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INTRODUCC16

L'estudi biologic dels casos de grip clinica proporciona dades de gran

valor epidemiologic i profilactic. Les sindromes gripals poden esser pro-

duides per qualsevol dels tres subtipus de virus gripal A, B o C, pero, a

mes, quadres clinicament semblants poden esser produits tambe per Ade-

novirus, A ixovirus parainfluenza i Enterovirus respiratoris. Solament el

diagnostic virologic pot aclarir 1'etiologia exacta del proces, i d'altra

part, !'aillament del virus gripal permet d'identificar la variant antigenica

responsable d'un brot epidemic amb les consequencies d'ordre preventiu

que d'aixo puguin deduir-se per a la protecci6 de la poblaci6 mitjancant

la vacunaci6.
Aquesta circumstancia es particularment important quan hom detects

l'aparici6 d'una nova variant de virus gripal enfront de la qual la pobla-

ci6 no tindria cap grau d'immunitat i que podria ocasionar epidemics de

grans proporcions. Per aixo 1'Organitzaci6 Mundial de la Salut s'interessa

especialment a recollir totes les dales referents a la grip en els diferents

paisos a traves dels centres nationals, internacionals i mundials establerts

per aquesta organitzaci6. El diagnostic biologic de la grip es efectuat per

aillament del virus, i per investigaci6 dels anticossos en el serum dels
malalts.

La recent descoberta que els virus gripals poden esser aIllats sobre
cultius cellulars, ultra en embri6 de pollastre, n'ha impulsat !'us amb

aquest fi, la qual cosa to l'indubtable avantatge de permetre !'aillament
d'altres virus responsables de quadres semblants que no es desenvolupen
o ho fan malament en !'embri6 de pollastre.

Durant el mes de febrer de 1968 horn va observar un notable incre-
ment de les afeccions de tipus gripal a Barcelona i poblacions properes.
L'estudi de 32 malalts de diverses procedencies, pertanyents a aquest brot,
es l'objecte de la present comunicaci6.
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MATERIAL I MIETODES

1. MATERIAL CLINIC. DESCRIPCI( CLINICA I EPIDEDIIOLOGICA

Els casos estudiats procedeixen de dos ambients epidemiologics defe-

rents, malalts, en la major part, domiciliaris, i alguns, en ambulatoris de la

poblacio general, particularment adults, i infants acollits a l'Institut de

Puericultura de la Casa Provincial de Maternitat.

I. Casos entre la poblacia general. a) Hom va estudiar 16 malalts

a Sant Adria de Besos. En aquesta localitat hom va observar un impor-

tant increment dels processos de tipus gripal a partir del mes de febrer.

El proces, que afecta totes les edats, fou relativament benigne i es ca-

racteritza clinicament per febre elevada (39-40° C), d'aparicio brusca ge-

neralment i de 2-4 dies de duracio, malestar general intens, artralgies i

cefalees. La simptomatologia respiratoria era molt escassa en la majoria

dels casos, i consistia generalment en tos seta, i molt rarament faringitis

amb lleugera disfagia. En aquesta localitat la malaltia va afectar possi-

blement mes d'un 25 % de la poblacio.

b) Hom va estudiar 2 casos a l'Hospitalet de Llobregat, on es produi

un brot epidemic similar al mateix temps.

2. Casos entre la poblacid infantil de l'Institut de Puericultura.

a) Aproximadament el io de febrer varen csser afectats alguns infants

d'una sala d'aquesta institucio. En els sis dies segiicnts contragueren la nia-

laltia la totalitat dels 3q infants de 4 a 5 anys acollits en aquesta sala.

