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Moltes tintures oficinals de drogues resinoses, en mesclar-les amb aigua
o solutions degudament abuferades, donen solucions colloidals de gran
estabilitat. Atesos els precedents (benjui, etc.), hem assajat la reaccio de
floculacio que es produeix entre una solucio colloidal d'una droga resi-
nosa d'us medicinal frequent, com es ara la mirra, amb serums normals
i patologics.

La seva tecnica es senzilla, i la despesa de serum es petita, com es tor-
rent en aquest tipus de reaccions. L'estabilitat de la solucio colloidal es
bona, i els resultats davant un conjunt de serums, els donem mes endavant.

Hem assajat tambc un semimicrometode sobre porta.
El seu interes resta limitat a traduir algunes alteracions proteiques del

serum, i 1'6nic motiu d'aquesta comunicacio es d'exposar uns fets la
bibliografia de laboratori clinic dels quals es abundosament proveida. Una
major experiencia dira si aquesta reaccio presenta algun avantatge sobre
les habituals.

Abans de passar a la part experimental, tines breus indications sobre
la mirra:

La mirra es una gomo-resina recollida per incisions al tronc i branques

de la Commiphora molmol Eng. de la familia de les Burseracies: aixi la

defineix la F.E. IX.

Conte un 30-35 % de resina, un 6o %o de goma i un 3-5 % d'essencia.
Es presenta en trossos irregulars de fractura diversa, color castany clar

i de dimensions variables entre 3-6 mm.
Actualment es emprada com a tonic gingival, i alguna vegada com

a balsamic. Entre els pobles antics tingue un gran prestigi per la seva
essencia, com es conegut de tothom.

Per a mcs details, assaigs de puresa, etc., horn pot consultar qualsevol
obra de Farmacognosia.
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TECNICA DE LA REACC16

Illaterial i reactius

Tubs d'assaig de 16 mm 0.

Sol. buffer: Veronal o,6o gr

Veronal sodic 0,40 -

Aigua dest. q. s. p. 1000 cc

D6na un pH al voltant de 6,9

Tintura de mirra al 20 %:

Deixem en maceracio durant una setmana 20 gr de mirra en trossos

(tal coin ve, sense polvoritzar) anib loo cc d'etanol de 96°, remenant de

tant en tant, i al vuite dia filtrern sobre paper i recollim el filtrat alcoholic

d'un color groc.

Hera d'insistir sobre el fet de preparar-se un hour mateix la tintura i de

fer-ho amb la mirra en gra, sense polvoritzar, ni amb mirra en pols.

Cal no fiar-se tampoc de la tintura de mirra ja preparada del mercat.

Prdctica de la reaccio

Per preparar la solucio colloidal de mirra posem en dos tubs d'assaig

0,2 cc de tintura de mirra i io cc de sol. buffer; tirem aquesta 61tiina

sobre la primera i remenem fort uns moments, i ja esta llesta.

La solucio aixi preparada es perfectament estable uns 4 0 5 dies. Pas-

sats aquests, les solucions velles donen positius falsos.

Una vegada tenim la solucio colloidal preparada, poseur en tub de

16 mm, 5 cc de la sol. de mirra i o,2 cc de serum fresc i actiu . (Una lleu-

gera hemolisi sembla que no tc cap importancia.)

Remenar un moment i deixar en repos.

Lectura: A les 12-14 hores.

Interpretacio dcls resultats:

Floculat compacte al forts i liquid clar (+ + + )
terbol (+ +)

escas i liquid terbol . . . . . (+)

Liquid terbol uniforme, sense floculat . . . Negativa.
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lnfluencia de factors extrinsecs

Temperatura : Canvis minims de temperatura ambient no tenen cap

importancia.

Hem fet la reaccio amb serums positius i negatius , posats tot seguit

a geladora a 5° C i a estufa a 37° C.

A ;7° C no hi ha diferencia en cap sentit, ni en serums positius ni en

negatius.

A r,° C, els negatius continuen igual ; en els positius -tot i flocular

amb la mateixa intensitat-, els floculs a baixa temperatura son mes petits

i menys consistents , es desfan mes facilment que els formats a temperatura

ambient . ( Hem d ' aclarir que la geladora era de resistencia ; aixi, podem

excloure el moviment vibratori de les de motor com a motiu de la poca

consistencia dels floculs.)

Envelliment de la sol. de mirra: Ja hem dit que les solutions velles

que portin preparades mes de 4 0 5 dies tendeixen a donar falsos po-

sitius. Un temps per sota d ' aquest no to cap inconvenient.

Altres factors cons poden esser : lleugera hemolisi , serums conservats

uns quants dies en geladora , detergents en quantitats minimes, sembla que

no influeixen per a res.

