
RECERQUES SOBRE LA REACCIO

DE FORMOL-GELIFICACIO

DE GATE I PAPACOSTAS

per

M. ARMANGU P. GONZALEZ

A liltims de l'any passat, Gate i Papacostas donaren a

coneixer una nova reaccio dels serums sifilitics. Aquests

autors diuen que els serums, sota 1'acci6 d(-,l formol, es

gelifiquen si son Wassermann positius i romanen fluids ci

son negatius (i). Era interessant fer la comprovacii^

d'aquesta reaccio que, amb una tecnica molt senzilla,

donava brillants resultats en mans dels seus autors.

Abans d'exposar cis resultats de les nostres recerques

direm dues paraules referents a la tecnica. La que nos-

altres hem seguit es amb tota exactitud la recomanada

pels seus autors, solament que la lectura dels resultats

l'hem feta a les 40-48 hores en hoc de fer-la a les 24-30,
ja que es veuen reaccions negatives a les 24 bores fer se

positives a les 40. En tin cas es tractava d'un serum

luetic: vam veure que el serum es glevava totalment als

(i) Comptes- rendus de la Societe de Biologie . Lyon, 15 novembre
del 1920.
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zo minuts d'haver hi afegit el formol; pero aquest cas cs

extraordinari, ja que aquesta reaccio, com hem dit, cs

lenta. Tambc hem vist reaccions dubtoses o dcbilment

positives, ja quo el scrum havia perdut ]a fluldesa dcls

negatius, espessint-se fortament i presentant grumolls,

pero lliscant pel tub quan aquest era inclinat.

Els tubs i pipetes quc s'utilitzen per for la reacciO han

d'esser ben secs. Els tubs, un cop sin ha posat el scrum

i el formol, son ben tapats. Les raons d'aito es veuran

on les darreres cxpericncies que exposarem.

i) Resultats de les reaccions de Wassermann i de

Gate-Papacostas on 17A scrums humans suspectes de

sifilis.
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Els cinc casos de scrums W. negatius quo es geliuicaren

pcl formol no poden estranyar donats cis fets quo a con-

tinuacio relatem.

2) Examinant scrum de subjectes no luctics (coln-

provat per la W.), pero portadors de neoplasies malignes

(sarcomes, carcinomes, epiteliomes, etc.), hem obtingut la
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gelificacio en el 67 per zoo dels casos ; es a dir, que es

troba tin percentatge de reaccions positives mes elevat en

cls neoplasics que en els sifilitics. El scrum obtingut d'una

Bona vuit dies despr(s d'1laver-se-11 extirpat un sarcoma

del coil ens Bona una reaccio positiva poc intensa. Des-

graciadament no pogucreni obtenir miss tard scrum do la

mateixa dona.

Tampoc hem pogut disposar do scrums leprosos, en

els quals no seria estrany obtenir reaccions positives.

Els scrums de dunes prenyades de set a nou mesos

ens han donat sempre reaccions negatives.

3) Els serums de gossos, conills, cobais, pores, etc.,

normals, ens han donat sempre reaccions negatives; pero

on casos patologics es facil obtenir-ne de positives.

En el go-; hem obtingut un 28 per zoo de positives en

cis casos, quasi constants, de tenies.

Els conills portadors de quistes de coccidies on la

cavitat peritonial donen tin 34 per zoo, mentre que en

els (Inc tenen coccidies o altres parasits en la melsa hem

obtingut nn roo per ioo.

En so] conill que hem trobat amb quistos hidatidis

tamb(` dona reaccio positiva.

l) Diluint scrums positius al formol amb aigua dcstil-

Iada es vcu que continuen positius quan se'ls afegeix

'/6 a =/s de llur volum d'aigua; augnientant la proporcio

d'aquesta, la reaccio es fa negativa, passant primer per

la face dubtosa quo hem indicat en parlar do la tccnica.

Per altra banda, si agafem serums negatius i els con-

centrem, continuen donant reaccio negativa fins quo se'ls

ha reduit a 4/5 o a 3/4 de liur volum primitiu ( segons l'es-

pecie animal); concentracio en la qual es fan positius.

Do tot co que venim exposant es dcducix que la re-

accio de formol-gelificacio no ^s produlda per cap subs-
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tancia especifica, sing per un augment suficient en la
proporc16 dels elements que entren en la constituci6
normal dels serums, probablement les albumines. Un

augment d'aquestes, especialment de globulines, s'ha com-

provat, per diversos autors, en la lues i en certes neoplasies
malignes.

Estant les nostres experiencies en curs, Pauzat feu una

comunicaci6 (i) en que, referint-se a la reacci6 del formol

en els serums sifilitics, exposa resultats molt diferents als

obtinguts per Ilurs autors. En aquest punt, com s'ha pogut

veure, els nostres confirmen els de Pauzat.

Laboratori Bacteriologic Municipal. Director, R. Turro.

Barcelona.

(i) Comptes-rendus de la Societe de Biologie. Bordeaux, i de
mare 1921.


