
NOTA SOBRE LA REACCIO

DE MC. DONNAGH
per

Josrr M.- PF1'Ri i BFLAR]IIyo RODRiGUFZ

Me. Donnagh va idear una nova reaccio (i) fonamen-
tada en la precipitacio, o estal suspensoide, de les par-
ticules de proteina solubles, o estat enudsoide, quo conte
tot serum sanguini.

La naturalesa qufmica d'aquestes particules proteiques,
estudiada comparant el temps de coagulacio dels diversos
serums sanguinis, resulta esser - expressada amb exac-
titud - una proteina-lipoide.

Empero demos de les protein.es han estat identificats
amines i electrolits.

E_n estat emulsoide les particules col-loides son invi-
sibles (no ho son, en canvi, si hom recorre a1'examen ultra-
microscopic), contenen aigua i estan disoltes parcialmeat;
i en estat suspensoide, en mancar de sals, es tornen visibles
i precipiten.

Mc. Donnagh, per haver observat previament la dife-
rcncia de mida i de nombre de les particules proteiques en
els scrums sifilftics i en. els normals, es va dedicar a buscar
un mitjA que evidencies amb simplicitat precipitant les
particules, ]a soya variable i especial caracteristica.

L'fcid acetic glacial i un electrolit (sulfat de lantani

(1) The 'Medical Presse and Circular, de Londres, 27 juny de 1916.
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o sulfat o nitrat de tori ) constitueixen els reactius neces-

saris per a, en opinio de l'autor , m.otivar la precipitacio

tipica.

I coin que les particules proteiques del serum dels sifi-

litics son majors (mida) i mes nombroses que les del senun

normal , la rapidesa i grau de la seva precipitacio motivada

n.c) resultaran , sempre, unifonnes.

Heu's aquf un esquema del fonament suficientment

precis - per at nostre objecte - de la ghel-reacci6 de

11c. Donnagh.

La tecni. ca d'aquesta reacci6 , que es molt senzilla,

consta dels segiients i correlatius moments:
I.er 2 cm.3 d'acid acetic es barregen , en nn tub d'assaig,

amb O'5 cm.3 de serum sanguini del malalt explorat:

2 °° En altres quatre tubs d'assaig iguals, que dessig-

narem amb les Iletres A, B, C, D, hom diposita : primer,

z cm.3 d ' acid acetic i a con. tinuacio 2 , 4, 6 i 8 gotes respec-

tivament del serum-acid o a barreja anterior;

3 er Despres d'haver estat sacsejats aquests tubs

s'afegeix at contingut de cada un 0'2 cm.3 de la solucio de

1'electr6lit escollit; i
4 rt Sacsejats alts vegada els tubs , es deixen at

tin.ellet durant 24 bores.

La sang del malalt (5-20 (,.m.3) s'ha d'extreure perque

eIs resuitats siguin sensiblement constants , el mateix dia

de I'analisi i, encara potser, a la mateixa hora ; 1'acid acetic

tC d'esser , com a detail in, prescindible , glacial o cristalit-

zable i els electrolits , per altra banda , purfssims ; la solu-

cio dell electrolits que es recomana es la saturada on acid

acetic glacial ; els tubs d'assaigs, el calibre dels quals con-\-6

que sigui bastant reduit , s'hauran de netejar be ; i final-

ment, les pipetes, que tambc caldra netejar be, han de

tenir la punta molt afilada a fi que formin gotes petitfssi-

mes (1'autor prefereix utilitzar , per atendre a] detail im-
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portant de la identica grandAria de les gotes, una sola
pipeta).

Els altres details de tecnica no son d'indole especial
i essen vial.

Ouan la reaccio resulta /ositiva, apareix un precipitat

rapidament en cis tubs D, C, A i B o be en cis C, B i A:
mitja hora despres, el liquid que sobreneda ja es net i

transparent en A i en D, i passades 24 bores en. A, D, C i B.

Quan la reaccio resulta negativa apareix un precipitat,

lentament i coetaneament, en cis quatre tubs: al cap de

24 hores, el liquid que sobreneda es tambe net i transpa-

ren t.

Hom acostuma a practicar un.a doble reaccio, utilit-

zant dos electrolits: sulfat de lantani i sulfat o nitrat de tori.

Si per qualsevol circumsti'tncia eventual - reaccio

excessivament rapida, interrupci6 momentania de la
tecnica, etc. - hom vol ajornar la conclusio de 1'ani'rlisi,

basta afegir al contingut dels tubs, sacsejant do seguida,
I cm.3 d'aigua: el precipitat format es redissol. I per seguir

despres la mnarxa de la reaccio hom diposita, altra vegada,

en cada tub, o'2 cm.3 de l'electrolit clegit.