El quadre clinic fou bastant unifornle i es caracteritza per febre (39-40° C),

de dos a tres dies de duracio, i escassa participacio respiratbria. Horn ob-

serva solanrent tos seta i enrogirnent faringoalnigdalar. No es presentaren

complicacions broncopulmonars. Horn va estudiar serelogicanrent, i mit-

jancant assaigs d'aillanlent del virus, deu d'aquests malalts.

b) Vers el I(i de febrer aparegueren processos semblants en una altra

sala que allotja ones 5o nenes de 2 a 3 anys i inig d'edat, repartides en

petites cambres de vuit llits. Aquesta Sala es troba molt scparada de

l'anterior i en pavellons completament independents; no existeix possi-

bilitat de contacte directe dels infants de les dues sales. En el ternle de

quatre dies emmalaltiren 3o nenes amb un quadre clinic semblant al

presentat pels nens de la primera sala. Hom va estudiar 4 d'aquests m1a-

lalts.
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II. METODE D'AILLAMENT

5

Els productes patologics foren inoculats en embrions de pollastre de

to dies d'incubacio i en cellules primaries de ronyO de Macaccus rhesus

o de Cercopithecus.

1. Obtencio, transport i conservacio de les mostres. Les secrecions

orofaringies per a la investigaci6 de la presencia de virus gripal foren ob-

tingudes de 32 malalts mitjancant frotis faringoamigdalar energic amb

hisop esteril . En tots ells la presa de mostres fou efectuada entre el l . r i el 5.^

dia del colnencament clinic de la malaltia.

En 9 casos l'hisop fou senibrat directament sobre cultius cellulars

de ronyo, a la capcalera del malalt, i a mes, en tots els casos ( 32), horn

introdui un hisop en un tub d'assaig que contenia 5 ml de medi de trans-

port (sol. de Hanks amb 30 °Jo de liquid amnic bovi i woo U/ml de peni-

cillina, 2000 mcg/ml d'estreptomicina i 25 U/ml de micostatina ). Abans

de dues hores horn va repartir els medis de transport amb els produc-

tes patologics en volunls d'1 nil i varen esser congelats a -50° C en con-

gelador REVCO fins al moment de llur inoculacio en tubs de cultiu cellu-

lar o en elnbrio de pollastre.

2. Cultius cellulars. La suspensio cellular dels ronyons de simi trip-

sinats I es repartida en flascons de 6o ml i en tubs d'hemolisi amb medi de

creixement (hidrolitzat de lactoalbumina al 0,5 % en sol . de Hanks amb

2 °Jo de serum de vedella i antibiotics ). Son incubats a 37° C. Al cap de 7 dies

tie creixement horn canvia el medi de creixement per medi de supervivencia

consistent en medi 1gg sense serum, al qual cal afegir sempre 1/500 de

serum antivirus hemoadsorbent SV5 i la dosi habitual d'antibiotics. Es

conserven a telnperatura de laboratori i son utilitzables durant una set-

lnana.

3. Inoculacid dels productes patologics. Hem seguit tres tecniques

diferents:

a) Inoculacid d'embrions de pollastre . Cada un dels productes pato-

logics mantingut a -50° C fou inoculat en un minim de 6 embrions

per doble via , amnica i allantoide . Horn inocula o,1 ml en la cavitat

al-lantoide o 0,1 ml en la cavitat amnica segons la tecnica de SOHIER

i ESSER . Despres de 3 dies hone recull ambdbs liquids de cada on i prac-

tica una henioaglutinacio qualitativa . En els primers passos negatius els

liquids es barregen per a la realitzacib d'un segon pas. En total hom efectua

tres passos en tots els assaigs d'aillament.

i. Les suspensions cellulars de ionv8 de simi ens foren enviades periodicament,

a 4 C, pel Pr. Sohier , de la CStedra de Bacteriologia , A' irologia i Immunologia de Lid.
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b) Inoculacid de cultius cellulars amb el producte patologic conservat

a -5o° C en medi de transport. En tots els casos procedfrem a iuocular
un minim de to tubs de cultiu cellular, que contenien r ml de medi de
supervivencia amb o,r ml de producte congelat. Foren incubats a 33° C
en posici6 estacionaria. Hom efectua la lectura diaria del possible efec-

te citopatic i una reacci6 d'hemoadsorci6 at 4.t, 7.', 11.' i 14.z dies.
Al terme de la incubaci6 hom recollf les cellules mcs el medi per a efec-
tuar un segon pas immediat, o previa congelaci6 a -50° C si calia retar-
dar-lo.

