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ContribuciO a l'estudi de la reaccio

de Wassermann

pel Dr . H. Arruga , de Barcelona

l)intro del tuna Nalua semeiologica de I'exiunen de in sang,

un lloe important Iii to bon merescut el diagnostic do in sifilis

per medi de la desviacio del complement o reaccio do Wasser-

niann.

En aquest treball prescindire, per complet, de in descripcio

do In reaccio i, en general, do tot to que pod trovar-se en la li-

toratura; solzament exposare la meva experiencia sobro in reac_

eio f el concopte quo ting del sou valor clinic, que constitueix

el punt quo to mes importancia i no es el mes conegut. Acabare

el treball amb algunes considerations sobro la practica de la
reacc10.

I:neara que compti amb mes do mil reactions practicades,
no padre fer-les figurar totes en estadistica, puig, degut a que

no ni'entero dots antecedents del malalt fins un cop feta in reac-

cio, i sots quan ting ocasio d'entregar directament el re-

sultat a I'interessat, en posseeixo qualqun datu. Aids es que, en

estadistica, solzament Iii podro', inctouro unes 850 reactions.
For exposar en conjunt els cassos amb els resultats obtiuguts

i poguer for considoracions i treure'n conclusions practiques,

els clasiticare on diversos grupus, segons les diferentes condi-

cions en que'Is malalts so troben. Coin es natural, tots intenta-
ven saver si oren o no sililitics o be sabent-ho (In(, ho eren,
volien sapiguor 1'intensitat de la reaccio, pert les conditions

anib que venion eren molt diferentes, i, segons aquestes, els
clasifienrem.

Comen(arem per formar quatro grans grupus: un primer do
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nn lalts sense sfntonles interiors ui actuals; un segon amb his-

toria de sintomes altterlors i no actuals; Un tercer sense sinto-

rnes anteriors, perm allll) sintomes existents actuallnent, 1 Un

quart grupu alnb sintontes anteriors i actuals:

1. SENSE SIyrOyIES ANTEKIOIS. NI .AC'rtAL5

El primer grupu esta, per to taut, format per persones quo

no han tingut mai cap sfntoma de sifilis ni en tenen cap on I'ac-

tualitat, peri) tomen haver sigut infectats i volen, on tal cas,

descrrbt ' ir la malaltfa . En aquest grupu una minoria td 1'ona-

mentat, el seu recol, pet-6 la majO)ri;r son malalts nenr6ties,

sifilomaniacs o sifilofobis. EIs printers, es a dir, els que tenon

el dubto fonamentat, son on la meva estadfstica en sombre do

ifi; se tracta en ti ('ells de persones que havien coal)itat amb

una que desprds han sapigut o temut que era sifiIItica . Eu tots

sis el resultat va ser negatiu ; dos ('ells varen repetir 1'anitlissi

at cap do . 3 mesos Pun i 5 I'altre, essent tambb negatiu . 10 dels

18 eren pares o mares de fills sospitosos d'esser sifilitics,

sense ells haver tingut mai cap sintonta , on 3 ('ells la reaccio

va esser positiva ; 2 ('ells eren marit i muller, en els restarts va

esser negativa . Els 2 que resten dels 18, temfen esser heredo-si-

filftics , un ('ells per hater mort el seu pare de paralisi general

i l'altre per tenir on gerina dia-nosticat d'heredo-sifilis. Tots

dos varen esser negatius.

Jlds , com ja he indicat, la majoria (leis malalts que senso

tenir ni haver tingut cap sfntoma fan fer-se la reaccio, son neu-

rotics. Aquests venen moltes vogades enviats pel nietge que,

desprds d'haver-los intentat convencer de que no tenon la ma-

laltia, voles proba d'acahar-ho de conse„;uir amb In reaccio de

Wassermann . Molts queden eonvenQuts amb aquesta proba mds,

peri> alguns apoiats en el let de que pod donar-se ' l cas d'una

reaccio negativa e infeccio, no prison dos mesos que no torniu

a fer-se repetir la reaccio , fins se fa necessari resistir-se a vol-

guer-la for , insistint on la indicacio de la reaceio anterior f

l'inutilitat do les que podrfen fer-se aleshores . lie tingut algun

malalt d ' aquesta classe a qui declaradament mire hagut de ne-

gar a fer- Ii Inds la reaccio this dintre un Marc plan, pug malgrat

dues i fins tres reactions en dos d'ells, on pla^os rolativa-

ment curts , no's volfen donar per satisfets i creien que la segiient

reaccio hauria d'esser uecessariamont positiva. En aquest grupu

Iii consten 31 malalts, tots oils amb roaccio negativa.
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11. 1MB SINTOMES ANTERLORS I SENSE SI\TOMES ACTt'ALS

Aquest sewn grupu esta format pels malalts que han tingut

sintomes de sitilis segurs o duptosos i que'n I'actualitat no'n

presenten cap.