111c. Donnagh, que ha aconseguit investigar 250 serums,

practicant al mateix temps com a element de comprova-

66 (200 scrums) la reaccio de «V.,.sscrmann, assigna a la
seva ghel-raccib una valor diagnostica i pronostica; aquesta

dan-cra valor, admesa en taut poden apreciar-se difcren-

cies quantitatives aproximades en distints scrums sifili-

tics, guarda una relaci6 de proporcionalitat directa amb

el graze d'activitat de Ia malaltia. Cita casos concrets, de

naturalesa positiva cis un.s i negativa cis altres, en que.
cis antecedents i la ghel-reaccio coordinaren., i la reaccio

do Wassermann, oposadament, es va mostrar en sentit

discordant. Qualifica la ghel-reacci6, per conscgiient, do

molt sensible.
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L'estudi clinic-experimental realitzat per nosaltres,
amb 1'intent de comprovar degudament aquesta doble
valor assignada a la reacci6 de Mc. Donna^gh, ha resultat
molt minuci6s; ja que no ometerem cap detail essencial
aixi de l'ordre clinic quo de l'experimental.

Els dos reactius necessaris, els tubs d'assaig i les pipetes
no pogueren constituir aria causa d'error en els nostres
resultats, ja que complirem escrupulosament totes les indi-
cacions de l'autor; i els serums sanguinis, per altra banda,
que examinarcm dues vegades con.secutives (a l'hora i les

24 hores de recollida la sang), tampoc no pogueren consti-
tuir una causa d'error. Repetirem, demes, calla un dels
diferents analisis: en el primer usarern Ia sal de lantani
i en el segon una de les sals de tori. Volern for constar ulti-
mament que procurarem assegurar la maxima puresa qui-
mica de 1'a.cid acetic (producte Merck de titol purissim) i
dels electrolits (productes Poulenc de titol purificat) uti-
litzats.

Anotavem cis resultats de la reacci6 als 15 i 30 minuts
i a les 24 hores d'acabada integralment.

La rostra investigaci6 abraca l'analisi dels serums san-
guinis seguents: dos procedents de dos sifilitics secundaris
i tin proceden.t dun sifilitic latent, tots tres amb reacci6
do Wassermann de resultat positiu; i un procedent d'un
neurastenic no luetic i un procedent d'un luetic terciari
ben tractat, tots dos amb reacci6 de Wassermann de resul-
tat negatiu. En cap d'aquests cinc casos no aparegue el
precipitat caracteristic do l a reacci6 de Mc. Donnagh: dues
vegades (el resultat do la reacci6 de Wassermann era posi-
tiu), el liquid es va tornar Ileugerament terbol. Les reac-
cions do Wassermann, les realitzem nosaltres mateixos bo
i seguint ]a tecnica recomenada per Wassermann-Neisser-
Bruck.

Per tat com desitjavem saber si el liquid cefalo-raquidi
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dels sifilitics es comportava, respecte a la ghel-reaccio, com

el seu scrum satiguini, ens decidfrem a practicar un assaig

racional en els liquids cefalo-raquidis seguents: un proce-

dent d'un paralftic general progressiu i un procedent dun

meningomielftic luetic ben tractat, am.b reaccio de \Vas-

serniann de resultat positiu el primer i de resultat negatiu

el segos .

Ni el scrum sanguini, ni el liquid cefalo-raquidi dels

subjectes sans (des del punt de vista relatiu de 1'activitat

de la lues) i dels subjectes sifilitics examinats ha motivat,

en intentar-la realitzar nosaltres, la ghel-reaccio de Ma(

Donnagh.

No ens expliquem, ja que volem creure en la veracitat

de co que es afirmat i admes per blc. Dcnnagh, la cau'a

del nostre fracits reiterat, quand menys del cencen_ent al

scrum sanguini.

Ara doncs: ni adhuc en el cas bastant improbable, que,

maaipulant amb mes minuciositat, compareguessir els

precipitats tipics o resultats de la ghel-reaccio, ens po-

driem convencer de la seva senzillesa, sen.zillesa que repre-

senta Punic aventatge positiu sobre les altres proves

analftiques afins.

Neguem, per tant, i com a resuin, aqueixa valor diag-

nostica i pronostica atribuida a la seva ghel-reaccio per

1\Ic. Donnagh.

Laboratori de la Cliniea de Sifliiogra fia. Facultat de

Medicina.


