
ELS LIPOIDES EN LA IMMUNITAT

per

P. GONZALEZ M. ARMANGUE

En la primera nota que hem presentat al Congros
Internacional de Microbiologia de Paris, parlavem de la
importancia que, per als antigens considerats corn a for-
madors d'anticossos en l'organisme vivent, posseeix la
materia inerta sobre la qual son adsorbits.

Els lipoides que hem utilitzat son identics als em-
prats per Landsteiner i Sims, i gairebe completament
desproveits de capacitat de formar anticossos. Corn a
substancia inerta, desproveida tambe d'aquesta propie-
tat, utilitzem el caoli, perque els assaigs practicats amb
altres substancies (hidroxid de ferro colloidal i tapioca)
han estat negatius.

Els resultats exposats en la nostra primera nota,
que fan referencia a les hemolisines trobades despres d'una
sola injeccio de lipoides adsorbits pel caoli, eren bastant
favorables, ja que els titols hemolftics observats sobre
tres series experimentals de tres conills cada una, sem-
blen provar-ho : z.a serie : i p. 115, z p. 300, z p. 6oo;
2.a serie : I p. 250, z p. 300, z p. 500; 3.a serie : i p. zoo,
z p. 20. Els nou conills injectats amb lipoides i els que
nomes han rebut injeccio de caolf, no han donat titols
hemolitics diferents dels que s'observen en els conills
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normals. Portant a cinc el nombre de les injections i

estudiant sobre 1'animal viu la corba dels anticossos

formats, hem observat que la formacio d'aquests anti-

cossos comenca del quart al sise dia, per arribar al ma-

ximum el dotze dia. Els titols hemolitics obtinguts en

tres conills injectats amb lipoides de ronyo de cavall

adsorbits sobre caoli son : r p. 1,200, z p. 8,900, 1 p.

2,000. Els conills injectats amb els mateixos lipoides i

els conills injectats amb caoli han donat sempre una

hemolisi negativa a la dilucio i p. roo. Shan obtingut

resultats del tot semblants utilitzant lipoides de ronyo

de cobai o globuls roigs de be.

Tambe hem cercat en el serum de conills tractats

pels lipoides, el poder de floculacio enfront d'aquests

lipoides, la fixacio del complement en llur presencia i la

toxicitat per al cobai en injeccio intravenosa. El serum

procedent de conills tractats amb lipoides adsorbits sobre

caoli obra com el que s'obte amb antigens normals (emul-

sio de ronyo fresc de cobai o de cavall, globuls rentats

de conill, etc.), en tot el que fa a la floculacio i a la fixa-

cio del complement. Quant a la toxicitat per al cobai,

els serums hemolitics de titols superiors a z p. 2,000

s'han mostrat no toxics. Com a control d'aquesta pro-

va de toxicitat, hem utilitzat serums obtinguts amb an-

tigens normals de ronyo de cobai o de globuls roigs de

be, els titols hemolitics dels quals eren algunes vegades

inferiors a I p. 200. Les proves de floculacio, de fixa-

cio de complement i de toxicitat dels serums obtinguts

en series experimentals testimonis (conills injectats amb

lipoides o amb caoli) han estat sempre negatives.

Havent establert la diferencia que hi ha, pel que

es refereix a la toxicitat per al cobai, entre els anti-

cossos obtinguts amb lipoides adsorbits sobre caoli (no

toxics) i els anticossos obtinguts amb antigens normals
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de ronyo de cobai (toxics), hem cregut necessari d'estu-

diar el serum preparat amb la maceracio proteica del

ronyo del cobai, despres d'uns quants rentats amb alco-

hol. El serum de conill tractat per cinc injeccions

d'aquesta maceracio (una Bola experiencia) ha donat un

titol hemolftic de z p. 400 i i p. boo, i s'ha mostrat molt

toxic per al cobai, la mort del qual provoca, amb els

simptomes caracteristics per als serums obtinguts amb

els antigens normals ja citats i emprats a les mateixes

dosis. No ha estat possible d'obtenir la floculacio dels

lipoides utilitzats, ni la fixacio del complement. Hem

observat la presencia, en els serums d'aquests conills

tractats amb la maceracio proteica dels ronyons, d'una

precipitina activa per a aquesta maceracio i per als anti-

gens normals dels ronyons de cobai.

Hem estes la utilitzacio d'aquesta nova tecnica d'es-

tudi dels antigens lipbidics de Forsmann a 1'estudi dels

lipoides bacterians i dels parasits superiors; mes endavant

donarem a coneixer el resultat d'aquestes recerques.
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