Aquest grupu es el mes nombros i compron un 50 ";,, del

total do malalts quo's fan for la reacci6 do Wassermann . El sub-

dividireni en sub-grupus segons els sintomes que hagin tingut

o ereguin haver tin;gut els ulalaIts , siguin priniaris , secundaris

o terciaris.
Intre'Is malalts quo's presenten a la consulta queixant-se

haver tingnt un accvIefrtpriiuari, u'lti ha uns quo compten haver

tingut eI xanore fa pees dies o setnumes, altres Phan tingut fa

ni6lt temps . EIs primers sou cassos do xancres duptosos i temon

l'aparicio de les manilestacions secundaries i voldrien tenir eI

0iagn6stic avans de dito aparici6 . I)'aquests cassos n'haveni

coniptat 15 dels que 9 varen esser positius i'1 negatius.

Els malalts on que ' l xancre va esser molt temps enlla, s61i

generalment rnalalts tractats , i consulten despres del tractament

per it tindre unit gorantia de curaci6; d ' aquests n'hi ha 40 en la

nostra estudistica, dols quo 0 varen esser positius i 40 negatius.

Els rnalalts amb historia do sintomes secundaris ( i quasi

sempre tanilie primaris ), i sense sintomes actuals son els que

former cI rnes gran contingent de reactions de Wassermann

d' i 1uest grupu . Els uns amb historia de sifilis antiga geueral-

rnent nial cuidada, fan examen do coil iencia i aeudeixen it lit

reaccii) perque Si es positivii els determini it tractor - se, altres

son malalts ja en tractament i consulten it l'analissi per orientar-

se on el rnateix , o per tenir adenics de lit garantia clinica, la

g;irantia do lahoratori , do la curaci6 de lit 11m, malaltia. An

aquest grupu hi pertanyen 30t reactions , de les que 112 varen

esser positives i 249 negatives.

Els malalts unto historia de sifilis terciaria que consulten pel

Wassermann sense sintomes actuals son relativament escassos;

sots n ' liavem comptat :32 , quasi tots ells ja on tractament. En

6 la reaoci6 va esser positiva i en 20 negativa.

111. SENSE SINTOMIPS ASTERIORS I AMII SINTOMES ACTUALS

So tracta on aquests cassos de sintomes duptosos quo's pre-

senten en malalts sense historia de sifilis. Els subdividirem corn

els del grupu anterior en primaris, secundaris i torciaris
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Els malalts amb xancre duptos, consulten amb for4a fre-
quencia per la reaccio de Wassermann, sobre tot on els illtims
tomps del xancre on que la reaccio to mes probabilitats d'osser
positiva, si el xancre es especific. Ile fet en :33 cassos d'aquesta
class(., la reaccio, i sols on 18 va esser positiva. En dos dols quo
va esser negativa varen presentar-se al cap de poques sotnranes
fenumons secuudaris, i In reaccio tornada it f'er va essor posi-
tiva.

Amb sintomes secundaris i sense antecedents rte xancro, sun
relativamont nomhrosos els malalts qua fan fer-so hr reaccio do
Wassermaurn, ping degut a que quasi sompro els malalts quo no
s'han adonat del xancre o no se'ls hi ha presentat, so resistoixen
a creure quo sun sifilitics.

So tracta de malalts amb plaques mucoses, eruptions, iritis,
alopecia, cefalalgios, etz., i quo per no presentar-se and) carhe-
tor tipie i no haver-hi antecedents do xancre, fan duptar al met-
go de, l existencia de in sifilis, contribuint moltes vegades al dub-
to In negacfo d'antecedents per part del malatt. Do 206) malalts
amb aquestes conditions, In reaccio do Wassoemann va esser
positiva on 100, i uegativa en 40.

