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El fet de que en alguns casos de paludisme es fa dific'l i
adhuc impossible la troballa de l'hematozoari en la sang perife-
rica, havia portat als investigadors a cercar, ja de temps, en el
scrum dels malalts paludics alguna propietat caracteristica uti-
litzable pel diagnostic.

En aquest sentit segurament anavcn encaminats els treballs

de "Lo _llonico et Paniehi" sobre aglutinacio dels heniaties (I'in-

dividu sa o paludic pel scrum de malalt paludic ; Abrami et Se-

nevet estudiant en 1917 el fenomen de ]a schizontolisis; pero so-

bretot els mes importants foren els treballs sobre la reaccio de

fixacio del complement que en aquell mateix temps donaren lloc

a laborioses i patients investigacions. Les substancies emprades

com a Antigens, foren diferents segons els actors i segons els

resultats que obtenien, aixi. Gordon Thomson es servi d'un an-

tigen preparat amb cultius de 24/48 bores, rentats amb aigua

destilada despres de centrifugacio per a fer desapareixer l'he-

1n globina i tractats per la sosa decinorulal i neutralitzats amb

acid clorhidrI*c, 1`1 mate'

nielsa paludica.
Horowitz Vlassova utilitza placentes de paludiques riques

en parasits, Savtchenko i Boronoff utilitzaren fetge de paludic.

De Blasi emprava sang rica en parasits.

Els resultats no foren, sembla, definitius, i les grans dificul-
tats, a voltes insuperables que les tals tccniques significaven, pel
fct de la impossihilitat en procurar-se aquells antigens, obstacu-
litzaren els treballs d'aquells investigadors dignes de tota l loanca.

Aixi les cosec, en el "Congres pour l'avancement des Scien-



54 Sise Congres de Merges de Llengua Catalana

ces" de Constantina, 1'Abril de 1927, presenta el Dr. X. Henry

(Chef del Laboratori Departamental de Constantina) una co-

municacio sobre tin nou procediment d 'examen serolo>:..c de la

infeccio paludica basat en el principi segiient : Aixi corn conei-

xem els antigens vinguts de 1'exterior o exoantigens i convenim

en que desperten, en entrar en tin organisme, ]a formaci6 d'anti-

cossos especifics, aixi din, hi ha una alts serie ('antigens gtte

gracies a diversos processos infectius, o d'altres, son nascuts din-

tre de 1'organisme mateix, i que per aquest fet ell anonmmena en-

d6gens, que donen lloc a la vegada als setts anticossos especifics,
end(')-ens que en el cas del paludisme estan constituits pel pig-

ment melanic i el pigment ocre.
La reaccio ('Henry consisteix en objectivar mitjancant una

reaccio de floculacid la presencia d'aquest end6gen i de 1'anti-

end6gen.

En aquest sentit i en consegtiencia, les suhstancies a emprar

com antigens (end6gens) deurien esser els pigments melanics i

ocre formats en l'interior de I'organism,, paltulitzat, per6 donada

la dificultat o impossibilitat do procurar-se'ls, l'autor Va procu-

rar substituir-los per substamcies dun coniposicio gttimiea e] mes

proxima possible, o sigui el que ell anomena antigens hom6legs

o de substitucio.
Passant per alt totes les substancies i els tantejos quo ]'actor

va fer amb cadascuna, resumiren client que en substitticiO del

pigment ocre s'emplea tin albuminat de ferro i un Mctilarsinat

de ferro, i en floc del pigment melanic tina melanina estreta de

la coroides de Full del bou.
Tenim, clones, tres antigens; el Metilarsinat de ferro, tin al-

numinat de ferro i la melanina. Els dos primers constitueixen

en la tecnica la ferro-floculacid, i ]a tercera la melano-floculacio.

El A Tetilarsinat s'einplea tal crnn 1'epedeix ]a casa Bouty

(Metharfer Bouty) poitant la dilucio al t per I;o.

L'Alhuminat s'ohte. segons tecnica que no detal]em en rah

a la hrevetat, partint de l'Alhtuninat Merl:, pirtant la designacio

"ferrum albuminatum in ]a mellis".

