
ANAFILAXIA AMB ALBUMINES SERIQJES

OBTINGUDES PEL METODE DALMAU

per

MANUEL ARrfANGUE

En el curs de l'estudi de ferments i albumines obtin-

gudes mitjancant el metode Dalmau (z), per precipitaci6

dcls serums per l'acetona, hem observat alguns fets quc

contribueixen al coneixement de les propietats sensibi-

litzants i desencadenants de les albumines modificades,

Jai sia per la calor (Bcsrcdka, Doerr i Russ, etc.), ja sia

per l'accio de subst<ncies quimiques (Gay i Adler).

Bcsredka demostra que la 'clara d'ou, despr<s d'csser

escalfada a zoo °, cs ca pac de sensibilitzar; pero j a no ser-

veix per a produir el xoc toxic quan la scnsibilitzacio s'laa

Icl a;nb clara d'ou crua.

Rosenau i Anderson, junt amb Doerr i Russ, afirmen

no haver aconseguit sensibilitzar amb scrums escalfats

a 8o °-zoo °. Pero cis treballs d'Arthus, Kraus i Volk han

demostrat evidentment que els serums escalfats a aquelles

temperatures perden el poder desencadenant, conservant,

pero, la capacitat de sensibilitzar.

Les albumines de la llet han d'esser escalfades entre

10o i 120° per a perdre el podcr toxic; pero desapareix al

mateix temps la propietat de sensibilitzar.

Gay i Adler, tractant serum pel sulfat anionic, obte-

nen una globulina que sols es capac de sensibilitzar i que

anomenen sensibilinogcn.

Nosaltres hem estudiat l'anaflaxia amb el products
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)i;, la precipitacio del serum normal de cavall per l'acetona.

I ' ] producte aixi obtingut son albumines alterades per

l accio d'aquella, tant mcs corn ales prolongat ha estat

l contacte. Cada centimetre cubic de scrum de cavall,

trletat per 1'acetona, d6na uns o,o6 grans de precipitat sec.

-i aquest producte, polvoritzat i dissolt en serum fisio-
1;,^;i^ s'injecta intravenosament a cobais sensibilitzats

vint dies abans amb serum de cavall, no ocasiona ads ani-

mals el mes petit trastorn; pero introduint una ccrta quan-

titat d'aquella solucio sota la pell de cobais nous, els sen-
sibilitza de tal mancra que, si vint dies despres reben
scrum de cavall per la jugular, moron rilpidament amb el

quadre tipic d'anafihlxi;^.

Els cobais sensibilitzats amb producte acetonic de
scrum moron tamb(: a la reinjccci6 d'aquell.

Pel que acabem d'exposar es veu que en l'anafil(Axia,

les albumines scriques obtingudes per .l'acetona, es com-

porten exactament igual que la clara d'ou escalfada.

Per a aquestes expericncies hem seguit la seguent tcc-

nica: senaibilitzacib, sempre per via sobcutAnia, amb

I centimetre cubic de scrum o o,T grain de precipitat

dissolt en un centimetre cubic i mig de scrum fisiologic.

I)esencadenant, sempre per la versa jugular al cap de vint
dies de la sensibilitzacio. Dosi: de o,o; a o,o6 gr. de preci-
pitat dissolt en un centimetre cubic de scrum sali, o

i c. c. de serum de cavall, filtrant curosament el liquid

utilitzat per coto a fi d'cvitar embolies.

Laboratori Bacteriologic Municipal dc Barcelona. Di-
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