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INTROI)UCCIo

Les cxperiencies dutes a terme a la Seccio de Bacteriologia del Depar-
tament d'Investigacio d'aquest Hospital, referents a la brucellosi humana,
i mes concretament, sobre 1"evoluci6 de la resposta immunologica en el
curs del proces infeccios, ens va moure a experimentar si el conill immu-
nitzat artificialment amb Brucella seguia el mateix curs evolutiu en la
seva resposta immunologica que 1'esser huma.

MATERIAL I METODES

Antigen: Antigen corpuscular de Br. abortus rq, obtingut segons tecni-
ca de TOMS i diluit amb serum fisiolbgic fenicat al 0,5 %, a una concen-
tracio que conte 3 x Io9 germens per ml.

Immunitzacid: Hom immunitza conills de rata albina de 3 kg de pes,
segons el proces segfient: Inoculacio de 0,3 ml via intravenosa, de la sus-
pensio de Br. abortus rq en les conditions abans exposades; tres vegades
la setmana durant tot el curs de 1'experiencia.

Tecnica de Coombs (antiglobulina): Cal rentar la suspensio de Br. abor-
tus rg tres vegades, abans d'esser utilitzada.

Horn prepara dilutions dobles progressives del serum per a descobrir
el punt final d'aglutinacio. Els tubs, despres d'aquest punt, son centrifu-
gats, i el sediment rentat tres vegades amb serum fisiologic. Finalment es
muntat sobre porta amb 1'antiserum de conill.

Antiserum de conill: Es obtingut en el cobai per injeccio del serum de
conill barrejat a parts iguals amb l'adjuvant de Freund complet, seguit
d'immunitzacio perllongada amb el serum de conill diluit a la meitat i
injectat intraperitonealment.
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EXPERINCIA

Durant el curs de la immunitzacio, nosaltres hem escollit tres periodes

de temps en els quals hem dut a terme la seroaglutinacio i el test de

Coombs, de les diverses mostres de serum obtingudes en cada un d'aquests

periodes.

El primer periode de temps correspon als dies 7-15 d'immunitzacio,

per la qual cosa l'anomenarem ((periode d'immunitzaci6 recent)).

El segon periode de temps correspon als dies 90-15o d'immunitzacio,

i sera el periode que anomenarem ((d'immunitzacio mitjana)), mentre que

el darrer periode, que compren els dies d'immunitzaci6 a partir de 250-400,

l'anomenarem periode ((d'immunitzacio perllongada)).

En aquests tres periodes, els resultats de les reactions de seroaglutina-

cio i de la prova de l'antiglobulina son els segiients:

TAULA I

Valors mitjans ± error standard del titol d'aglutinacid total

i d'antiglobulina durant l'estimulacid persistent amb
Br. abortus en el conill

Periode de la Nombre Nombre Mitjana Mitjana
hiperimmunitzacib d'animals de mostres seroaglutinacio antiglobulina

Recent 15 25 1.436 2.868

7-15 dies (± 247) (± 513)
Mitja 16 48 751 7936

90-15o dies (± 206) (± 482)
Perllongat 8 25 347 2.486
250-40o dies (± 87) (± 635)

Seroaglutinacid: Les reaccions de seroaglutinacio arriben als valors mes

alts en periode d'immunitzaci6 recent (7-15 dies), baixen fins a la meitat

d'aquests valors en el periode compres entre els go i els 15o dies, i arriben

a valors quatre vegades inferiors com a mitjana en el periode d'iinmunit-

zacio perllongada (250-40o dies).

Test de Coombs: Els valors mitjans de la prova de l'antiglobulina arri-

ben als punts mes alts en el periode d'immunitzaci6 mitjana (90-15o dies),

i baixen despres, en el periode d'immunitzaci6 final (250-40o dies), a valors
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iguals o lleugerament inferiors als que hom obte en el periode d'immunit-
zacio recent (7-15 dies).

Relacid seroaglutinacio-Coombs: En el periode recent (7-15 dies), la
colnparacio entre els valors mitjans de la prova de l'antiglobulina i de
l'aglutinacio ens mostra que els valors mitjans de la primera nomes son
aproximadament dues vegades mes grans que els de la segona, mentre que
en cl periode de 90-15o dies aquests valors del Coombs arriben a esser
ones to vegades mes grans que els de la mitjana de la seroaglutinacio.
Finalment, en el tercer periode, periode d'immunitzacio perllongada, la
relacio entre els valors mitjans seroaglutinacio-Coombs disminueix lleuge-
rament respecte al periode anterior, pero els valors mitjans de la prova
de 1'antiglobulina continuen mantenint-se molt mes alts que els valors mit-
jans de la seroaglutinacio (7-8 vegades).

CONCLUSIONS

L'escassa diferencia entre els valors mitjans dels titols de la seroaglu-
tinacio i de l'antiglobulina en el periode primari d'immunitzacio coinci-
deix amb el fet que en aquest periode hi ha en el serum una gran quan-
titat d'immunoglobulines mercaptoetanol-sensibles, ig-S per gelfiltracio
(Ig M), ja que son aquests tipus d'anticossos el principal component de la
rcsposta inicial de la hiperimmunitzacio.

En el segon periode, el titol del Coombs es molt mes elevat que el
de la seroaglutinacio, la qual cosa coincideix tambe amb el fet que en
aquest periode hi ha un predomini quasi total de les immunoglobulines
mercaptoetanol-resistents, 7-S, per gelfiltracio (Ig G), que son les que es
demostren en major grau amb la prova de 1'antiglobulina.

En el tercer periode, tant els valors mitjans dels titols de la seroaglu-
tinacio com els de l'antiglobulina baixen a valors encara inferiors als del
primer periode, be que la mitjana dels titols de l'antiglobulina continua
essent molt mes alta que la de la seroaglutinacio.
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