La j\Telanina s'( hte, corn hem dit, dc la coroides de Full del

bon de la manera segiient: Llls de bolt recent morts, eliminacio

del cristalli, rascar la coroides, recollir liquid gelatin6s i mela-

nina: mesclar he, afegir al macma (ties vegades el sen volttm

d'aigua destilada, trittirar be amb Ia ma aseptitzada, <11f cgir for-

mol al I x 200, (per la conservacio), esperar io minuts, filtrar

sobre cots de vidre, el filtrat negrenc es finalment centrifugat
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8 minuts a quatre mil voltes, el liquid negrenc que sobrenada es
recollit en recipients esterils i conservat a ]a glacera.

DISPOSITIU DE LA REACCIO

Dues reaccions, una ferro-floculacio (Metharfer i albuminat
i una melano-floculacio (Melanina). Sis tubs en cada reaccio,
de la manera com detallem en els quadres adjunts:

^. FERRO -FLOCULACIO
Reaccio en aigua Reaccio en'

destilada aiguasalada

R E A C T I U S Testi. Reac -''Testi-I
Tubs reaccio moni cio monil

(Cantitats en d@cimes de cc.)
N°. I N° 2 N.° 3 i N.<, 4 N.° 5 N." 6

Serum 2 2 2 2 2 2
Methdrfer a 1/450 en aigua des-

til.Idda .. . . . . . . . 10
Albuminat de ferro a 1/4800. 10
Albuminat de ferro a 1 /6000 10
Aigua destilada . . . 10
Albumindt de ferro a 1/4800 en

aigua saIadd a 1'1000 . . 10
Aigua salada a 1/1000. . . 10

II. MELANO-FLOCULACIO

Serum . . . . . . . . . 0'2110'2 0`3 0'2 0'2 0'2
Melanina dilucio A . . . . . 1
Melanina dilucio B . . . 2
Melanina dilucio B . . . . . 0'9
Aigua bidestil•lada ( testimoni) . I
Melanina dilucio A
Aigua salads a 3'5 p . 1000 (fes-

E I

La dilucio dels antigens a emprar es fa amb aigua destillada
cls tins, i snub aigua salada els altres, aixi es que cada reaccio
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to els quatre primers tubs diluits amb aigua destilada, i els altres

dos amb aigua salada. El fet de que alguns scrums floculen es-

pontaniament en aigua destilada sola, obliga a aquesta tecnica,

ja que l'auto floculacio no es dona en els tubs contenint les di-

lucions en aigua salada. En el cas d'auto floculacio can aigua

destilada, donen el diagnostic els dos tubs darrers arrib aigua

salada, d'altra manera quan In ha hagut auto-floculacio en el tub

4, no es to compte per a res dels 4 primers tubs i es f a la lec-

tura cuidadosa dels dos darrers tubs amb aigua salada.

La mateixa observac16 quant a la iicla,no-reaccio.
Agitar. Una Nora i mitja d'estufa a 37, mitja hora de tem-

peratura de laboratori abans de la lectura per a la ferro-flo-

culacio.
Dues hores quaranta cinc minuts d'estufa i quinze minuts a

la temperatura del laboratori per a la melano-reaccio.

La floculacio indicant la positivitat apareix en alguns casos

al cap de 20 0 30 minuts en forma do volves, mes voluminoses

en el Metharfer i mes fines en 1'albuminat.
La lectura es fa a simple vista, a la lupa o al aglutinoscopic.
Henry i d'altres han empleat el fotometre de Vernes. No

donern details d'aquesta tecnica, sens dubte superior a la nostra,

per no tenir-ne encara una casuistica propia.

Hem practicat la reaccio d'Henry en 126 malalts. Com en

alguns Wells s'ha repetit varies vegades aquesta reaccio, el nom-

bre de serums examinats ha estat de 137, donant un total de 137
ferro-floculacions i 122 melano-floculacions.

