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APORTACIONS DE TURRÓ AL CONEIXEMENT DE
L'ANAFILÁXIA
L'anafiláxia, que R I G H E T havia exposat en
tot el seu paradóxic conjunt, no podia per
menys d'interessar el pensament i el fi sentit
experimental d ' E n TURRÓ..

L'aparell escénic amb qué es presenta revestit el choc anafiláctic experimental amb les
seves convulsions, la seva crisi disneica i el
sen fi letal, calia separar-lo del mecanisme intern que és Torigen de la sensibilització anafiláctica. El choc no és l'anafiláxia. L'anafiláxia és queleom de mes subtil i mes delicat que
TURRÓ emmarcava, com la immunitat, en els
mecanismes metal)ólics que es succeeixen en el
medi intern.
Com és que, peí fet de les reinjeccions, un
animal esdevé no ja solament hipersensible a
un tóxic, com les experiéncies de R I C I I E T han
demostrat, sino sensible a l'acció de substancies, la capacitát toxígena de les quals mai hauríem sospitat?
En T U R R Ó va sroler reproduir in vitro el fenomen: projectar davant deis ulls 50 que s'esdevenia en les tenebres del sistema vascular,
aplicar al seu estudi totes les técniques que,
aleshores, podien demostrar la interreacció
entre una substancia antígena i un organisme
sensible. A la seva lina comprensió, no s'aniagava pas que, en el fons—per estrany que
tos el resultat esperat—, l'anafiláxia era, sino
una forma, una revelació de Testat de resistencia adquirida enfront d'un antigen soluble.
aplica a l'estudi de l'anafiláxia les técniques
c u
l e íins aleshores havien estat reservades al
Palesament d'un estat d'immunitat.
La unió que, fatalment, s'ha d'efectuar
c u
l an un anticós troba de nou el seu antigen,
a n i l ) t()
t el seguici de despeses de complementa
P rec ipitacions, aglutinactons, etc., unió que
eselevé en els organismes preparáis per al

cJioc o sensibilitzats o, mes senzillament, immunitzats, no sempre havia d'ésser inofensiva. I en certes condicions podia ésser la causa
determinant del choc, el qual T U R R Ó concebia
com un epifenomen de la immunitat.
En aquells anvs, es vivien els estudis d'AR.\iA.\D LTAUTIER, que demostraven com deis
processos catabólics de la materia orgánica sorgien leucoma'ines o ptomaines, que son substancies d'elevat poder tóxic. Per una lógica
illació s'arribava de la immunitat (grácies ais
mecanismes de la qual es catabolitzaben els antígens) a la formació deis esmentats compostos
aminats tóxics, els quals, per la rapidesa amb
qué eren alliberats, no arribaven a ésser neutralitzats o eliminats per l'organisme.
T U R R Ó s'esforqá vivament a separar aquest
suposat tóxic de les seves combinacions amb
altres substancies plasmátiques, i arriba amb
GONZÁLEZ, el seu mes fidel i predilecte deixeble, a resultáis veritablement notables.
El tóxic es forma in vitro per l'addició, a la
sang d un animal sensible, de l'antigen sensibilitzant. Aquest tóxic no és estable: a les
poques hores d'estar en contacte de Taire ha
perdm, per oxidació, tot el seu poder.
Han calgut quinze anvs perqué LUMIERE,
en es {lidiar el mecanisme del choc, podes demostrar l'augment de tamany deis nuclis col-loides, peí fet d'aquest contacte entre l'antigen i
Tanticos, entre l'antigen i la sang d'un animal
sensibilitzat. També ha descobert LUMIERE la
necessitat de l'anhídrid carbónic i l'acció modificadora de Toxigen, mitjancant el qual s'inactiven molt aviat els verins col-loidals.
A vil i, es considera suficient aquesta modificació fisicoquímica per explicar-se tota la fenomenólogia del choc. P e r o la veritat és que
la idea del tóxic res no pressuposa sobre el
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seu estat fisicoquímic. U n tóxic ens interessa
mes pels seus resultáis, denominador comú de
tots els tóxics, que per la se va composició.
E n l'época en qué els trebálls de T U R R Ó foren escrits, no es concebia que un tóxic d'acció
tan rápida com el veri anafiláctic, no pertanyés al g r u p de les leucomaines.
Els esforqos fets peí Mestre per tal d'arribar a la d e m o s t r a d o d a q u e s t a hipótesi, foren
considerables. Adhuc hi bagué moments en
qué li sembla que ho assolia. Pero uns quants
anys després deis seus trebálls i abans de l'aparició deis de L U M I E R E , dubtava de qué els
resultáis obtinguts condu'issin, sincerament, a
la conclusió cercada. L'anafiláxia li sembla un
afer molt complexe i no es volgué dedicar novament al seu estudi.
L a serie de trebálls realitzats amb la coMaboració d'En GONZÁLEZ abasten caires de l'anafiláxia d'una notable originalitat. El descobriment de 90 que ells anomenaren anafiláxia
inversa, demostrava que el principal fenomen
ocorre en la sang i que el tóxic no era específic per a l'animal sensibilitzat, sino que, una
vegada constitu'it, podia exercir la se va acció
sobre altres moltes especies animáis. No es

tractava, dones, d'una sensibilització de tot
l'organisme, sino d'un estat especial de la
que, en reaccionar sobre una nova quantitat
d'antigen, ja in vivo, ja in vitro, produeix
aquest tóxic, el qual és constitu'it o retingut
per les globulines.
Aquests fets foren després controlats per
nombrosos investigadors. L'anafiláxia peí lé
quelcom del carácter específic amb el qual havia nascut. Es podia establir una important dicotomía, donant-li d e s p e i n e tot quant significa síntesi interna, treball cel-luiar: metabolisme, en una paraula. Ouan, grácies a aixó
(quadro idéntic a la immunitat) s'arriba, per
una addició d'antigen soluble, a constituir el
tóxic, aquest ja lm es per se, independentment
de qué 1'organisme estigui o no sensibilitzat.
T U R R Ó , al seu pas, ha deixat una conc »ció del mecanisme de la sensibilització anaíiláctica que res no lia pogut modificar enea a.
En aquest, com en tants altres aspectes de la
biologia, la ment del savi sabe discernir, en Is
moments de major dubte, el camí que mes
tament havia de menar-lo a lassoliment de la
veritat científica.
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