
MODIFICACIO DEL NOSTRE METOD

DE COLORACI(

DE LES FIBRES ELASTILUES EN ELS ES['UTS

Per

REMMIG1 DARGALLO

Fa ja algun temps publicarem un metode de coloracio

de les fibres elastiques en els esputs (i), amb el qual hens

treballat fins avui, obtenint sempre resultats satisfactoris.

Si avui tornem sobre el mateix, es per baver trobat la

manera de resoldre 1'finic inconvenient que aquell tenia:

haver d'esperar massa, de vuit a dotze hores, per a saber

el resultat de la coloraciO.

1,1 metode consistia a obtenir extemporanianlcnt la

fncsina de \Veigert; liquid excellent, pero que, ultra

I.sser de preparacio dificultosa i cara, to l'inconvenient

d'envellir de pressa i donar ja, al cap de poques setmanes,

resultats insegurs i dubtosos. Fins no podem confiar massa

(almenys en co que es refereix als esputs) en les solucions

ja preparades, que, en el seu temps, abatis de la guerra i

potser ja ara, podien obtenir-se en el comers de la casa

Griibler, rota el nom de I-arblosmig n. Wcigert f. clast.

Fascrn.

Reflexionant sobrc la tecnica d'obtencio del colorant

(I) bletodo de coloracion de las fibras elasticas en los esputos
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de «Vcigert, cregucrem que, en realitat, i coil cretaulent,
c,o que actua i tenycix les fibres clastiques es una subs-

tancia que resultaria de l'acci6 del perclorur de ferro sobre
la fucsina, i seria, preferentment, soluble on alcohol.

L'addic16 de la resorcina seria ja menys important i
susceptible d'esser substituida per un altre mordent:
1'acid, fcnic, per exemple, coin en la fucsina de Ziehl.

En co que potser anarem equivocats era on el creure

qne 1'acid clorhidric afegit tindria sols per objecte trans-

formar la fucsina no actuada pel perclorur i evitar que ci
Eons de la preparacio quec s tenvit per aquella. Sens
cap diibtc, 1'acid actua tambc, contribuint a la fixaci6

de la snbstancia colorant sobre les libres elastiques, segons

es desprcn de la modificacio on el metode, que tot d'una
donarcm a coneixe.r.

De conformitat amb aixo, i despres de nombrosos
assaigs, obtingucrem la seguent barreja:

Fuesina de Ziehl .............. . cm.

Alcohol ordinari ( esperit do vi) .. 2 cm.3
Soluci6 saturada on aigua de per-

clorur de ferro .............. i cm.3

Acid clorhidric ................. II gotes

Preparada on el matrix moment on que calla, i initjan-
Sant un tub graduat, es tirava. on una capsula de Petri,
on la qual es posaven tambe (amb la cara untada a baix,
com en la tecnica del Giemsa lent) les preparacions sobre
dos trossos de portaobjectes o dos capil-lars per evitar
els precipitats del colorant sobre la preparacio. Es cobiia
tot amb la tapa de la capsula i es deixava actuar de vuit
a dotze Bores, passades les quals es rentava amb aigua
i s'assecava a la Hama. Les fibres elastiques quedaven de
violeta quasi negre, sobre un Eons violeta o vermell pallid.
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La modificacio d'aquest inetode, que permet reduir ,I

temps de coloracio fins de quinze a vint minuts, fent in-

necessaria tambe la capsula de Petri, esta inspirada en

treballs, que, al mateix temps que nosaltres, pero and)

finalitat diferent, realitzava A. Gallego, de Santiago (1).

Aquest autor scusibilitza primer les fibres elastiques,

en calent, mitjanS.ant diferents barreges, en les quals fa

entrar, encara que d'una manera secundaria, l'acid clor-

hidric o el nitric.

La idea de scnsibilitzar les fibres elastiques ens va sug-

gerir la de suprimir l'acid de la barreja colorant i fer-lo

actuar primer, en calent i per separat. I solament en aixo

consisteix la modiiicacio.

Per a major brevetat 1'exposarem segons els scus di-

ferents temps:

z.er I;xtensi6 de 1'esput, preferentment en capa grui-

xuda, encara que no en exces, perquc Ilavores, en assecar

la preparacio, aquella es trenca.

En esser mes gruixuda la capa de l'esput tC 1'avcntatge

que s'examina al mateix temps una major quantitat d'a-

quest. No es dificulta l'observacib perque el fons de la

preparacio queda de color violeta o vermell pallid, i es

del tot o quasi transparent i 11onmogeni.

Per obtenir aquesta capa gruixuda fem corn ja ha-

ver dit en altre floc: prenem una quantitat regular de

particules d'esputs, que ja macroscopicament semblin

promete'ns el millor resultat, es a dir, les mes purulentes.

