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REACCIO D'HIPERSENSIBII,ITAT AL A,ERI DE COBRA

pel

Dr. J. Gibert i Queralto

En 1'estudi que sobre una nova modalitat d'administracio del

veri de cobra hem presentat en aquest Congres, hem observat fe-

nomens d'hipersensibilitat, que creiem es necessari remarcar.

Houssav i Negrette registren fenomens de shock proteotoxic

amb hipotensio, leucopenia i disminucio de la resistencia globular

en operar amb verins coagulants. Bouche i Hustin constatem fets

emblants. Pero cap autor, excepte Levent, cita cap trastorn en

esser emprada la substancia a dosi terapeutica. Aquest ultim autor

din que sols ocasiona llcugeres molesties (epistaxi, algun trastons

hulbar, etc.).

Amb finalitat terapeutica, l'escola de Laignel-Lavastine cerca

produir h'persensibilitat inicial que dieun es indispensable per a

aconseguir l'efecte desitjat. Dumatras ens din que, si ultrapassem

el dintell de sensibilitat personal, poden produir-se fenomens que
facin intolerable ]a injeccio al malalt.

Nosaltres hem pogut obtenir dades de mes precisio que les

empiricament donades pels autors citats. Son les segiients :

Ohs. I. 1erem'es S.

En el curs del tractarnent Ii foren administrades per via intra-

dermica i en diverses puntures , 40 U. R. de veri de cobra. Hiper-
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algia que dura varies hores . Als pocs dies, nova injeccio de 20 U.
R., apareixent a les poques bores un brot d'urticaria intensa. Prac-
ticada la formula leucocitaria at dia segiient, dona aquest resultat :

Polis. neutro, 74 % Limfocits, i6
Polis. eosinofils. 6% Monocits, 4 %

Obs. i i, maria D.

Despres de dues injeccions de 5 i io U. R., s'administra una
nova dosi de 20 U. R. al cap de dos dies, apareixent at poc temps
un brot intens d'urticaria. La formula leucocitaria ens dona el se-
guent resultat :

Polis neutrof., 69 % Limfocits, 21 °/°
Polls. eosinofils, 5 % Monocits, 3 %

Metamielocits neutrofils, 2

Obs. iii. Marra P.

Despres de diverses injeccions, es dona cl'una vegada 35 U. R.
en ]a llengua i genives, apareixent una reaccio intensa caracterit-
zada per edema local i dolor. La formula, feta unes 12 bores des-
pres d'haver desaparegut els fenomens inflamatoris, dona el se-
giient resultat :

Polls neutrof., 61 % Polis bosbfils, 2 %
Polis eosinofils, 3 % Limfocits, 29 %

Monocits, 5 %

Obs. IV. Malalta del Dr. Olive-Badosa.

En administrar-se-li la pr mera injeccio de 15 U. R. despres
de varies de 5 i io U. R., la malalta presenta localment un intens
edema. No es feu formula leucocitaria. Anteriorment i amb mo-
tiu d'una dosi inferior havia presentat un quadro passatger d'hi-
potensio i angoixa.

De tot el que hem exposat deduini els comentaris seguents :
ir. Poden haver-hi fenomens d'hipersensibilitat al veri de co-
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bra, caracteritzats per : urticaria, edenia local, dolor local, eosino-
f ilia.

2n. Quasi sempre son malalts que han presentat hiperalgia
inicial en administrar alguna de les dosis.

3r. Es precis tantejar la sensibilitat personal a fi de no ultra-
passar el dintell de cada malalt, car poden apareixer diverses ma-
nifestacions d'intolerancia (de caracter lieu, els que fins ara hens
pogut registrar), que dificultin l'us terapeutic del veri de cobra.

(Agraim la gentilesa del Sr. Rey, que tant desinteressadament
ha contribuit a aquest treball).