Do malats torciaris o sospitosos de ser-ho sense antecedents
anteriors de sifilis, u'he examinats, per modi do Ia roaoeio, 28,
essent dells 7 positius i 21 negatius. Se tractava en in majorfa
dels cassos de eontribuir it I'aclarinlent d'un diagnostic entre
goma i necplasin.

IV. Ain SIN TOMES ANTERIORS I AC 1 PALS

Els cassos d'aquest grupu els dividirom on tres sub-grupus.

Un primer, de malalts amb sintomes secuudaris i antecedents

primaris, un segos grupu do sintomes actuals torciaris i antece-

dents primaris i secundaris, i un terser de sintomes actuals de

parasifilis i antecedents sifilftics. Entre'ls malalts secundaris o

sospitosos de scr-ho, que ja havien tingut xancre n'hi ha 31,

d'olls 19 varen esser positius i 12 nogatius.

Amb sintomos tcrciaris u'hi han tanrbe:31, dels quals 1:1 varen
essor positius i 18 negatius.

Amb sintomes de parasffilis i antecedents especifies, he fet
In reaccio it 1) malalts, en 5 Wells in reaccio va esser positiva
(tots eren paralftics generals), i on 4 negative.

En el seguent quadro resumirn cl conjunt dell resultats:
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Total de casos Positiu Negatiu

Sense sintomes1 .
Dupte fonamentat 18 3 15

an tern rs ni ac-1
I Mania o fobia

tuals
31 (1 31

.
t reciens 18 9 9

11. Amb sintomes Primaris I antics -16 6 40
interiors i sense Secundaris :361 112 2491
sintomes actuals Terciaris 32 li 26

III. Sense sintomes Primaris 33 18 15

interiors i amb Secundaris 206 163(1) 40

sintomes actualsI Terciaris 28 7 21

IV. Amh sintomes
Secundaris 31 11.1 12

18
interiors i actuals

Terciaris 31 1:3

I, Parasifllitics 9 5 4

Total. 844 :364 480

Ag-rupant els resultats seg ns cl periode de la malaltia en

que's trobaven o temien trobar-se els malalts, tindrem:

Num. + -

I'eriode primari :3:3 18 15

secundari 237 185 52

terciari 59 20 39

latent 457 133 324

Crec inutil indicar que'l tart per cent de resultats positius

en els casos de sifilis es molt superior al que represents aquesta

estadistica, en la que hi ha molts malalts que no son sifllitics•

Els dates publicats pots difereuts autors, donen un taut per cent

de 65 per 100 en el periode primari, de 96 per 100 en el secun-

dart i do 80 per 100 en el terciari. Els sifllitics Intents reaccio-

nen positivauient en un 48 per 100 de casos.

Un cop citats aquests resultats pasarem a donar compte del

concepto de in reaccio i del seu valor en la practica, hasant-nos

en dits resultats.

CONCEPTE I VALOR PRACTIC DE LA REACCI(1

No m'entretindre Bens en el concepte teuric de la reaccio,

perque es el mateic de temps enrera i esta encare en estudi,

ademes vull tractar l'assumpte en aquest treball, desde el punt

de vista cues practic possible.
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Realment el concepte practic de la reaccio no ha variat on
els tres anys quo fa quo vaig publicar on els Anals do Medeci.
na (1) el meu primer treball sobre el serum-diagnostic de la
sifilis i les conclusions d'aleshores podria repetirles ara. MOs on
el ours de la meva practica m'he conven(ut de to interesant
que es pel metge tonir concepte exacte de lo quo es la reaccio i
del partit que ha de pendro eufront de eada resultat.

Efectivarnont, ]a reaccio do Wassermann os un procediment
diagnostic de laboratori, d'un gran valor, i bona proba n'es la
difusio universal do In seva aplicacio i in conservacio del seu
valor dospres do set ant's del sou descubriment. Pero si bo to
un valor innegable quan so coneix sa signilieacio, of perd total-
ment i fins so converteix amb motius d'erros do concepte
quan no se la coneix. En general so peca per douar al resultat
de In reaccio un valor massa absoliit on tots el easos i aixis hear
vist varies vogades considerer com it curat del tot it till indi-
viduu a qui despros d'una cura intensa s'ha lograt convertir In
reaccio en negativa, essont aixis que es sapigut que no's pod
dollar per eurat un malalt on aquostes conditions i sempro s'ha
aconsellat la repeticio do In reaccio amb intervols do mitj any,
per a donar tot eI valor possible al resultat obtingut. Aixis
mateix no es rar veure considerar com it no sifilitic un x(ulcre
amb reaccio negativa, tot i sont ben sabut que'n of periodo
primari do l'in1'ecci6, in falta de goneralitzaeio do la mateixa,
impideix moltes vegades el reeoneixement dels anticossos de
la sang.