c) Inoculacid directa de cultius eel•lulars a la capfalera del malalt.
Despres de la inoculaci6, horn deixa els flascons durant quatre bores a
temperatura ambient, termini necessari perque el virus, si existeix, penetri
a l'interior de les cellules. Despres horn procedeix a un tractament anti-
bidtic per a suprimir les confirmacions bacterianes.

La inoculaci6 i la lectura son efectuades com en el cas anterior. Si horn
observa una acci6 citopatica, que en el cas del virus gripal consistira en
la presencia de cellules arrodonides en raims madurs, densos i picnotics,
horn investiga la presencia d'hemoaglutinacions. En qualsevol cas hom
realitza una hemoaglutinaci6 at cap de 7 i 14 dies. Practiquem 1'hemoaglu-

tinaci6 amb eritrocits dc conill d'fndies a la temperatura del laboratori.

4. identificacio dels virus alllats. Despres de detectar la presencia
d'una hemoaglutinina en els cultius cellulars liquids amnics o allan-
toides, hom procedf a la identificaci6 dels virus aIllats, o espera el pas
segiient si 1'hemoaglutinina era molt debil.

La identificaci6 dels tipus fou realitzada mitjancant la reaccio de fixa-
ci6 del complement pel metode de SOHIER i coll. enfront de serums anti-
virus gripals A i B.

La identificaci6 dels subtipus, dintre el tipus A, fou realitzada mit-
jancant la practica de la reacci6 d'inhibici6 de 1'hemoaglutinaci6 amb
serums de referencia preparats en la fury enfront dels antigens virals
dels virus gripals A i A2. Mitjancant la mateixa reacci6 anib serum anti-
virus gripal B horn confirma la identificaci6 del tipus.

La identificaci6 de la variant antigenica concreta fou iniciada amb els
serums especffics de diverses soques A2 en la R. I. H. La identificaci6
completa fou realitzada en el Centre Mundial de la Grip de Londres,
pel Dr. Pereira.

III. METODES SEROLbGICS

i. Obtencid i conservacid de les mostres. De tots els malalts en que
aixb fou possible, hom prengue dues mostres de sang, una at cap dels 5 pri-
mers dies de la malaltia i una altra a partir del 15.' dia. Els scrums repar-
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tits sbn conservats a -20° C. Tots els serums del mateix malalt sbn assajats

en la mateixa sessio de laboratori.

2. Reaccid de fixacio de complement. La realitzem pel micromctode

en tubs SOHIER i col•1. del tipus Kolmer, amb fixaci6 a 37° C durant una

hora, enfront dels antigens solubles dels virus gripals A i B (2/Singa-

gur/4/57 i B/Johannesburg/33/58)•
3. Reaccid d'inhibicio de l'hemoaglutinacio. En els serums correspo-

nents als malalts en els quals havia estat aillat un virus gripal, hom practice

una R. I. H. enfront del virus hombleg. Els scrums foren tractats amb

R. D. E. per a suprimir els inhibidors inespecifics i amb eritrocits de ga-
llina per a suprimir les possibles aglutinacions antispccie. La reaccih fou

realitzada en plaques Persplex pel mctodo standard recomanat per 1'n. M. S.

RESULTATS

I. AiI.L.4riENT DEL VIRUS

En conjunt , de 32 casos en quc hom intents 1'aillament de virus, foren

aillades 14 soques de virus gripal A2, la qual cosa representa un 437 °Jo de
mostres positives.

Dels 16 malalts estudiats a Sant Adria hom obtingue 8 soques (50 °Jo),

i unes altres dues soques foren aillades dels malalts estudiats a 1'Hospita•

let, i 4 dels 14 infants estudiats a 1'Institut de Puericultura de Barcelona.

