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Unes experiencies recents de Lumiere han demostrat

que l'accio toxica de molts serums es deguda a la pre-

sencia de sistemes coloidals en fase de precipitacio per

la presencia d'acid carbonic. Harry i Plotz i M. Schoen

han vist que el pH d'un serum deixat en contacte de

faire, passa de 7'25 a 8'7 i que aquesta alcalinitzacio

to hoc molt mes rapidament a 37° que a la temperature

del laboratori. Si les ampolles es tanquen a la lampara,

el pH, disminueix en lloc d'augmentar. Lumiere inter-

preta aquest fenomen degut a la impossibilitat que es

desprengui el carbonic en aquestes condicions.

El que ens interessa retenir es que 1'acci6 toxica

depen d'un estat colloidal amb miceles grosses estables,

i que aquest estat es degut a la riquesa en carbonic del

serum. Si l'acid carbonic fuig, la precipitacio augmenta,

i el serum, desprovist d'aquestes miceles, resta atoxic.

Nosaltres hem volgut estudiar si la toxicitat tambe

disminuia en virtut d'una gran oxigenacio del serum que

evites la produccio del petit floculat que mante en dis-

persio el carbonic.
Per tal fi hem disposat una serie d'experiments con-

sistents a administrar una injeccio desencadenant anafi-
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lactica a cobais sensibilitzats amb serum i sotmessos
abans, en el moment i despres de 1'experiment, a una
atmosfera d'oxigen.

Sis cobais sensibilitzats amb serum huma es deixen
dins una campana, on es fa penetrar un intens corrent
d'oxigen. Despres d'una hora s'administra a tots, per
via intracardiaca, 1/2 cc. de serum huma. S'injecten a]
mateix temps dos controls, que no han estat al corrent
d'oxigen.

Els resultats han estat els segiients:
Els dos controls moren amb un sfndrome anafilactic

tipic. Quatre animals de prova moren amb un sindrome
anafilactic perllongat. Dos sobreviuen.

Encara que la rostra experiencia no hagi estat ter-

minant, permet d'afirmar que l'oxigen to un poder anti-

anafilactitzant, que es manifesta en una reduccio dels

fenomens critics, essent de vegades suficient per a evitar la

mort.
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