
SIGNIFIC.ACIO DE LA RE.ACCIO DE L.A RESORCINA

EN EL DIAGNOSTIC SEROLOGIC DE

LA TUBERCULOSI

Pel Dr. M. P1E,1A FL6

Ha resultat de veritable inters en materia de tuberculosi,
el fet de la troballa de les propietats floculants que la resorcina
to sobre el serum dels tuberculosos.

Ja sabem pels treballs de Vernes que la floculacio que aques-
ta substancia determina, corn la determinada per totes les altres
substancies per ell assajades, no es pas especifica en el sentit im-
nuinitari del mot, pero les conditions en que s'ha adaptat a la
practica en el seu procedir, han estat calculades per a obtenir
una floculacio caracteristica amb els serums tuberculosos i mi-
nima amb els que no ho son, normals o patologics.

L'especificitat de la reaccio sembla indubtable per definicio,
i les restriccions que no obstant en la practica aquesta reaccio
eomporta, 1 que no fan l'objecte d'aquesta comunicacio, no per-
meten dubtar de I'especificitat fonamental.

Hem cregut convenient, pero, controlar acjuesta tecnica per
la classica de ]a fixacio del complement, i en fer-ho, hem com-
provat no sols ]a superioritat de ]a reaccio de la resorcina sobre
les reacions de fixacio del complement. sing que indirectament
hem obtingut ademes una idea de sensibilitat d'aquesta reaccio
de floculacio.

Des tie 1928 hem practicat sistematicament sobre cada sang
examinada els tres procedirs segiients : fixacio (lei complement
amb antigen metilic de Boquet 1 Negre, tecnica de Valtis amb
el serum fresc (amb lleugeres variants), tecnica de Calmette-
Massol sobre el serum inactivat i sero-floculacio de Vernes per
la resorcina.

L'observacio feta en aquesta forma amb serums de diverses
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procedencies ens ha permes de veure la concordancia de les tres

tecniques, prescindint de llur intensitat, en 44,4 % de casos en

un total de 1.453 serums (504 positives, 182 negatives). En

53.6 % de casos hi ha hagut, doncs, una discordancia manifesta

d'una de les reaccions respecte de les altres dues.

No corresponent un cert hombre de casos a malalts ben es-
tudiats des del punt (le vista clinic. ara sols considerarem, perm,
algunes de les reaccions practicades en tuberculoses ben conegtrts,
procedents del servei de Tisiologia del Dr. Saye a 1,1.lospital
Clinic.

En 130 tuberculoses pulmonars amb predomini de formes
fibro-casseoses i bronco-pneumoniques, la major part amb hacil
a 1'esput 1 en moments evolutius diversos, hem trobat unit con-
e rdhuvcia de lcs tres reaccions en 70 casos = 53 % (65 positives.
5 negatives).

La reaccio anib serum fresc ha estat discordant de ]es al-
tres dues en 22 casos, essent negativa 21 vegades i positiva una
sola.

La reaccio amb scrum inactivat ha estat discordant 13 vega-
des, 12 com negativa i una sola com positiva.

La reaccio de ]a resorcina ha estat discordant 25 vegades,
5 essent negativa i 20 positiva.

Estudiant ]a positivitat en el seu conjunt per a calla reaccio.
trobem en els mateixos casos positives : la reaccio amb scrum
fresc 85 vegades, la reaccio amb serum inactivat 95 vegades, la
floculacio per la resorcina 120 vegades, es a dir, en 63,4 %,
70,3 %, i go % de casos respectivatnent.

Les reaccions concordants positives ho han estat en diversos
grans, encara que no sempre haguem observat tma concordancia
perfecta en llur intensitat.

Per a la lectura dels resultats hem considerat:

a) Per la reaccio amb serum fresc:
Positiu debil (+ -) la retencio parcial en el segon tub.
Positiu franc (+) la retencio parcial en el primer tub i

completa en el segon.
Positiu fort (+ + +) la retencio en tots tres tubs.

b) Per la reaccio amb serum inactivat:
Positiu dcbil (+ -) la fixacio de nxcnys de to unitats de

complement per cada c. c. de scrum.
Positiu franc (+) la fixacio de to a 40 unitats de com-

plement.
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Positiu intens (+ -{- +) la fiaacio de mes de 40 unitats

de complement.

c) Per la reaccio de la resorcina.

Positiu delril (+ -) els gratis fotometrics entre 15 i 30.

Positiu franc (+) els grans fotometrics entre 30 i 40.

Positiu fort (+ + +) els grans fotometrics per sobre

de 40.

Enfront de la concordancia , les reaccions discordants per la

resorcina ho han estat Swint per flocttlaciu "'Olt superior a 30,

al costat de fixacions de complement f rancament negatives.

La intensitat de les reaccions ha cstat mes d'acord am]) Fes-

tat del malalt en ]a reaccio de la resorcina que en les fixacions del

complement. And) aquestes horn oI)te a ve ades reaccions posi-

tives intenses , malgr'at estats generals favorables.

Entre les causes (' error observades per a cada reaccio, fa-

rem sols Ia cita de les segiients :

Per a les reaccions am]) serum fresc,

Y index hemolitic deficient,

la laetescencia del scrum,

1'heniolisi del mateix,

la sifilis,
la menstruacio.

Per a ]a reaccio amb serum inactivat,

la sifilis,
la mimva de l'activitat alesica i hemolitica dels serums,

causes tecniques relatives al complement, l'hemolisina, la

incttbacio, el vidre, la contaminacio durant la reaccio

i la inhibicio de 1'alexina.

Per a la reaccio de la resorcina, ]a lactescencia del serum,

el sett envelliment, la seva infeccio i nombroses causes cliniques

les mes importants de les quals sun les infeccions agudes, ge-

nerals o locals, les grans supuracions, la sifilis, el cancer, certs

tractaments quinucs.

Pel que es refereix a les nostres observacions, les resutnim

en les segiients conclusions:
I.- Ocant a sensibilitat, cap d'aquestes reaccions es prott

absoluta per a establir un diagnostic per ella sola, es a dir, que
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cat associar-les i completar-les eventualment per les cuti-
reaccWms, 1'estal)linKent de la formula lieiuatica i la carva de
sedimentacio globular.

2." La Vernes-resowcina es francanient mes sensible que
]a fixacio de] c:nnplenuent anlb seruni inactiv'at, i aquest,_ mes
que la practicada amb serum fresc.

3." Es indispensable esforcar-se en coneixer totes les cau-
ses d'error d'aquestes reaccions i posar gran cura en evitar-les.