TAULA NUM. 1

Distribucio dets aillaments de virus gripal segons la data de l'o6tencio del frotis faringi

Dia de la malaltia Hombre de casos

l.r

2
n

3r

4`
5•a

Positius

1 (20 %)
5 (55,5 901
7 (50 %)
^ Cso %)

14 (437 °/o)

Cj

9
14

2

2

32

La distribucib dels aillaments d'acord amb la data de la malaltia en
quc foren obtinguts els frotis de faI- inge es reflecteix en la taula ntim. 1.
Hom va aconseguir 1'aillament en el 55>5 °Jo dels casos estudiats el 2.° dia

de la malaltia , i en el 50 % el 3.r i el 4.c L'efic^cia de 1'aillament fou menor

el primer dia (20 °Jo), i no foren obtinguts resultats positius en dos casos de
frotis practicats el 5 ? dia.
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1. Mitjancant la inoculaci6 a l'embri6 de pollastre hom aIlla 13 SO-
ques; la inoculacio fou positiva al primer pas en 7 casos, i al segon en 6.

Els tercers passos cecs efectuats amb totes les mostres negatives no ofe-

riren cap positivitat. El percentatge d'aYllament amb aquest metode fou

del 40,6.

L'adaptaci6 del virus aYllat al desenvolupament en la cavitat allantoide

fou rapida; recordem que en tots els casos la inoculaci6 fou practica-

da per doble via. En 8 casos, al primer dels passos que va resultar posi-

tiu (i .r i 2.0), 1'hemoaglutinaci6 ja fou observada en el liquid al-lantoide;
en 4 casos, l'adaptaci6 va aconseguir-se al 2.° pas i en i cas al 3•r pas.

2. Mitjancant la inoculaci6 de cultius cel-lulars de rony6 de simi amb
els productes patolbgics en medi de transport que hom havia mantingut

congelats a -50° C, tots els intents d'aIllament resultaren negatius i la
reacci6 d'hemoadsorci6 fou negativa en els tubs inoculats i foren negatius
tambe els segons passos sobre ou.

3. Mitjancant la inoculacio directa dels productes patolbgics sobre

cellules de ronyo de simi a la capcalera del malalt hom va aIllar 4 soques.

En dos casos l'hemoaglutinaci6 positiva fou demostrada en el primer pas,

al cap de 8 i 12 dies d'incubaci6. D'un a tres dies abans de la detecci6 de
1'hemoaglutinina, hom pogue apreciar una acci6 citopatica tipica, be que
lleugera. Tenint present 1'evident sensibilitat de l'embri6 de pollastre a
les soques aIllades, el 2." pas fou realitzat en tots els casos per inoculaci6

a 1'ou embrionat, la qual cosa permete d'aYllar dues soques noves. Hom
practica, a mes, un tercer pas cec de totes les mostres que havien resultat

positives a la inoculacio, inicialment, sobre embri6 de pollastre. Aquest

tercer pas fou negatiu en tots els casos.

TAULA NUM. 2

Frequencia d'aillaments en embrio de pollastre i cultius cellulars

Mztode Productes Casos Aillaments %

cnibri6t de

pollas t re

cultiu

congelat 32 t ,; 40,6

cellular

cultiu

congelat

inoculacio

32 0 0

cellular directa 9 4 44,4

Tres dels quatre aIllaments obtinguts sobre celllules de rony6 de simi

foren positius ja en el liquid al-lantoide al primer pas sobre on, i el quart

al 2.° pas.
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En resum ( taula num. 2), a partir del producte congelat a -50° C en
medi de transport , foren obtinguts 13 aillamerlts positius per inoculacib a
l'embri6 de pollastre (40,6 °Jo) i no en fou obtingut cap per inoculacib de
cultius cellulars . Mitjancant la inoculacib directa de cultius cellulars a la
capcalera del malalt foren obtinguts 4 aillaments positius (44,4 /o)•

En 9 casos hom realitza la inoculacib en embri6 de pollastre i la inocu-
laci6 directa de cultiu cellular, per la qual cosa hom pot comparar la sen-
sibilitat d ' arnbd6s metodes . En aquests 9 casos hom va aillar 6 virus gri-
pals (taula num . 3), 3 en embri6 de pollastre i cultiu cellular, 2 unicament
en embri6 de pollastre , i 1 Domes en cultiu cellular.