An-lb la roac(io de Wassermann ha passat i esta passant, lo
que amb la quasi totalitat dels medis de laboratori diagnostics
modornament apareguts. Els uns els consideren corn els units
indispensables per a for of diagnostic i tenon alssintomosclinics
com a supeditats als do laboratori. Els altres consideren als sig-
nes clinics com ols Units necessaris per it formar criteri i tenon
als medis de laboratori quasi ahandonats. En realitat no es una
cosa ni altra, i el criteri mes perfecto es aquoll que esta basat
on el valor oxacto de la part clinica i do laboratori en cada
ens particular. Amb la sifilis mes potser quo amb cap ultra
malaltia s'imposa I'acoplament de tots ols datos a li de con-
tribuir it 1'esclariment d'un dupto, ja quo 1'evoluci6 de In ma-
laltia i 1 'existencia dels periodes latents determinen ben so-
vint ols duptes sobre 1'existencia o ausencia do la malaltia.

(1) Anals Is .Medecina. Marc i Abril 19111
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El valor que a la reaccio deu donar-se, depend en primer

floc de si os positiva o negativa, i en segon, del periode de la

malaltia i del tractament empleat.

La reaccio positiva indica sempre In presencia de sifilis,

menys on els casos ja coneguts de nudalies que poden donar

tambo reaccio positiva, tripanosoiniassi, beri-beri, lepra, mala-

ria, filaria i caquexies. La reaccio negativa to un valor menys

absolnt, sohre tot en els periodes primari i latent.

En el periode primari, obtenir la reaccio positiva es una

sort, Bones si el xanere es de cariieter dubtos, ens permet

instituir un tractament i prou coneguda es l'impor-

tancia que tOO on I'evolueki de la malaltia In implantaeio rnpida

(Fun traet;nnent. Si la reaccio os negativa, no podem dir que'l

xanere no sigui sifilitic f tenim quo esperar a repetir in reaccio;

si no's presenten sintomes secundaris, in repetirenm un parell

de vegades mes am[) intervals de 2 a :3 mesos i si sempre resulta

neoativii, podrem dir al nialalt quo to totes les prohabilitats de

no^esser sifilitic.

En eI periode seenndari, Ia reaccio do Wassermann ens ser-

veix on (,Is casos do sintonies duptosos. En aquests casos el

valor de In reaccio es gr;ui, doncs es sabot que'n aquost periode

os molt rar el sifilitic que reaociona negativament.

El periode tereiari to simptomes facilment eonfonihles i

mopes vegades de diflcil diagnostic. D'aqui (Iue in reaccio tingui

aplicacio on molts d'aquests Bassos i cl tint per cent forc^t

crescut (SI) " ") quo do malalts terciaris reaccionen positius, es

veritablement encoratjador. Efoetivament, en in nuajoria de

cassos In reaccio ens treura de duptes, mes deu tenir-se sempre

present que un sifilitic pod a la vegada tenir un'altra Iesio

qualsevol. Faig aquesta senzilla ohservaeio perque ho vist algu-

na vegada cassos de co-existencia d'una lesio no sifilftien

(uleera, neoplasia) i de sifilis, en eIs que essent la reaccio positiva,

s'ha oblidat per complot in possibilitat d'aquest fet de coinci-

deneia rar, perm no imposible, donada in extensio de la sifilis.

