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BREU SINTESI DE L'OBRA DELS CREADORS
DEL LABORATORI MUNICIPAL DE BARCELONA,
ARA FA CENT ANYS

Conferencia de la Sessio Extraordinaria Commemorativa del 75e Aniversari de la Societat Ca-

talana de Biologia, a carrec del Dr. JORDI GRAS i RIERA, celebrada al Laboratori Municipal de

Barcelona.

La Comiss16 de Governaci6 de l'Ajunta-

ment de Barcelona aprova, a consequencia

d'una proposta de Jaume FERRAN, la crea-

cid del Laboratori Municipal , en un decret

de 28 de setembre de 1886, es a dir, ara fa

cent anys , orientat inicialment a la prepa-

raci6 i subministrament de vacunes. La

mateixa Comissi6 de Govern, en Sessi6

del 2 de novembre seguent , accepta que

aquest Laboratori havia de tenir una mis-

s16 ampla , corresponent a un Centre de

Recerca dedicat a la Microbiologia . L'ales-

hores batlle de Barcelona , i TAULET,

nomena el 25 del mateix mes i any a Jau-

me FERRAN director del Centre. En 1906,

aquesta direcci6 passa a mans de Ramon

TuRRO. D'enca dels seus inicis, la tasca

del Laboratori s'estengue no tan cols a la

preparac16 de vacunes , sing tambe a l'am-

ple estudi de la Microbiologia i la Immu-

nologia, a l'analisi d'aigues , a 1'ensenyan-

ca, amb impartic16 de cursos i conferen-

cies, i a la formac16 practica d'experts en

aquests camps . Ens limitarem , en aquest

moment , a la seva aportaci6 en el camp de

la Immunologia.

Precisament en aquests anys de la crea-

cid del Laboratori Municipal , s'anaren

descobrint propietats caracteristiques dels

serums dels animals afectes de malalties

infeccioses. NUTTALL, en 1888, comprova

la propietat bactericida de la sang enfront

de determinats germens, propietat que de-

sapareixia si s'escalfava a 56 °C, i suggeri

1'existencia de bacteriolisines. En 1889-93,

BUCHNER demostra que aquesta acci6 es

devia al serum i que actuava tambe en-

front de determinades hematies. Dona el

nom d'alexina a la substancia responsable,

i despres, EHRLICH 11 dona el nom de com-

plement. El 1 889, CHARRIN i ROGER com-

provaren l'acc16 aglutinant del serum d'un

individu vacunat enfront del corresponent

germen; l'any seguent BEHRING i KITASA-

To demostraren l'acc16 antitoxica del se-

rum dels animals immunitzats contra el

bacil difteric o el tetanic. El 1897, KRAUS

comprova que el serum d'un animal injec-

tat amb un determinat germen, indueix un

precipitat en els filtrats dels cultius.

D'enca dels seus treballs a Odessa en

1883, METCHNIKOFF havia observat que

certes amebes captaven i introdulen en el

seu interior les particules inertes o vives

del seu entorn, digerint-les i assimilant-les.

Despres comprova que el mateix feien els

polinuclears i mononuclears sanguinis. A

aquest fenomen li dona el nom de fagocito-
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si, i el considers com el mecanisme fona-
mental de defensa d 'un organisme contra
dels germens infectants . TURRO, no accep-
ts que el fenomen de la fagocitosi fos Pu-
nic mecanisme de defensa de l'organisme,
i en una serie de treballs , alguns d ' ells amb
August P[ i SUNYER, sobre 1'acci6 bacterio-
litica de diferents extrets d'6rgans, consi-
ders, corn diu en el seu llibre de 1916
sobre Los fermentos defensivos en la inmu-
nidad natural v adquirida, psg. 33, "No son
tan solo los leucocitos los que proveen a
estas defensas: son todos los elementos celu-
/ares los que contribuven a las mismas,
bien que en un grado distinto segun sean
ellos, creando al efecto substancias zimoti-
cas que atacan los cuerpos bacterianos v los
disuelven. A estas substancias, sobre cuva
naturaleza reina todavia una densa oscuri-
dad, nosotros las Ilamamos bacteriolisinas
naturales" (1). Com hem dit, va arribar a
aquesta conclus16 amb una serie de tre-
balls publicats, del 1900 al 1908, en el
Zentralblatt fur Bakteriologie i en el Berli-
ner Klinische Wochenschrift, i sintetitzats
en el Journal de Phisiologie et de Patholo-
gie generale de 1905, amb el titol de "Me-
eanisme phisiologique de l'immunite natu-
relle". Aquest treball aparegue en vers16
catalana a Ciencia en 1926, en un numero
homenatge que aquesta revista 11 dedics,
postmortem , i que ha estat reproduit en el
numero , tambe d'homenatge , que la matei-
xa revista 11 ha dedicat el febrer d' aquest
any (Ciencia 54:38-47) (2).

