
UN METODE PER A LA DEMOSTRACtO

DELS CORPUSCLES DE NEGRI

EN ELS INSTITUTS ANTIRRABICS

per

PERE DoMiNGo

Malgrat les tecniques recents de Negri i del Rio, i de

la facilitat d'examen dels corpuscles de Negri que poden

veure's fins sense cap coloracio, 1'elecci6 d'un metode

adaptat, no a condicions experimentals, sing a la quoti-

diana practica d'un Institut Antirabic; un metode que
permeti donar sense cap mena de dubte una resposta afir-
mativa o negativa i que ensems reuneixi les condicions

de rapidesa i manca d'operacions delicades, condicio
gairebe indispensable per a poder esser confiat al personal

auxiliar, i totalment indispensable quan s'ha de multi-
plicar el nombre diari d'observacions, resta encara per
trobar amb caracter definitiu.

Nosaltres, en el departament de vacunacib antirabica
del Laboratori Municipal, venim fent us, des de fa ja
bastant temps, amb molt bons resultats, de la seguent

tecnica, que, sense esser perfecta, es, no obstant, mes

adaptada a les condicions d'un Institut que les conegudes

per nosaltres.
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El modus operandi es el segiient:

Trossos de banya d'Ammon de 3 a 4 milfinetres de

gruix son posats amb solucio de formol al io per ioo.

Aquesta fixacio pot prolongar-se indefinidament; pero un

temps minim de tres hores a l'estufa , a 37°, es necessari

abans de passar a les operacions segitent^,:

Tails per congeiacio.

Col•loqui' s durant cinc minuts en unit s^^luci^i (le Su-

dan III amb alcohol de go-.

Sense rentar, passi ' s a una solucio aluminosa d'hema-

toxilina durant cinc minuts.

Despres es continuen tots els temps de la manera or-

dinaria per fer una preparacio mitjancant la tincio per

l'hematoxilina i eosina.

S'examina despres de deshidratada i muntada amb

balsam.
Els cossos de Negri ressalten en rosat . Els hematies,

mes vermells . Els altres details, com en les preparacions

ordinaries , per l'hematoxilina i eosina.

Laboratori Bacteriologic Municipal. Barcelona.