La tecnica emprada ha estat la ferro i melano-floculacio

segons les publicacions i indicacions que han tingut a be donar-

nos i'autor de la reaccio Dr. Henry i el professor Le Bourdelles.
A excepcio de 15 serums en els quals s'ha practicat solament

la ferro-reaccio, en tots els demes s'ha practicat la ferro i la me-
lano-reaccio. Dc 126 malalts examinats, 96 corresponien a

aquells que tenien antecedents paludics positius i paludisme en
evolucio, a subjectes sans amb antecedents paludics antics i a

subjectes amb antecedents paludics recients, tots ells habitant
en zona intensament paliidica. Els altres 3o han estat en indi-
vidus sense antecedents paludics de cap mena, habitants d'una
colnarca no paludica, situada a loo kilometres d'aquesta. La
reaccio ha estat en tots ells, negativa.
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Grup I
Malalts amb antecedents paludics positius i paludisme en evo-

lucio (parasits en sang periferica).
\ombre d'examinats ....................................... 36.

La reaccio ha estat netament positiva en 35 i negativa en un

sol (Si be en aquest no es va fer nomes que la ferro-floculacio).

Crap II
\lalalts amb melsa palpable.
\ombre de malalts examiants 6
Quatre d'ells am]) parasits en sang periferica.
Dos dells sense parasits en sang periferica.
Els quatre primers han donat reaccio netament positiva, els

dos restants han estat l'un negatiu 1 l'altre Ileugerament positiu.
En dos malalts del grup I hem practicat la reaccio en sang

extreta durant l'acces i despres dell. En un cas la reaccio ha
estat abolida durant faeces i fortament positiva despres d'ell. En
l'altre no s'ha vist difercncia grossa.

Grup III

Malalts amb antecedents paludics I lunvans, quines tn<.nifes-
tacions paludiques havien tingut hoc fe:a anus , (de 3 a 23 anys

o mes de ]a data actual ) sense esplenomegaha i amb hon estat
de salut.

Casos observats ............................................. 30
22 han donat reaccio negativa, pero els altres 8 han donat

una reaccio marcadament positiva , amb tot i haver passat de
To a 20 anus i mes des de Ia seva ultima manifestacio clinica pa-
ludica. _Aquests 8 malalts son els que tenien antecedents paludics
mes marcats.

Crop IV
i\Ialalts amb antecedents paludics posititts , sense esplenome-

galia, sense parasits en sang periferica i amb hon estat de salut.
(Les mateixes condicions que els del grup anterior ). Pero quips
antecedents eren mes recents ( D'alguns mesos a 3 anys).

\om,hre de casos observats .............................. 31
Vint dells posititts i onze amb reaccio negativa.
En Hombre major de positius, doncs, en aquest ultim grup.

Grup V
Casos de paludisme provocat amb fi terapeutic (Malariotera-
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pia). Devem a l'Institut Pere Mata, de Reus, l'haver pogut estu-
diar 7 casos en aquestes conditions. Fn quatre dells hem prac-
ticat la reaccio des del primer acces i hrm continuat practicant-
la en els segizents a l'objecte de veure en quin moment apareixia
la reaccio positiva en aquests serums i la marxa que seguia en
ells. La inoculacio ha estat feta per via intramuscular, sang de
malalt amb plasmodium, vivax.

Malalt n.° i. Incubacio 7 dies. La reaccio fou marcadament
positiva despres del segon acces i continua sient-ho despres del
tercer acces.

Malalt P.° 2. Incubacio de 16 dies. La reaccio fou Ileugera-
ment positiva despres del primer acces, forta despres del segon
i molt mes forta despres del tercer, continuant aixi despres del
4,6Y 7.

Malalt n.° 3. Incubacio de 1g dies. Marcadament positiva
despres del primer acces i augmentat en intensitat despres del
segon i tercer acces.

Malalt n..° 4. Incubacio de Ig (lies. Positiva netarnent des-
pres del primer acces i augmentant en intensitat despres del
segon.

Els altres 3 malalts paluditzats amb el mateix fi, havent tin-
gut 17, 15 i 15 accesos respectivament. hem practicat la reaccio
despres de 3 mesos d'acabat el tractament intensiu. La relacio
ha estat positiva, pert no tant marcada com en els quatre primers.