Per tant , la resposta immunologica esta-
ria integrada per uns factors d'accio' espe-
cifica , als quals globalment se'is dons el
nom d ' anticossos , formats despres de l'es-
timul de !' agent extern i per factors natu-
rals, no especifics , que actuen sobre ells de
la mateixa manera corn actuen els enzims
digestius . En la versio catalana del treball
que hem citat (2), TURRO assenyala que
"No n'hi ha pas prou que la materia bacte-
riana hagi estat reduida a l'estat soluble,
perque hom la pugui considerar anabolitza-

ble, determinant en el si de la materia vi-
vent aquestes reactions propies de la immu-
nitat adquirida que coneixem amb el nom
d'aglutinines, opsonines, antitoxines, lisi-
nes, etc.; es absolutament indispensable que
/'antigen hagi passat per una dcmolicio di-
gestiva previa, de la mateixa naturaleza
que la que sofreix qualsevol especie de ma-
teria alimentaria ".
En el moment actual creiem que el con-

junt de factors i reactions que integren el
sistema immunologic ha de considerar-se
corn un sistema funcional orientat cap a la
captac16 i integraci6 de cossos plurimole-
culars o unimoleculars, pero macromole-
culars ( antigens ), que penetrin en I'orga-
nisme per una via extradigestiva , indepen-
dentment de la seva capacitat nociva. Molt
esquemsticament , aquest sistema ests in-
tegrat , per un costat , per les globulines-
anticos, que s'uneixen amb !'antigen amb
un alt grau d'especificitat i que poden o no
neutralitzar el seu efecte toxic, pero que no
tenen cap acci6 enzimstica sobre ell, sing
que faciliten la seva captac16 i desintegra-
ci6 cellular . Per un altre costat , hi ha les
cel•Iules que sintetitzen i alliberen aquests
anticossos , per !'accio de 1'estimul antige-
nic. L'acc16 d'aquestes cel•lules o limfocits
B ests estimulada o frenada per I'acci6
d'unes altres cel•lules, els limfocits T, res-
ponsables de 1'alliberaci6 d'una serie de
factors, estimuladors o frenadors de la res-
posta . A mes, hi ha tambe un altre sistema
de cel • lules, els macrofags , mon6cits i cel-
lules dendritiques , que tenen la func16 de
captacio , interioritzacio' i processament
d'un antigen aillat o integrant d'un virus o
d'un bacteri o, tambe, despres d'un cert
processament, de tornar- lo a la membrana
cellular, acoblat a un antigen de membra-
na d'histocompatibilitat i presentar-lo a
una cel • lula T. Dintre d'aquest proces sem-
bla que hi ha mes d'una via possible, que
s'ests estudiant en 1'actualitat ( 3-5). El sis-
tema interior que metabolitza !' antigen es
el dels lisosomes , els quals tenen una serie
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d'enzims hidrolitics que actuen en pH

acids ( proteinases acides, fosfatases acides,

B-glucuronidases , etc.). Encara que tambe

hi ha enzims intracel•lulars que actuen en

pH neutres o Ileugerament alcalins, sembla

que els que intervenen mes en les reac-

cions immunologiques son els de pH acid.

Personalment , hem estudiat la proteolisi

d'albumina i gamma globulina humana

per a extrets de melsa , de fetge, de ronyo,

de cervell i de muscul de conill . La maxi-

ma activitat !'hem comprovada a pH 3,8, i

es nul • la per sota de 2 o per damunt de 7.