Les poseur sobre un portaobjectes, estenem la preparaci6

grosso m; odo amb un altre portaobjectes i escalfem, agitant

en el aire perquc se sequin algunes porcions. Sobre d'a-

questes estenem despres les que no ho son encara, i de

(1) nletodos rapidos de coloration de las fibras elasticas de los es-

putos. TREBALLS DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA. V, 241, 7917.
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nou tornem a escalfar i assecar a Faire. Amb aixO venen
a quedar seques altres porcions, i repetim l'operacio els
cops que sigui necessari fins a obtenir una extensib en
capa homogenia i relativament grossa. Resulta aixi fixat
l'esput, i en certa manera concentrat perque s'evapora
una certa (auantitat d'aigua.

2.n Acid nitric al terc (el mateix quo serveix per a
la decoloracio en el metode de Ziehl) duiant cinc minuts,
en calent, fins al despreniment de vapors.

Podria utilitzar-se tambc lucid clorbidric al '/:o, que
es la proporcio corresponent en la tecniea de Ziehl; pero
no Bona tan bons resultats, ni tampoc no es to tant a m:,.

;.r Sense rentar i haver d'esperar que es refredi h
preparacio, es llenca l'acid i s'afegelx ]a barreja colorant,
preparada on el mateix moment on que s'hagi de necessi-
tar, mitjancant un tub graduat:

Fucsina de Zielil ...............
Alcohol ordinari ................
SoluciO aquosa saturada do perclo-

rur do ferro .................

3 parts

2

i part

Ls dcixa actuar den minuts. No cs necessari barrejar
be el colorant amb Putrid nitric que sobri on el porta-
objectes, i que dona hoc a Tula coloracio marginal groga
mentre es fa la coloracio.

Amb 1'alcohol ordinari s'obtenen millors prcparacions
que no amb 1'alcohol pur, absolut o de baixa graduacio.

La solucio saturada de perclorur de ferro es fa amb
aigua, on la qual es dissolen els cristalls (7-8 gr. per 2,5 c. C.).

4.t Rentar amb aigua corrent. Si la preparacio
quedes massa tenvida, ressaltant massa els elements eel-
lulars de 1'esput i les seves restes, sobre el fons, i dificul-
tant aixi el trobar les fibres elastiques (especialment si es

8
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fan prec;pitats), pot descolorir-se o separar aquests, sense

cap inconvenient, amb alcohol ordinari o potser, en qualquc

cas, amb el mateix acid nitric al terc, aplicat molt rapi-

dament.

5.e Es cobriran les pre1haracions amb cobreobjectes

o, millor encara, amb una capa d'oli de cedre: detail ini-

Prescindible, ja que, sense muntar les fibres elastiques es

veuen molt malament.

Igual que amb el procediment anterior, les fibres elas-

tiques queden tenyides de violeta fosc, encara que potser

amb no tanta intensitat, i son tambe visibles a petit aug-

ment: ocular 4, objectiu ,, de Zeiss. Solament en aquells

casos en que es pugui dubtar, davant de l'aspecte reti-

culat, de si es tracta de veritables fibres elastiques, es

necessari assegurar-se mitjancant 1'objectiu d'immersio,

que sempre aclareix els dubtes, donat l'aspecte tipic que

prenen llavors les fibres elastiques. Demos, i especialment

en aquells casos de destruccio intensa del parenquima

pulmonar (tuberculosi amb predomini cases, absccs,

gangrena), a part dels manats perceptibles ja a petit

augment, es troben, amb l'objectiu d'immersio, trossets,

restes soltes de fibres que donen idea, en tals casos, de la

gran rapidesa evolutiva del proc(s.

Tambe ens hem pogut convbncer amb aquest me-

tode que en els esputs dels tuberculosos, les fibres elas-

tiques son molt mes abundants i prematures del que

generalment es crew, i que no cal emplear 1'homogenit-

zaci6 per a trobar, en general, les fibres elastiques.

Sempre que un primer examen sigui negatiu, es torna-

ran a fer dues o mes preparacions, que s'examinaran

atentament. Aixo, gracies al petit augment que permet

recorrer-les amb rapidesa, no es gens pesat.

Al mateix temps direm tambe que quan existeixi en

una preparacio el bacil de Koch, pot afirmar-se que sin
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trobaran sempre fibres elastiques, tan menys abundants
corn mes cronic sigui el proces, cavitari o no. En alguns
casos, solament en forma dels ja anomenats trossets o
restes soltcs de fibres, visibles especialment amb l'objectiu
d'immersio, i que en aquest cas donen idea de la lentitud
evolutiva del proces.

Ouan no existeixi bacil de Koch i es trobin, en canvi,
fibres elastiques, pot afirmar-se que existeix un proces
destructor de naturalesa no tuberculosa. Es principalment
en aquests casos que to importancia la investigacio de
les fibres elastiques en els esputs.

Laboratori Bacteriologic Municipal, Barcelona. Direc-
tor, R. Turro.