Aquest mateix fet s'observa en nn altre malalt al qual, prac-
ticada la reaccio per segona vegada, despres de dos mesos de trac-
ta.ment, dona tin resultat positiu molt mes debil.

RESULTATS COMPARATTUS ENTRE ELS TRES TIPUS DE REACCIO

(METHARP'ER, ALBUMINAT I MELANINA)

En 32 serums la reaccio a la Melanina s'ha mostrat mes in-
tensa, mes prompte i mes sensible, que en Metharfer i Albuminat.

En 7 casos ]a reaccio a la Melanina, ha estat superior al
Metharfer, pert igual a I'Albuminat.

En 7 casos s'ha mostrat mes intensa la reaccio amb l'_Al-
1)uminat.

En 3 casos s'ha mostrat mes intensa amb el Metharfer que
amb l'Albuminat, pert no superior a ]a Melanina.

Concretant, doncs, la reaccio a ]a Melanina s'ha mostrat mes
intensa, precoq^, devent, per tant, esser preferida als altres dos
antigens.
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CONCLUSIONS

a) La reaccid d'Henrv es una reaccio de floculacio hasada

en el principi dels endogens.
b) Comporta una dohle reaccid amh tres antigens homolegs

o de substitucid, el i\letharfer i I'Alhuminat de ferro constituei-

Nen la ferro-floculacio i la -Mel.i.nina, dona hoc a la melano-
floculacio.

c) La reaccio es mostra especifica en quant al paludisme.
d) Te tin gran valor en el paludisme visceral sense hema-

tozmris en la sang periferica i amh sintomatologia tipica. En els

casos deguts a plasmodium falziparum (entre els goals es donen

mcs fre(Iiientment aquestes c,,ndicions esnrentades) la reaccio cs
indispensable.

T-a reaccid no es sols positiva en cls casos tipics d'evolucid
normal nib parasits a la sang periferica, sind qne ho es tambe
en tots aquells casos sense parasits en sang periferica i amb on
quadre clinic d'afeccid visceral completament diferent i distant
del paludisme tipic. Es aquest sens dubte el mes gran valor- de ]a
sero-floculacio d'Henrv, sobre tot en paisos en els quals la forma
laverania abunda donant fregiientment formes de paludisme lar-
vat i aquests simptomes viscerals. Cal recordar que el plasmodium
falziparum es rues de Ia sang visceral one de la sang periferica.

Hem tingut ocasi(') d'estudiar dos casos de paludisme larvat
(publicats en el Butileti de 1'Institut d'Higiene de Reus), l'un
amh simptomes a carrec del sistema nervi6s central, l'altre am])
tin sindroma hepatic, que no feren pensar en paludisme sense
l'esme_ntada reaccid. Recentment en el passat Congres interna-
cional de paludisme celebrat a Alger, el Dr. Bonnet presenta una
comunicacio titulada : "Alguns casos de transtorns nerviosos
d'origen palustre, Utilitat diagnostica de la reaccid d'Henrv".

Despres d'aquests fets podem dir amb l'autor que el seu me-

tode contribueix justament a precisar els dominis del paludisme
visceral cronic.

e) One el tractament influencia de tal manera la reaccio que
aquesta pot servir de control d'aquell. Desapareix la reaccio des-
pres d'un tractarnent hen instituit, pero resta positiva si el trac-
tament es mal seguit , augmentant d'intensitat abans d'una re-
cidiva.

Apart de la nocid biologica dels endogens, considerem que
aquesta reaccid to la gran importancia practica dels fets anome-
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nats. La nostra casuistica concorda amb les lleis enumerades per

l'autor ('aquesta reaccio.
f) Amb una tecnica reduida tal com la micro-reaccio que

ha descrit recentment l'autor, adquireix un valor epideiniologic,

puix que pot fer - se en pail atacat un index serologic (al costat

de l'index esplenic i plasmodic).
g) Interes biologic baix el punt de vista del principi dels

endogens i de la patogenia del paludisme.