L'organ amb maxima activitat immunolo-

gica es la melsa, seguit , amb gran diferen-

cia, del fetge i del ronyo, del cervell, amb

una activitat molt petita i del muscul

amb una activitat nul•la. Aquestes obser-

vacions les publicarem en diversos treballs

i el seu interes en la comprensio dell meca-

nismes de'resposta immunologica el co-

mentarem en una comunicacio a la Socie-

tat Catalana de Biologia el 29 de maig de

1967 (6-8).
Com ja hem dit , la Immunologia no es

l'unic camp cientific en que TURR6 hi

aporta contribucions interessants . Ens li-

mitarem , pero, a recordar que en el camp

de l'epidemiologia , especialment de la fe-

bre tifoidea, tambe hi treballa, com per

exemple en 1'epidemia de 1'any 1914, pro-

vocada per la contaminacio de les aigues

de Montcada , fet que molts ciutadans no

volgueren acceptar i que fou motiu de gran

discussio . Aquest terra el glossa en el dis-

curs inaugural del curs 1917 de ('Academia

del Cos Medic Municipal (9). Aquest tema

to per a mi un interes personal, ja que

precisament el meu pare hi estigue molt

interessat des de I'Institut Municipal d'Hi-

giene de Barcelona i de la Mancomunitat

de Catalunva. El desembre de 1919 estu-

dia "La epidemia defiebre tifoidea por con-

talninacion del agua de la mina de Mon-

tana", i, el 1921 , presenta la seva Tesi

Doctoral sobre "Contribucion al estudio de

la vacuna preventiva de la fiebre tifoidea

Permeteu-me tambe que faci una petita

referencia a les activitats de TURRO en el

camp de la Filosofia i la Psicologia . Perso-

nalment , quan em vull distreure de la Bio-

quimica o de la Immunologia , m'agrada

llegir llibres de filosofia , d'entre els quals

es troba el Ilibre de TURR6, que en edicio

catalana en dos volums va publicar en

1912, Origens del coneixement. La Fam

(Societat Catalana d ' Edicions , Barcelona)

(10). La nostra intel•ligencia es desperta i

desenvolupa els estimuls que ens venen del

mon exterior a traves dels sentits, i es a

traves d'aquests com prenem consciencia

d'aquest mon . L'originalitat de TURR6 es

que dintre d'aquests estimuls sensorials hi

inclou , donant - li preferencia , el de l'expe-

riencia trofica . Aixi, en la pagina 173 del

Vol. I, diu "(...) aquest coneixement perve

de 1'experiencia trofica, i fins a tal punt,

que si !'animal ignores que s'alimenta, la

seva intel• ligencia no arribaria mai a saber

que existeix la realitat". TURR6 comenta

el problema , discutit per PLATE i ARISTO-

TIL d'enca dels inicis de la Filosofia, de si

el mon que ens es donat pels sentits corres-

pon veritablement a la realitat del mon

exterior, n'es una traduccio amb base real,

o tan sols una creacio de la nostra ment.

Sigui com sigui, hi ha un altre problema

mes basic , que es el de com sabem que

veiem , que sentim , que toquem , es a dir,

com tenim consciencia d'aquests estimuls

que ens venen de fora. Com diu TURR6,

en la pag . 67 del Vol . II del Ilibre abans

esmentat , "Advertirem de pas que 1'origen

empiric del coneixement de la realitat i de

la causa, no anula ni perjudica en el nostre

sentir el problema metafisic, com podria

creure's a primera vista. El problema meta-

fisic, subsistira eternament , mentres en la
genera humana hi hagin homes superiors".

Un altre gran merit de TURR6 fou que

sabe captar i formar col•laboradors d'una

gran valua , que seguiren la seva obra i

honoraren la Ciencia Medica Catalana.

Entre ells hi ha, limitant -nos a !'area de la
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Microbiologia i la Immunologia, P. GoN-
ZALEZ, M. DALMAU, M. ARMANGUE,

J. VIDAL, P. DOMINGO i F. DURAN-REY-
NALS (11, 12).

El sistema immunologic te, com hem
dit, una accio captadora de substancies
que penetren en l'organisme per una via
extradigestiva, accio que generalment es
beneficiosa, fins i tot si es neutralitza l'ac-
cio amb substancies toxiques. No obstant,
a vegades pot tenir una acci6 contraria. En
1902, RICHET i PORTIER comprovaren, en
estudiar l'accio toxica del veri de les acti-
nies, que gossos als que s'havien injectat
dosis petites, no mortals, del veri, morien
si at cap de 12 a 14 dies se'ls tornava a
injectar dosis encara mes petites, amb un
quadre de xocs i convulsions. Aquestes ob-
servacions recordaren les anteriors de
FLEXNER 1 PFEIFFER en 1894, amb serum i
vibri6 coleric respectivament. Es a dir, en
determinades circumstancies l'injecci6
previa d'un antigen no immunitza l'animal
sino at contrari, no to una acci6 ' profilacti-
ca ", sino patogena; per aixo se li dona el
nom d' "anafilaxi ". El quadre toxic que es
produeix es caracteristic d'una determina-
da especie animal, independent de l'anti-
gen que l'indueix. En l'actualitat, s'accepta
que aquest fenomen es desencadena quan
l'antigen s'uneix a 1'antic6s en determina-
des cel•lules, amb la subsequent alliberacio
predominant d'histamina.
A partir del 1911, TURR6 i GONZALEZ

