterofils, que tenon relacions immunologiques
molt properes : no s'ha d'intentar sensibilitzar un ani-
mal amb un lipoide pertanyent al grup hcterofil de qual-
sevol dels del seu cos.

Hem agafat quatre lots importants de cobais. El
primer ha rebut una primera injeccio (sensibilitzacio) de
o`i cc. de serum fresc de cavall per via intraperitonial.

El segon grup ha rebut per la mateixa via una injeccio
d'extracte albuminos de serum de cavall que contenia
les alhumines de o'i cc. de serum de cavall. Aquest
extracte es prepara de la segiient manera : es desseca
el serum fresc de cavall i es barreja amb sorra de Fon-
tainebleau ; s'hi afegeix novament serum, es desseca i es
repeteix l'operacio diverses vegades per tenir 1/2 o i litre
de serum per i kg. de sorra. Aleshores s'extrcu amb
zo volums d'alcohol etilic absolut durant dos dies a 15°
Es separa 1'alcohol, que s'emporta la major part dels
lipoides que serviran per a aquest mateix estudi. La
sorra es tracta aleshores diverses vegades amb un exces

d'alcohol, per a extreure el maximum possible de lipoi-

des. Despres es seca la sorra a 37° i es tracta durant qua-
tre dies a la nevera amb 5-zo volurns de scrum fisiolbgic•

Es filtra, i 1'extracte albuminos que d'aquesta manera
s'obtc cs conserva a la nevera.

El tercer grup de cobais ha rebut per via intraperi-
tonial una injeccio dels lipoides obtinguts per evapora-
cio de l'alcohol que ha servit per a la primera extraccio
del serum de cavall. Cada cobai d'aquest lot robe

0'015 gr. de lipoides finament emulsionats en serum fisio-

logic. Per ultim, el darrer grup, el quart, rebe una in-

jeccio de la mateixa quantitat de lipoides fixats pel caolf,

50'02 gr. de caoli per cobai.

Els cobais pesaven tots, el dia de la sensibilitzacio,

uns 200 gr.
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"l'renta-dos (lies despres d'aquesta primera injeccio

els animals han rebut una segona injeccio desencadena-

dora en la vena jugular externa. Aquestes injeccions

s'han portat a cap : amb i cc. de serum fresc de cavall;

amb les albumines d'i cc. de scrum de cavall dissoltes

en i cc. de serum fisiologic; i amb els lipoides d'i a 5 cc.

de scrum de cavall finament emulsionats en 2 cc. de se-

rum fisiologic per agitacio dintre tin matras amb boles de

vidre. Hem comprovat la inn(cuitat de lc> injeccions per

a C01)als 110115.

l' ESCLTATS

Els animals scnsibilitzats amb scrum total i amb

1'extracte albumines d'aquest serum han presentat un

xoc anafilactic fulminant, morint als dos o trey minuts

d'haver rebut el scrum total o 1'extracte albumines. Els

animals que la primera vegada havien rebut serum de

cavall o extracte albumines de cavall, no han presen-

tat ni el mes lleuger sfmptoma de xoc anafilactic quan

la injeccio desencadenadora s'ha portat a cap amb cis

lipoides de serum de cavall. Els animals injectats per

primera vegada amb els lipoides de serum de cavall, sols

o adsorbits sobre caolf, no han presentat ni la mes petita

sensibilitat a la injeccio desencadenadora de serum fresc

de cavall o de 1'extracte albumines d'aquest serum o dels

seas lipoides.

Un fet interessant que hem observat durant aquest

estudi amb certs lipoides de serum de cavall, era que es

produien accidents quan s'injectaven aquests lipoides,

per primera vegada, a cobais nous per via peritonial,

accidents que no es m^anifestaven quan s'injectaven dosis,

adhuc molt elevades, a cobais nous per via intravenosa.

Aquests fenomens consistien en contraccions musculars,
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corregudes, crits, agitacio, prurit, convulsions, etc., pero
desapareixien als quatre o cinc minuts. Els provocaven
els lipoides sols i els lipoides adsorbits.

En resum, cls lipoides del serum de cavall no son
sensibilitzants per al cobai, ni sols ni adsorbits sobre
caoli; els cobais als quals se'ls ha injectat lipoides de
serum de cavall no son sensibles a la injeccio desencade-
nadora de lipoides, d'albdmines o de serum total de
cavall. Els cobais sensibilitzats amb el serum total de
cavall o amb les seves albumines son reciprocament sen-
sibles a la injeccio desencadenador,'a de serum total, d'ex-
tracte albumines d'aquest, pero no ho son a la injeccio
de lipoides de serum de cavall.

Aquets fets proven tambe que la produccio d'anti-
cossos antilipofdics que s'obtenen pel metode de l'adsor-
cio amb adsorbents inertes, no pot atribuir-se a lh pre-
sencia d'albumines en els extractes lipoidics, ja que la
quantitat d'aquestes albumines no es ni tan sols sus-
ceptible de sensibilitzar, coca que pot obtenir-se amb
dosis molt mes petites que les que es requerei\xen per a
la produccio d'anticossos.

Laboratori Bacteriologic Municipal.
Barcelona.
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