Qu;ni no existeix cap Iesio ni estigma especific es quan In

reaccio de Wassermann to un valor que no to cap altre medi,

doves es Tunica manera de descubrir in malaltia. No he volgut

on aquest trehall donar compte de cap historia clinica, perque

vui tractar l'assumpte en general i ja n'he publicades en altres

treballs, puf^„- solzameut In exposicio (lets cassos de la nostra

estadistiea que sense cap sintoma i amb antecedents duptosos

han signt diagnostients per in reaccio de Wassermann ens oeu-

paria molta estona.
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INFLI'IE;ACIA DEL THACTAIIIENT DE LA REACCI6

Es ja sabut que avui dia anrb in tecnica usada per a for in
reicci6 s'apreeia In seva intensitat, es it dir, of major o menor
poder retentin del complement que to el scrum del malalt com-
binat anrb ('antigen. Aquesta intensitat va decreixent corn os
natural a midi clue continua el tractanront, roes Ili lia alguns fats
que fugen d'aquest paralelisme i que couvo for notar.

Eli primer Iloc, en el comoucament do I'infeeei6, quan aparei-
xen cIs simptomes seenndaris, in reacci6 aumenti considerable-
ment on intensitat malgrat el tractament i per energic que sigui.
Es clar que si aquest continua s'inicia ben prompte el descons,
peru sempre so manto un periode amb forca intensitat, tot i
desaparoixent moltes vegades els simptonies.

Un fen6nien quo s'observa devegades ell el curs do in nralal-
tia es l'aument rapid de 1'intensitat de in reacci6 on els
cassos de malalts que no estaben en tractament i se'Is Iii os inr-
plantat onergicament. 1)esseguida d'observat cl fet roan vingut
explications, essent in roes acceptada in que dill que'( medicament
obra font entrar on Iluita les delenses orguniques i els germons
quo estaben localitzats en al-fin rec6 del organism e. Amb
aquest inotiu passarien it in circulaoio grans quantitats d'arrti-
(I s0 S.

Aquest fenonren s'utilitza per it provocar in reacci6 (,It els
cassos de sifilis latent. Efectivament, el nombro de resultats
positius en les reaccious fetes en malats que estan en (lit perio-
de es roes .;•rin, en els cassos en que previament s'Ila fet una
cura iutisifilftica curta peru energica, com per exemple roles
frictions o injecci6ns mercurials, que no en cls que no's fa
aquesta cura.

Coin es natural ]'intensitat de la reaccio, va aparellada an-lb
]'intensitat de I'infeccio i sombla teoricarnent que una vegada
lograda in reaccio negativa s'Irauria de cousidcrar el malalt coin
it curat; mds no es aixis i es sabut desde les primeres investiga-
tions quo van h r-se amb fa reaccio, quo el tornarse In reaccio
negativa no indica curacio i sols so pod tenir aquest concepte,
quan dospres d'una curacio aparent, la reaccio repetida dues o
tros ve gades anrb intdrvals de quatre a sis nmsos resulta sonrpre
negativa. Aquesta os In minor garantia que avui podem donar
de curacio als nostres malalts. Si in reaccio es positiva tornarem
a tractar els nuilalts, ben conegudes so'i los formes clinicament
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invotorades do sifilis, res es d'estrany quo la reaccio ho sigui en
en alguus cassos. Aqui deuen coin sempre. anar agermanades in
cliniea i el laboratori i els criteris mds exacter se basen en les
dues parts.

Coin a fi d'aquest capitol voldria parlar de 1'efecte del tracta-
ment amb el salvarsan sobre la reaccio.

I)esde el periodo d'aparicio d'aquest medicament haven
pogul anar observant una surie do malalts que hi havien sigut
tractats i coin que'n els primers temps de la soya aplicacio se va
insinuar la idea de que amb poques injeccions podia eurar-se

la nialaltia, varen ser molts els patients que varen cousultar-

nos sobre la euracio de la Our sifilis. Donaro compte dots resul-
tats do los reactions practicades en malalts solzament tractats

amb el salvarsan o noo-salvarsan, doves en ols cassos en que hi
havia tractament mercurial anterior o combinat 1'efecte ja no
era exclusiu. Quasi totes les re,iceions son fetes de dos o quatre
mesos despres de l'ultiina injeccio.

Aixis tine 22 reaeeiuus de malalts tractats exclusivament amb

salvarsan. A 9 dolls so'Is hi havia donat unit sola injeccio,

8 varen rosultar positius i 1 negatiu, quo pels antecedents vaig

duptar do, que hagucs estat mai sifilitic. Les dosis oscil-laver

entre 0,3 h. i 0,3 g. do salvarsan.