comprovaren un fenomen invers. Immu-
nitzant un conill amb serum de cobai i
injectant intravenosament, al cap de tres

setmanes, el serum d'aquest conill immu-

nitzat a un nou cobai, s'indueix en aquest
un xoc anafilactic. Com que en aquest cas
el fenomen es desencadena de forma in-

versa, es a dir, no per l'injecc16 de l'anti-
gen, sino de serum d'un animal amb anti-

cossos especifics per antigens de l'animal

al qual s'injecta, li donaren el nom d"'ana-

filaxi inversa" (R. TURRO, P. GONZALEZ:

Anaphylaxie inverse: antifilaxia, C.R. Soc.

Biol., Paris 1912; i Antianafilaxia en la
anafilaxia inversa, ].a Sessi6, Societat Ca-
talana de Biologia, 14 desembre 1912)

(13). Aquests treballs son firmats per TU-

RR6 i GONZALEZ, pero com diu molt ama-
blement el primer en el discurs de resposta

al de GONZALEZ d'ingres a la Reial Acade-
mia de Medicina de Barcelona en 1922, es
deuen al Dr. GONZALEZ (14). En l'actuali-

tat, aquest fenomen es compren perfecta-

ment perque sabem que el xoc anafilactic

es pot induir per l'injecci6 de complexos

antigen-anticos, especialment en els for-

mats amb exces d'antigen, 1 que sembla

que el fenomen basic es el de la formac16

d'agregats de gamma globulina, especifics

o no especifics, amb la subsequent fixaci6

cellular. Aquest fenomen sembla que ex-
plica el perill de les injeccions intravenoses

de gamma globulina, especialment de les

obtingudes per precipitacio alcoholica.

L'any 1914 s'incorpora al Laboratori
Municipal, un cop acabada la seva carrera

de Medicina, Manuel DALMAU, que inicia

una col•laboracio amb el Dr. GONZALEZ.

Aquest mateix any, marxa a Alemanya per

treballar amb ABDERHALDEN, que tenia

unes idees sobre l'immunitat semblants a
les de TURRO, pero nomes hi estigue tres

meson, a causa del comencament de la guer-

ra de 1914-18. Collabora tambe amb PI i
SUNYER i s'orienta cap a la fisiologia, i el
1916 ana a Harvard a treballar amb CAN-
NON. Malauradament mori el 1918, victi-
ma de 1'epidemia de grip del 1918. El La-
boratori de l'Institut de Fisiologia de la
Facultat de Medicina tingue una fotografia

d'ell fins molt despres de la nostra guerra
civil (11, 12).
GONZALEZ estudil tambe, amb VIDAL,

el fenomen de l'immunitat local, problema

que estava d'actualitat especialment pels
treballs d'en BESREDKA des de 1919 a 1921,
sobre si es possible una immunitat d'acc16
local sense repercussio general, accio que
sembla que es deu, quan es presenta allla-

da, als fenbmens inflamatoris locals.
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Son interessants de recordar , tamb6, els

treballs de GONZALEZ amb Manel ARMAN-

GUE sobre l'antigenicitat dels lipids. Com-

provaren que encara que els lipids aillats

no son antigenics , si ho son si s'absorbei-

xen amb caoli , i en certs casos tambe amb

carbo animal o vegetal , terra d ' infusoris,

etc. Foren publicats els anys 1931 i 1933,

als C. R. de la Soc. de Biologia i al Amer. J.

Ilygiene. L'interes que despertaren es com-

provs perque foren smpliament citats per

LANDSTEINER en el seu llibre The specifi-

city ol'Serological Reactions, de 1946 (15).

Tambe amb el Dr . ARMANGUE publics

diversos treballs sobre la reacci6 de for-

mol-gelificaci6 o de Gate-Papacostas, a la

Societat Catalana de Biologia . Aquesta

reacci6 fou molt utilitzada en els anys

quaranta , quan encara no es disposava de

1'electroforesi per a 1 ' estudi de les malalties

amb alteracions del proteinograma.

