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Des quo Chaveau va observar que EIS fills de les feme-

lles que havien estat infectades pel B. Antracis, quedaven

vacunadei contra aquest microbi, son diversos els treballs

que s'han fet relatius al passatge de la sensibilatriu de la

mare a 1'cmbri6.

Aixi Belin, (1) i Schenck (2), on l'any 1910, treballant

sobre anafilaixia, van concloure dels seus experiments, que

la sensibilatriu anafilactica, cs transmetia a 1'embri6, tart

si la inje.-66, preparant a la mare, s'havia fet abans o

durant la gestacio, i que el nou-rat, quedava hipersensible

per espai de molt temps. A mes, Schenck assegura que un

pare hipersensible es capac do transmetre aquest cstat

als sous fills, i que una femella tambe ho pot fer en Facto de

]'allctament en contra de co que diueu Vincent, llarbe i

Rluratet (3) que empleen per la de inmunitzacio cultius do

bacil tffic.
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Anem ara a investigar en quip estat queda la mare

seais_bilitzada despres del part.

Tres cobaies prenyades foren seusibilitzades amb una

petita dosi de serum de cavall. Han transcorregut mes de

15 dies entre e1 de la injeccio i el del part.

Quan vaig injectar intraven.osament i c. c. del mateix

seru ii als nou-nats, van presentar, on mig minut, ula

anafilaxia (lassica, pero en canvi foil completament inutil

cercar aquest intens schock on la mare. Aquesta sola-

inent va presentar lleugerissims fenomens anafilactics.
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