10 dels 22, varen retire dues injeccions G d'ells varen esser
positius, i els altres 4 varen esser negatius, per6 a dos d'ells it
cap d'algun temps va tornar it esser positiva la reaccio, l'altro
continuava essent negativa al any i mitj de tractament i l'altre no
l'ho obsorvat ines. Les dosis eren les torrents.

Els altres 3 dels 22 malalts, varen esser tractats: 7 ainbtros
injeccions i 2 amb cine injeccions, un d'aquests a la dossi de
0,5 do salvarsan cada una. El inalalt amb tres injeccions reacciona
positivament i ols dos amb tine injeccions varen esser negatius.

Coin so yen els efeetes del salvarsan sobre la reaccio son ben
pobres. Al contrari son notables els efectes de la turn combina-
da d'arsonic i mercuri i les reactions practicades on c:issos
d'aquests. demostren un bon efecte curatiu.

O13SERVACIONS SOBRE LA T1,:C\ICA DE LA REACCI6

Indubtabloment Ia reaccio do Wassermann clasica perfoccio-
nada, constitueix la tucniea mds segura. Moltes modifications
tenon tendoncia a volguor esser mes sensibles, mes pequen
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d'insegures. De to descobert fins avui dfa tot lo quo augmenta ]a
sensibilitat de la reaccio augmenta la facilitat do produir-se
retencions falses del complement i per lo taut ]a possibilitat
de donar per positiu un cas negatiu. Modernament el Prof.
Kolle do Rerna, ha proposat ins de l.'extrot acottulie, com a
medi per a obtenir mes sensibilitat de la reaccio dintre de la
matoixa seguretat, i a primera volta sembla haver-ho lo;(,rat.
?Ies per una giiesti() corn aquesta son necessariesmoltos compro-
bacions avans de poguer-ne tenir un criteri l'onamentat.

La teen tea (III(, empleo es la mateixa que la quo darrerament
vaig publicar (1) Ilougerament modificada, vai& a ressenyar-la
esquematieament.

Per a obtindre la sang ens servim generalment del procedi-
ment do vcntosa, i a vegades do Ia puncio venosa. l;l primer to la
ventatja sobre la puncio de la vena, de esscr aplicable a totes les
persones tinguin o no verses a proposit, ademes el pacient no
veu coin se If treu la sang lo que a n'alguns d'olls els improsiona
i es tamhe menys doloros quo la puncio venosa, sobre tot (plan
la vcntosa es de vores planes. La sang can, ademes en el mateix
tuba quo s'ha do posar at centrifugador, deixant-la reposar
per n treure'n el serum. La punelO venosa es mes rapida i potser
prefor]hle per arfuest motiu en els serveis Iiospitalaris.

Un cop obtingut el serum l'inactivareun posant-lo nnitja Nora
a 5fi' (banv nutria).

EI extrets quo empleo per a Ia reaccio els obtitigg de l'extranger.
Poden obtenir-se per un mateix i els ho obtingut alguna vegada
peril no compensa of treball quo representa el saber si un
extret es utilitzable o no la nlolestia de fer-se'l ennviar, mes
guar no tots els fetges lneredo-sifilfties donen bons oxtrots. De
tots modos den titular-so sempre Ilur titol. Ta!nbe usem ex-
trangeres les hemolisines.

El complement l'obtenim coin de costum de la cobaia.
La sang de be aixfs mateix, com sempre ho havem fet.

1. TI'rl1L,wi6 D1? L'ANi'e I N

Els antigens venint d•Is laboratoris alemanys porten ja indi-
cat el titol aproximat a quo douen usar-se, mes ja es sabut quo
deuen sempre comprobar-se els llurs poders actius.

(1) Experiencia personal sobre la reaccio de Wassermann. Revista de Ciencias MB-
dicas 1911
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Yer a fer-lio poserr^ un tabu amb l,i dossi u^itja indicada, i un

altre amb la dossi doble, un amh la dossi cuatriplie^ida, un amb

la dossi mitja i altre amb Ia quxrta Iiopurtirem els reactius

s©^;ons indi^^i el quadre adjunt . Suposem on aquest cas quc Iii

dossi indicuda si;^ui l),5 per cent cubic , es a al :^O " „ o hlmb^^

al 1 1:

Tubil <,nirtl ih- Comp) ........ Ill Wmalivs flemoh.,me So) imi
nfun. litic al 20'';,, eg '11., vi titol seg^de 1)^, al - el titol fisiolo"Ic

1 1,f1 (J,12 ],O ],O 1,0 0,9

•? l ,u 0;?:, 1,0 1.11 1,(l 0,^
a i,(1 O,> 1,1) ],u 1,O 0,5

^ 1,11 1,0 1,11 l,u 1,(1

,.-i 1,11 2,U 1,11 l,o l,l)

li 1), 1'? 1,O 1,U 1,l) 2,11

7 ll;?;, l,0 1,(1 1,0 1,^

f1;> 1,U l,U 1,(1 1,5

^) - 1,0 1,11 l,u 1,0 i,(l

lU - 2,(^ 1,U l,O 1,(1 -

Sc Posen els tuhns al bane nriria a ^36° ^;raus duraut mitja

horn cuutenint el seru^u i el complement. I)espres s'hi

afe^eixen cls hemaYies i I'hemolisiua, so torneu a I'estufa 15 mi-

nuts i of titol del anti^;ou sera la dossi que produ^•il reMncio

d^^ compleanent amb of serum sifilitic i quina dossi doble uo

ret^ cal complement en els tabus que no hi ha serum sifiliti^.

^ ^. ^I^ITULACII) llEI. C0111'LE.III?ST

Se reparteiten sis hibus amb les segiients quantitats:

'f ulni

nilm.
Cnm^^lement

Ifemulisina
seKuns el titol

}lematics
de big al :i0 ", ,,

SFrum
fieiolG^ie.

1 i ^, l 1,0 1,0 3,0
`_' U,Uti 1,0 l,U <3,fi
^^ O,U(i 1,U 1,0 :3.0
-^ ll,O^ 1,U 1,(1 :3,0
^^ 0,O2 1,0 l,u ;;,p

So Posen ols tubas al bany mania a ^3^i° i als 15 minuts s'ob-
serven i el tabu de menor quantitaY de complement que presenta
bemolissi total represeuta la mcitat do lx dossi que sera el titol
det complement.
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rues grans i un cop s'esta familiaritzat amb of maneig de les pi-

petes, solzament amb tina mica de precaucio i sobre-tot usant

sempre els tubus comprohants que venen a esser els testimonis

de que la reaccio ha sigut correctament feta, s'obtenen els re-

sultats exactes.
Lo que n rcalitat to mrs importancia son eIs petits details do

tecnica que'n la practica va reeoneixent-se llurs valors. Vaig a

donar cornpte d'alguns dells que tree d'interes pels que's de-

diquen a la practica de la reaccio i que no lie visa en hoc men-

cionats.

Quan s'extreu la sang deu eolocar-se sempre en tubus que
hagin si rut doncs primerament nets i rentats amb serum fisioli,-

gie, doncs si ho son anrh aigua detail lada o corrent, se produeix
sempro una liemolissi partial

No den eentrifugar-se la sang del malalt,ni Ia del conilld'In-

dies per a treure'n of serum, fins passats uns 15 minuts en que os
complota la coagulacio.

El serum del malalt no deu passar 24 bores sense ser inacti-
vat i durant aquesta operacio deuen ser tapats els tubus que'l
contenen amb capsules de goma que impideixen l'evaporacio,
dents tapant-los amb cote, durant la mitja Nora d'estar a 5ti°,
pod coneentrar-se of serum i donar un resultat diferent del que
lra de demur.

Un altre detail interessant i mai mencionat es of que deuen
ccntrifugar-se sempre per un igual temps cis glubuls rojos al
fen el darrer rentat, dones es forr;a variable la concentracio
dels mateixos segons se centril'ugi mes o menys, i corn que es
un reactiu que user on quantitat i proporcio ficsa, conve que
sigui sempre usat en la nurteixa forma.

No convo mai sangrar m©s d'un cop cada cobaia, es a dir,

deu sacrificar-so cada vegada 1'animal. Si no's fa aids i s'utilitza

of complement d'uua cobaia que anteriormont hagi sigut sail-

grada, s obtindran los reactions molt mes disminuides d'intensi-

tat i tins negatives les que lean d'esser positives, puig of serum

de la cobaia sangrada, adquireix propictats lionurlitiques per a

Is sang do be.