Personalment , l'aplicsrem a 1'estudi de la

notable diferencia en les alteracions

d'aquestes proteines en el cas de les endo-

carditis lentes bacteriemiques i no bacte-

riemiques , amb els Drs. Foz i TRIAS DE

BEs, publicat en 1946 a la revista Clinica

Espanola (16). ARMANGUE es trasllads a
treballar a Suissa.
Un altre bon investigador que s'inicis en

el Laboratori Municipal i despres treballs

a 1'estranger , fou F . DURAN REYNALS. Du-

RAN REYNALS inicis la carrera de Medici-

na en 1916 i no l'acabs fins el comenca-

ment de 1925, perque fou enviat a Melilla

quan feia el servei militar . Com ja hem dit,

fou orientat inicialment en el Laboratori

Municipal per DALMAU. Estimulat, sem-

bla, per una conferencia del Professor Nu-

BIOLA, DURAN REYNALS s'interesss per

1'estudi de l'anafilaxi i 1'embarss. Amb

aquesta intenci6, ans a la cstedra d'aquest,
i contacts amb Pere DOMINGO el qual hi
treballava . En Pere DOMINGO s'incorpors
al Laboratori a comencaments de l'any
1920, en guanyar una placa per al servei de
vacunacions , convocada en 1919. DURAN

REYNALS presents una comunicacio a la

Societat Catalana de Biologia sobre la

transmissio de l'anafilaxi de la mare al fill,

i poc despres, amb DOMINGO, sobre el va-

lor de les injeccions intracardiaques en el

cobai per a 1'estudi de I'anafilaxi. DURAN

REYNALS estigue a Melilla des del novem-

bre de 1922 fins el maig de 1923. En 1924,

inicis els seus estudis sobre bacteriofags

que presents a la Societat Catalana de Bio-

logia. A comencaments de 1925 acabs la

carrera de Medicina. Treballs a Paris, a

l'Institut Pasteur, amb BESREDKA i WOLL-

MAN fins el 1926, on obtingue una beca

per a treballar a l'Institut Rockefeller, on

treballs amb MURPHY. Fou ally on desen-

volups els seus treballs sobre el "Factor de

difusio" i 1'etiologia virica de certs carcino-

mes (11, 12).

En 1932, DURAN REYNALS proposs a

diferents entitats i autoritats catalanes la

creaci6 d'un Institut de Recerca, amb el

nom d'Institut Miquel Servet per a l'estudi

del cancer i altres malalties d'etiologia des-

coneguda, acoblat a una Fundaci6 per

aportar les subvencions, i tambe intents

que fos recolzat per la Fundacio ROCKEFE-

LLER, pero aquesta no s'hi interess gaire.

Per raons economiques i per la situaci6

politica del nostre pais, aquest projecte no

es pogu6 dur a terme (Francesc DURAN

REYNALS [1899-1958]. A. ROCA i Th. E.

GLICK, Ajuntament de Barcelona. Publica-

tions, 1986) (12).

TURRO mori el juny de 1926 i en els

darrers anys tingue al seu costat un nou

col-laborador, el Dr. Pere DOMINGO, el

qual 1'ajuds a dur a terme el seu darrer

treball. DOMINGO, encara estudiant de

Medicina, treballs en el laboratori de la

Cstedra d'Obstetricia del Professor Nu-

BIOLA, i juntament amb ell publics treballs

a la Societat de Biologia. Tambe estudiant,

comencs a treballar en el Laboratori Mu-

nicipal. El 1919 guanys, com hem dit, la

placa de la Secci6 de Vacunacions, i a

partir de 1920 hi treballs com a membre
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fix. DOMINGO es decants cap als treballs
de Bacteriologia , i despres de la mort de
TURRO fou el subdirector del Laboratori
amb GONZALEZ com a director . Treballs
tambe en el camp de la Sanitat , 1 amb el
Servei de la Mancomunitat de Catalunya
dugue a terme una campanya de saneja-
ment antipaludic del Baix Llobregat, a mes
de col • laborar en l'obra antituberculosa del
Dr. SAVE. Estudis les variacions bacteria-
nes i i'interes que poden tenir en la patoge-
nicitat , per un costat , 1 la vacunoterspia
per un altre , com en el BCG o en la prepa-
racib de vacunes que actuin preferentment
per la via d'entrada del corresponent ger-
men. En aquest darrer sentit va proposar,
amb VIDAL, una tecnica de vacunacio anti-
tifica per via gsstrica amb germens tractats
amb bilis. Fruit d' aquest interes fou la
seva monografia Immunitat i vacunotera-

pia preventiva , publicada en 1926, com a
n.° 4 de la col•leccio de Monografies Medi-
ques iniciada aquell any sota la direccio
del Dr . Jaume AIGUADE. Es interessant
assenyalar que, en el conill i amb la bru-
cel•la, feu una observac16 similar a la que
feu posteriorment SCHWARTZMAN amb el
B d'EBERTH , tambe en el conill, i que es
coneix com a "Fenomen de Schwartzman"
(17, 18).