TAULA NUM. 3

Aillaments positius a partir del mateix producte patolbgic i en cultius cellulars a la
capcalera del malalt i en embrio de pollastre, previa congelacio

Casos ATllaments

9 6

11. IDENTIFICAC16 DELS VIRUS AILLATS

3 2 1

La identificaci6 del tipus fou realitzada sense dificultat. Tots els vi-
rus aillats fixaven el complement en presencia d'un serum de referencia
antivirus gripal A, i el titol hemoaglutinant obtingut fou > 1/4. La ma-
teixa reacci6 fou en tots els casos negativa enfront d'un serum de referencia
antivirus gripal B.

La identificaci6 de tots els virus aillats com a pertanyents al subtipus A2
fou igualment rapida i categorica mitjancant la R.I.H. amb serums de
referencia anti-A1 i anti-A2.

La identificaci6 de la variant antigenica concreta dintre el subtipus A2,
mitjanr ant la R. I. H., presenta moltes mes dificultats per ra6 de la va-
riabilitat de les soques en llur avidesa pels anticossos i Ilur diferent sen-
sibilitat als inhibidors inespecifics. Assajarem la resposta de la majoria
de soques aillades enfront de serums de referencia preparats en la fura
per inoculacib de diverses soques de virus gripal A2, concretament els
serums A2/Lyon/62 (Napierala), A2/Lyon/65 (Cayssiol) i A2/Lyon/67
(Cacciopo). Els resultats preliminars d'aquestes proves semblaven indicar
que les soques aillades eren semblants antigenicament a les soques preva-
lents a Europa el 1967.

Per a l'estudi antigenic detallat hom tramete dues soques al Centre
Mundial de la Grip (Prof. PEREIRA), previament liofilitzades. Els resul-
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tats del Centre Mundial de la Grip a Londres confirmen que les soques

alllades estan emparentades amb la darrera variant de certa importancia

descrita per al virus gripal A2 (soca tipus Tokyo/3/67).

TAUI-A NUM. 4

Reaccio d'inhibici6 de l'hemoaglutinacio serums anti:

SOQUES
A2/Singapur / A2/England / A2/England / A2/Tokyo/

1/57 12/ 64 io / 67 2/67

A2 / Barcelona/

1/68 120 6o 16o 1320

(BROCAL)

A2 /Barcelona/

2/68 120 8o 12 0 96o

(NAVARRO)

III. RESULTATS SEROLOGICS

1. Reaccid de fixacid del complement . La R.F . C. enfront dels anti-

gens solubles de grip A i B fou realitzada en els serums corresponents als

32 casos estudiats . En 24 casos obtinguerem dos serums del malalt, un de

precoc dins els 5 primers dies de malaltia, contemporani del frotis faringi;

1'altre tardy entre Io i 12 dies despres del primer . En 8 casos horn no

pogue obtenir sinb el serum precoc.

Tots els serums resultaren negatius enfront de 1'antigen soluble de
grip B. En els serums precocos no es detectaren anticossos enfront de l'an-

tigen soluble del gripal A en 28 casos , titols de 8 en 2 casos (el segon dia

de malaltia ) i titol de 32 en 2 casos (5.z dia de malaltia ). Els resultats en-
front de la grip A dels 24 casos en els quals horn obtingue 2 serums es
reflecteixen en la taula num. 5.

