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EL «LIQUOID» (ROCHE) EN LA TECNICA
DELS HEMOCULTIUS

DR. RICARD MORAGAS I GRACIA

Ja fa tentps que veuim eutprartt aqucsta substitricia (In(' to
la prupietat de disnrinuir i anullar, al-tines vegades, el puler
bactericida rte la sang. Tt, it tees, l'avantatge d'actuar corn an-
ticotnplementaria i conr anticoagulant, facilitant la reparticib
de la sang en els diversos medis de conreu, fora de la caNalera
del ntalalt ; d'aquesta ntanera la preparaci6 de les plaques d'a-
gar-sang pel procedir de '.-;ettrrrTM0LLE11 s'opera atnb mes ga-
ranties de tecnica.

Basant-nos on unit se,rie de 200 hemocultius, veieni que els
medis addicionats and) liquoid semblen m6s favorables per als
toes, especialnient els estreptococs, ja siguitr henwlitics u viri-
dans. 11,s citen algnnes histories cliniques ben deinostratives.
En canvi per it les batteries del grup Eberth-paratifus, el per-
centatge sembla mes Bros utilitzant la bits de bun o els deri-
vats de la bilis (sals biliars).

La so1uci6 mes pritctic;r it otililzar, es la del 1 :100. Unit de
les tecniques nie.s senzilles consisteix a otttplir la xeringa este-
rilitzada a l'autoclau, arnb 2 c. c. de la dita soluci6, aspirar di-
tectantent la sang d'una versa fins a 10 c. c. i buidar-la en till
tub tancat amb caputx6 de gone[ Aquesta sang queda ineoagu-
lable i ensenrs el contpletnent queda inhibit. Una part es deixa

dill-ant 24 bores a 1'estufa i ultra es reparteix en plaques d'agar-
sang. A les 24 hores, la sang sense coagular s'exatnina at
microscopi i IS reparteix en diferents medis de conreu, ja
siguin liquids o solids. Tantbe es convenient preparar amb
antela66 algun medi anaerobi.

Amb aquesta tecnica hem vist que els resultats positius



Rove Con.gre,,s rle ;l/elyes i Iti ilegs (le Llenu wi Calalaiea 167

s'han incrementat ; algunes vegades fins s'han obtingut po-
sitivitats, extraient la sang del patient en plena apirexia. En
les On(lucarditis lentos de tipns viridans, l'hemocullin quasi
,^otnpro suit positiu al primer intent, Cosa quo no passava
luau utilitzhvem allies merlin sense liquid. Tarnbe s'obtenen
pusitivilals en les brucclles (inelitensis, aborlus, suis). Li reco-
neixenr nn -ran avantatge -,obre la novirudino quo haviern
ompral abans i que avui ja hem abandonat.

(Es puld ear t " u exlensu» on els .1 nnwl., de l'.1 rndrniia i
Lahoralori de, l'ii-iu•ii' I di(l1w, de ('nlol?nr/la.)