Per acabar, destacarem la tasca que du-
gueren a terme, no tan sols DOMINGO, sin6

tots els components del Laboratori, i no
unicament en el camp de l'Immunologia

que hem comentat , sino en totes les srees

de treball del Laboratori , desenvolupant
cursos amb classes teoriques i prsctiques.
Podem recordar , com a exemple, el pro-
grama del curs 1923-1924 (19). Aquell
any, el programa estava constitu*ft pels se-
guents cursos:

1. "Llicons doctrinals", R. TURRO.
11. "Bacteriologia i serologia generals",

P. DOMINGO.
IIL "Analisi bacteriologica d'aigues",

P. GONZALEZ.

IV. "Metodes biologics d'aplicacio al

diagnostic i tractament de la infeccio tu-
berculosa", P. DOMINGO.

V. "Revisio de recerques sobre hemolisi-
nes", P. GONZALEZ, M. ARMANGUE.

VI. "Preparacio de vacunes i autovacu-
nes", P. DOMINGO.

VII. "Fonaments cientlftcs de la quimica
analitica segons W. Ostwald", M. BALTA.

VIII. "Elements d'analisi quimica quan-
titativa", A. RIBERA.

IX. "Analisi de productes alimenticis",
M.A. BALTA, J.Ma. SIRVENT, A. RIBERA.
En instaurar-se la Universitat Autbno-

ma, les ensenyances de bacteriologia es de-
senvoluparen en la propia Facultat de Me-
dicina i en el Laboratori Municipal. En
aquest, l'encarregat fou el Dr. P. DoMIN-
GO. Cada mati, un autocar portava els
alumnes de la Facultat al Laboratori i des-
pres els hi tornava. Aquests cursos no es
componien tan sols de classes teoriques,
sing que implicaven prsctiques a tots els
laboratoris i serveis. El curs 1933-34, aca-
bada la carrera de Farmacia i grscies al
Dr. GONZALEZ, Jo ja havia assistit al Labo-
ratori Municipal, i en el curs 1935-36, com
a estudiant de Medicina vaig formar part
d'aquests viatges en autocar i vaig assistir

a les classes teoriques 1 prsctiques del Dr.
DOMINGO, que recordo amb molt de plaer
i que foren molt importants en la meva
formacio.

El mateix curs 1935-36 ens estsvem exa-
minant del grup de bssiques i quan em
tocava a mi, el tribunal digue: "coin que es
tard i vostes deuen estar cansats i nosaltres

tambe, seguirem demo ". L'endems comen-

cs la guerra civil a la nostra ciutat. Aquest
dems fou la primavera del 1939.

L'any 1945 comencsrem a treballar en
l'Hospital Municipal d'Infecciosos amb el
Dr. FOz sobre les endocarditis lentes bac-
teriemiques i no bacteriemiques (16) i
tinguerem l'oportunitat de suggerir i d'o-
rientar la creacio del Departament d'In-
vestigacio de l'Hospital d'Infecciosos. des-
pres Institut Municipal d'Investigacio. En
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aquest Institut hem desenvolupat tots els

nostres treballs d'Immunologia, com el

que ja hem citat sobre el catabolisme de

!'antigen, que fou objecte d'una comunica-

cio en la Societat Catalana de Biologia el

1967 i dels multiples treballs sobre l'im-

munitzacio antigenica persistent que ens

permeteren demostrar la seva importancia

en el canvi de la resposta d'IgM a IgG i en

la inhibicio final de la resposta. Aquests

treballs, que encara seguim, entren dins

!'ample tema dels mecanismes de toleran-

cia de la resposta immunologica, terra am-

plament discutit en 1'actualitat i de gran

importancia per a la comprensio dels pos-

sibles mecanismes d'induccio dels feno-

mens d'autoimmunitat.
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