Horn observa un augment significatiu del titol d'anticossos fixadors del
complement en 13 casos , i un titol significatiu d'infeccib recent ja en el
primer serum dels 2 casos en que fou pres al 5.1 dia de la malaltia. En
conjunt, doncs , en 15 casos (62,5 °Jo horn establi per F. C. el diagnostic
de grip A.

En 6 casos (25 °Jo) no foren detectats anticossos , i en 3 foren obtinguts
titols no significatius en algun d ' ambd6s serums . En conjunt , doncs, el
diagnostic no pot esser establert per F . C. en g casos (37,5 oJo)•
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N.° de
casos

TAULA NUM. 5

Reaccid de fixacid de complement amb antigen soluble de grip A2

Resultats en els casos en que foren obtinguts dos serums

DIAGNOSTIC

Augment signi-
ficatiu dels
titols AC

SEROLOGIC SENSE DIAGNOSTIC SEROLOGIC

Titols d'AC Titols d'AC Titols

significatius no significatius negatius

24 13 2 3 6

2. Reaccid d'inhibicid de l'hemoaglutinacid. En els 14 casos en que

horn aIlla el virus causal, els serums dels malalts foren assajats enfront

del virus aIllat mitjancant R.I.H. A la taula ni1m. 5 son expressats els

resultats dels 1o casos en els quals foren obtinguts dos serums dels malalts

i solament en i cas no fou obtingut el diagnostic serologic; hom observa un

TAULA NI1M. 6

Reaccid d'inhibicid de 1'hemoaglutinacid amb virus homolegs

en els casos en que hom ailld virus gripal A2

N.° de casos N.° de casos en Augment signifi-

amb alllament que hour obtin- catiu del titol Titols negatius

positiu gue dos serums d'AC

14 10 9 1

augment significatiu del titol en els 9 restants. Per tant, hom obtingue el

diagnostic serologic de grip A2 en el go % dels casos.

La comparaci6 entre els resultats obtinguts en aquests to casos per

R.F.C. i R.I.H. (taula num. 7) permet d'apreciar que en 7 casos ambdues

TAULA NUM. 7

Resultats de les reactions de fixacid de complement, amb antigen soluble de virus

gripal A2 i d'inhibicid de l'hemoaglutinacid amb virus homolegs en els casos en que
fou aillat virus gripal A2

N.- de casos N.° de casos en

amb aIllament que horn obtin-
positiu gue dos serums

14

Augment del
titol d'AC en
R.I.H. i no

en FC

10 2

Titols negatius
en ambdues
reactions

1

reactions lnostraren un augment d'anticossos, en 2 la R.I.H. permete un

diagnostic no assolit amb la R.F.C., i en i cas ambdues reactions foren

negatives.
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CONCLUSIONS

L'aillament dels virus gripals ha estat realitzat classicament mitjan^ant

la inoculaci6 dels productes patologics a 1'embri6 de pollastre. No obstant

aixo, a partir del 1955 hom sap que els tres tipus de virus gripal poden

esser aillats en cultius cellulars de rony6 de simi . En relaci6 amb els virus

gripals del tipus B, hi ha unanimitat a considerar que son aillats amb lnol-

ta mes facilitat en aquests cultius cel-lulars que no en l'embri6 de pollastre

(Takemoto, 1955; Mogabgab, 1955; Davis, 1961; Pevron, 1966). Proba-

blement passa el mateix amb els virus del tipus C (Takemoto, 1955).
Pel que fa referencia al virus gripal A2, be que alguns autors com

Shclokov i Peyron obtingueren millors resultats amb els cultius cel-lulars

que no en l'embri6 de pollastre, en general hom considera superior l'ailla-

ment en embrio de pollastre (Kalter, 1959; Kilbourne, 1959; Chanock,

1961). La ra6 principal que addueixen per a explicar els diferents resul-

tats obtinguts en diferents laboratoris amb 1'6s d'ambdos metodes d'ailla-

ment per al virus A2 es la diversitat en el sistema d'obtencio de le! mos-

tres, en la qualitat de les cellules i en les formes de cultiu.