RESULTATS I DISCUSSIO

A fi de valorar els resultats hem fet amb els serums positius les segiients

determinacions complementaries:

Proteines totals per metode refractometric.

Proteinograma per electroforesi sobre glac d'acetat de cel-lulosa.

Reaccio al cadmi segons tecnica original de Wurman i Wunderly.

Reaccio al timol de Mac Lagan.

Reaccio de Hanger, modificacio al colesterol sol, de Permanyer.

Valoracio turbidimetrica de la globulina gamma, segons metode de la

Huerga i Poper.

Vegem, una per una, el que hi hem trobat:

Proteines totals: Com es normal en aquest tipus de reactions, hi ha

una accio protectora de les albumines del serum. En dos casos estudiats

amb proteinemies per sota de 6,o gr/ioo ml ha estat sempre positiva

malgrat un augment de la fraccio globulinica alfa i descens de la gamma,
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que, com veurem, es la responsable de la positivitat en la majoria dels
casos.

Tambe fent la reaccio amb una sol . de globulina gamma comercial en
sol, salina , sempre es positiva , fins i tot a concentracions ben baixes in-
feriors a les normals d'un serum.

Proteinograma : Com hem dit , en els serums positius hem trobat un
augment de la globulina gamma sempre , alguna vegada acompanyat tambe
d'augment d'alfes o betes.

Tambe hem afegit a un serum normal negatiu (amb xifra de globulina
gamma d ' i,o5 gr/ioo ml) quantitats creixents de globulina gamma co-
mercial ; la reaccio ha estat positiva des de concentracions totals de globu-
lina gamma de l'ordre d ' 1,25 gr/ioo ml.

Com ja hem dit tambe , les uniques vegades que ha estat positiva la
reaccio sense augment de la globulina gamma ha estat provocada per una
forta hipoprotefnemia junt amb augment d'alfes.

Cadmni: Hem trobat forta casos concordants entre les dues reaccions.
Mac Lagan : Hem trobat tambe alguna concordanca en serums de ma-

lalts d'hepatitis.

Hanger: Hem seguit la tecnica de la reaccio de Permanyer. Corn es
sabut, aquest autor suprimeix la cefalina i prepara la suspensio amb coles-
terol sol.

Entre les dues reaccions hem trobat una coincidencia de resultats gai-
rebe absoluta (en un ioo %).

Reaccio de la Huerga i Popper: Tambe hem trobat resultats alts en
globulina gamma , valorada turbidimetricament segons aquesta reaccio.
Hem seguit la formula dels autors per passar d'unitats S.H. a gr/°J% de
globulina gamma.

En valors alts han estat mes altes les xifres de gamma globulina segons
aquesta reaccio que els donats per electroforesi.

Fent un resum estadistic dels resultats trobats en un grup de 36 serums
positius:

io han estat positius tambe al Mc Lagan (mes de 4 U.S.H.) 27 °Ja
12 n n n » n Cadmi 31,4 %

33 " » » » » Hanger-Permanyer 91,0 °Jo

Quant al proteinograma electroforetic, menys en dos casos d'augment
d'alfes, sempre hem trobat un augment de gamma sol o junt amb alfes
i betes.

Sobre el diagnostic diferencial d'ictericies, ha estat sempre positiu en
les de tipus hepatic, i negatiu en les obstructives, sense que en aquest ultim
cas tinguem una experiencia definitiva.
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PROVA RAPIDA SOBRE PORTA

7

Hem vist que els serums positius aglutinen tambe sobre porta -i en
un espai de temps curt- les particules d'una sol. colloidal de mirra mes

concentrada que per la prova en tub.

Per a aquesta prova fem servir una solucio de mirra preparada aixi :

Sol. buffer de verional g cc
(la mateixa anterior)

Tint. de mirra I cc
Sol. aquosa d'eosina al 5 °Jo II gotes

(Es estable uns 20-25 dies en geladora, i cal tenir cura que la solucio
tampo sigui preparada ben recentment.)

Tecnica

Sobre un porta net -i millor amb un suport negre- poseur una gota
de serum i tres gotes de la sol. anterior.

Si la prova es positiva, al cap d'un o dos minuts de balanceig suau es
trenca la solucio uniforme i es veuen les particules aglutinades al mig
d'un liquid ben clar.

En cas de negativitat, la sol. continua uniforme com al principi.
El canvi en l'aspecte de la barreja -malgrat no esser tan marcat com

en les modernes reaccions al latex- es ben evident i no deixa cap dubte
sobre la interpretacio.

Sign ificacio

Fins ara hem trobat resultats concordants del tot entre les dues tee-
niques.

Fent una prova de latex RA i comparant, no hem trobat cap mena de
relacio entre elles.
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