Los coudieions do netudat del material que serveix per a for
la reaccio ban d'esser molt extremades, puig una petita quanti-
tat d'aigua torrent o b© de sals procedentes do la dessecaeio
d'aqucsta aigua pod for variar les conditions de dilucio dels
components i is reaccio neutra dels reactius. Si dogut a falta
de pulcritut so fa encara llcugerfssimament acida o basica Is
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reaccio d'algun reactiu, se perjudica en gran modo la reaccio
i poden obtenir-se falsos resultats. Son tambe en extrem pcri-
Iloses certes substancies com el formol, acid usmic, etz., que
tart sots actuent on proportions infinitessimals, alteren alguns
dels reactius.

ConvO tambe usar el complement sempre titulat; font In
titulacio al cap de 4 o Fi bores do treta la sang do cobaia, puig
s'lia obsorvat que pond of seu podor actiu molt rapidamont on
les primeres bores, mes despros passa un periode do unos bores
relativament estacionat per a decreixer despros. No deu usar-se
el complement do cobaies de menys de dos mesos d'etat, dunes
es molt mes alterable que'l de cobaies adultos i menys actin.

INTENSITAT DE LA REACCI6

Per a anotar I ' intensitat fern us ja de temps de les cinc di-
verses denominations corresponentes als tint diferentsgraus de
retenciu del complement:

1 ositiu imtorns
Positiu / Sifilis
Posit iii feble
I)uptus

Negati u

Posittu ht1ens : reaccio en que la retenciu del complement
s'obte antb la dossi minima de serum del malalt, o sigui 0,05.

Positron reacci6 en que per a retindre of complement per
complet son necessaris 0,2 de serum i amb 0,1 la retenciu es
incompleta.

Positiic feble; reaccio en que la retenciu amb 0,2 de serum
es forsa intensa peru no total , i amb 0,01 no lei ba apenes re-
tenciu.

I)trptos: reaceiO amb retenciu de complement molt Ileugera,
no suficienta per a poguer- se calificar de positiu feble. pero
massa intensa per a dornar - la com a negativa.

Negative; reaccio sense retenciu de complement motivada per
serum del malalt.

CONCLUSIONS

1.' h.l concepte i cl valor de la reaccio do Wassermann, no
han variat desde que va esser donada a coneixer, ja que'ls re-
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sultats que s'obtenen ara son els mateixos que varen ser publi-

cats aleshores.

2." I,',[ valor de la reaccio depen de cada eas, tenint en

compte el tart per cent de resultats positius i negatius que'n

casos corn aquell s'obtenen amb la reaccio.

3." Constitueix 1'unic nil+tode diagnostic que posseim en

els casos de sill is latent, quan no existeix per lo taut cap sinto-

ma ni estigma de la malaltia.

-t." No pod donar-se corn it curat el malalt en que s'ha trans-

format la reaccio en negativa a benefici del tractarnent, puig

pod ser-ho tranzitoriament. Suls despres d'haver repetit la ro-

unds algunes vegades amb intervals de 3 it t; mesos, podrem

donals-Iii el maximum de garanties de curacio possibles.

5." La intensitat, de la reaccio guarda generalrnent relacio

amb la intensitat do I'infoccio (no del sintoma) i l'observaci6

d'aquella ens serveix de base per it seguir els efectes del tracta-

ment. Ajuda per lo twit a l'observacio de dits efectes per l'obser-

vaeio dels sintomes, pet-6 un cop desaparescuts aquests, sills

1'experiencia d'altres casos i la reaccio ens serveixen de guia.

ti." El tractament amb el salvarsan modifica poe la reaccio;

coin mes aviat so forma negativa, es amb les cures d'arsenic i

mercuri asociades.

7." La roaecio no to valor en els casos de lepra, beri-beri,

tripanosoniiassi, malaria, uremia i agonia, puig poden obtenir's-

Iii reactions positives sense que existoixi sifilis.

8.1' La practica de la reaccio sembla presentar moltes difi-

cultats, per6 amb un treball escrupulos i amb 1'us de reactius

degudament comprobats, poden amb algun temps de practica

obtenir-se resultats exactes.

La unica teenica recomanabie, encara que sigui una

mica Varga i pesada, es la primitiva de Wassermann, modifica-

da seg6ns els moderns perfeccionaments.
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