En el nostre treball el virus gripal A2 ha estat aillat molt mes f5cilment

sobre on que sobre cellules de ronyo de simi. No obstant aixo, hi ha una

notable diferencia entre els resultats comparatius de la inoculaci6 en em-

bri6 i en cultiu cellular, segons que aquest hagi sofert la inoculacio direc-

tament a la capcalera del pacient o a partir de producte congelat a -5o° C.

en medi de transport. En efecte: de 14 mostres embrio-positives congela-

des, cap no ha cstat positiva per aquest lnetode, tot i haver estat el temps

i les conditions de permanencia en congelacio iguals per a ambd6s tipus

d'inoculaci6. Per contra, en les 5 mostres embrio-positives que foren inocu-

lades directament sobre cultius cellulars, foren obtinguts 3 resultats posi-

tius (60 %), i, a mes, una mostra resulta positiva en cultiu cellular i ne-

gativa en embri6 de pollastre.

L'eficacia de 1'aillament de virus per al diagnostic de la grip A2 ha

estat excel-lent en els nostres casos, ates que entre el 1.' i 4.c dia de la malal-

tia obtenim d'un 5o a un 55 °Jo d'exits, xifres molt semblants a les assenya-

lades per Davis. Els virus aillats en el nostre estudi s'han adaptat amb faci.

litat al desenvolupament en la cavitat allantoide. En 9 dels 14 virus aIllats

aquesta adaptacio ja fou aconseguida en cl primer pas (segons Kilbourne,

la inoculaci6 en la cavitat allantoide to una eficacia semblant a 1'Smni-

ca per al virus gripal A2). Sembla aconsellable, doncs, de seguir la tec-

nica d'inoculaci6 per doble via, la qual tecnica ofereix la garantia de ma-

xima eficacia, i aixi ho hem fet en aquest treball.
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Les soques aillades a Barcelona el mes de febrer de 1968 corresponen
antigenicament a la variant A.-

/Tokyo/3/67-La R.F . C. ha estat notablernent eficac en el nostre estudi ; ha permes
el diagnostic del 62,5 % dels 24 casos en que hom obtingue 2 serums;
9 casos (37,5 °Jo) no pogueren esser diagnosticats per F . C., i en 3 (12,5 %),
els anticossos aparegueren en el serum , encara que a titols insuficients
per al diagnostic de certesa . D'aquesta manera, solament 6 casos (25 %)
representen un fracas total de la reaccio . El fracas de la R.F.C. amb
antigens solubles es un fet ben conegut en els infants despres de la pri-
moinfeccio reaccionen malament enfront dels antigens solubles i millor
enfront dels antigens virics. Si estudiern els fracassos de la R . F.C. segons
l'edat dels casos en que no apareguerern anticossos , veurein que 4 ocorre-
gueren entre 11 infants menors de 5 anys, la qual cosa representa una
inefectivitat de la reaccio del 36,6 %. Entre els adults la R.F.C . va esser
ineficac solament en un 15,3 % (2 casos sobre 13).

La R.I . H. es d'una interpretacio delicada per al diagnostic serologic.
Per al seu us hom ha de preferir en qualsevol cas una soca de la propia
epidernia , i per aixo nosaltres utilitzem aquesta reaccio en els serums dels
malalts; emprern com a antigen hernoaglutinant el virus aIllat dels ma-
teixos malalts . En els 1o casos ( amb virus aillat i dos serums) la reaccio
resulta positiva i tambe la R.I.H., la qual va permetre , a mes, el diagnos-
tic serologic en 2 casos negatius en la R.F.C.

DISC USSIO

Dr. ALEMANY

Demana el valor de 1'Interferon en la terapeutica antivirica.

Dr. RODRfGUEZ i TORRES

L'Interferon to una gran importancia teorica, pero fins a la data no
han estat confirmades les esperances posades en la seva utilitzacio tera-
peutica.
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