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ESTUDIO BIOWGICO DE UN BROTE EPIDEMICO

DE GRIPE ASIATICA (*)

ANTONIO RODRIGUEZ TORRES

(de Barcelona)

Durante la primavera de 1963

tuvimos ocasión de observar un

brote epidémico de procesos res

piratorios agudos que en el trans

curso de tres semanas afectaron,
en mayor o menor grado, a todas

las religiosas de una Comunidad

de Barcelona.

En la II Cátedra de Microbio

logía e Higiene de la Facultad de

Medicina de Barcelona, con el es

fuerzo del Prof. Pumarola ha sido

posible organizar un Laboratorio

de. Virología, con cuyos medios pu

dimos llegar al diagnóstico etioló

gico de este brote epidémico, cuyo

estudio de laboratorio es el obje...

to del presente trabajo * ".

* Memoria galardonada con el «Premio en Honor del Dr. Salvá y Campillo», de la Academia.

Concurso de 1966. Lema: «Ferrer Bassa».

�':�': Nos es muy grato manifestar nuestro profundo agradecimiento al Prof. Sohier, de la Facultad
de Medicina de Lyon, que siempre ha alentado generosamente nuestros trabajos en el campo de la

Virología y nos facilitó los antígenos y sueros de referència utilizados en el presente estudio, y
al Dr. Surós Forns y Madre Abadesa y Hermanas de la Comunidad por las facilidades que nos

ofrecieron para la obtención de las muestras necesarias.

DESCRIPCION CLINICA y

EPIDEMIOWGICA

La Comunidad de religiosas en

que se produjo el brote epidémico
ocupa un conjunto de bellos edifi

cios románicos situado en los alre ..

dedares de Barcelona. Alberga a 46

religiosas cuya disciplina, de ri

gurosa clausura, las mantiene no

tablemente aisladas del exterior,
lo que redunda en que sus posibi
lidades de contacto con diferentes

microorganismos, particularmente
los de propagación aérea, sean muy
escasas. Este aislamiento explica
la posibilidad de que en el trans

curso de los, años se cree en la
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comunidad una población muy re

ceptiva a diversos virus respirato
rios por falta de estímulos anti

génícos capaces de provocar la in-
munidad de sus miembros frente
a los mismos.

Durante el mes de mayo una de
las religiosas hubo de ser asistida
en una clínica oftalmológica. de
Barcelona donde permaneció una

semana. A su regreso, el día 12 de

mayo, presentó tras ligeros sínto
mas prodrómícos, un proceso res

piratorio agudo con fiebre elevada.

El día 14, dos días después de
Ja aparición de los primeros sín
tomas del primer caso, enferma
ron otras dos religiosas, y en las
dos semanas siguientes fueron
afectadas sucesivamente las 43
hermanas restantes. Ninguna de
las religiosas de la comunidad re

sultó indemne; 31 presentaron un

cuadro severo que las obligó a en

carnarse varios días, 3 presenta
ron sintomatología moderada que
no obligó a guardar cama y doce

padecieron una forma leve con sin
tomas poco pronunciados que sólo
requirió tratamiento ambulatorio.

Los cuadros clínicos de las en

fermas que guardaron cama fue
ron todos muy similares, presen
tándose generalmente unos sínto
mas prodrómicos breves de astenia,
anorexia, cefalea y dolorímíento

general. El período de estado se

instaura bruscamente con fiebre
elevada (de 38 a 40° C), cuya du
ración era de tres o cuatro días,
raquialgias, quebrantamiento ge-

neral profundo, rinofaringitis y
tos seca y persistente. La remisión
de los síntomas se inicia al 4.°_6.0
día persistiendo durante bastantes
días la astenia y la tos.

En siete de las, enfermas se pre
sentaron síntomas digestivos, que
en algún caso fueron lo más des
tacado del cuadro. Se trataba de
náuseas y vómitos y en menor pro
porción diarrea. Un par de pacien
tes presentaron mareos y síntomas

vertiginosos.
En dos religiosas de avanzada

edad y arterioesclerósicas, las com

plicaciones cardiocirculatorias hi
cieron temer un fatal desenlace,
que afortunadamente no se produ
jo, recuperándose por completo las

pacientes en el transcurso de va

rias semanas.

Los casos moderados y leves pre
sentaron predominantemente fe

brícula, raquialgia y tos.
El tratamiento instaurado con

sistió en general en la administra
ción de vitaminas- y antibióticos
para evitar las complicaciones (pe
nicilina-estreptomicina o antibióti
cos de amplio espectro). Cuando
fue preciso se completó la medica
ción con tónicos cardiocirculato
rios y analépticos.

Toma de muestras

1) En el curso de nuestra pri
mera visita a la Comunidad practi
camos cuatro frotis nasofaríngeos
de cuatro enfermas que se halla
ban aún en los cuatro primeros
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* En el presente trabajo hemos adoptado la nomenclatura en grupos A, B y C, con los tipos

A, AI, A, y Bi, B2,. seguida por muchos autores, en Iugar de la nomenclatura clásica en tipos At
B y e con sus subtipos.

días de enfermedad, tiempo ópti
mo para intentar el aislamiento de

los posibles virus presentes en las

secreciones rinofaríngeas (TABLA

NUMERO 1).

J
..

2) Para la práctica de las reac

ciones serológicas pertinentes ob

tuvimos, asimismo, 30 muestras

de suero de 27 religiosas, enfermas

o ya convalecientes, que sufrieron

un proceso severo. En la TABLA

NUMERO 3 se reflejan Jas mues

tras tomadas por el orden cronoló

gico en que las pacientes enferma

ron.

Sólo pudimos obtener dos sueros

precoces, de los tres primeros días

de enfermedad, casos 25 y 27, a Jos

cuales extraímos un segundo suero

(tardío) a partir del 22 día.

En el caso núm. 26 tomamos

también dos muestras de sangre,

con intervalo de doce días, pero

fueron un primer y segundo suero

tardíos.

De las restantes enfermas estu

diadas dispusimos únicamente de

un solo suero obtenido entre el 13

y el 26 día del comienzo de la en

fermedad ..

ESTUDIO BIOLOGICO

Las características epidemiológí
cas y la sintomatología observada

permitía sentar el diagnóstico clí

nico de «síndrome gripal», sin que

en él pueda involucrarse ninguna

consideración etiológica, que sólo

está autorizada en función del diag
nóstico proporcionado por el la

boratorio.

Un síndrome de estas caracterís ..

ticas puede ser producido en pri
mer lugar por los diferentes grupos

y tipos de virus gripal *, pero tam

bién, particularmente en epidemias
limitadas y en instituciones cerra

das como ésta, por adenovirus) es

pecialmente los tipos 4, 7, 7a y 3,

y en menor grado los tipos 14 y 21.

Otras posibilidades etiológicas
de este cuadro clínico y epídemio
lógico (mixovirus parainfluenza,
enterovirus respiratorios) resultan

mucho más raras, por lo que en

nuestras experiencias nos hemos

circunscrito a la posible etiología
por virus gripal o por adenovirus.

El diagnóstico de las, virosis, res

piratorias puede hacerse recurrien

do al aislamiento tiel virus o a las

reacciones serológicas.

A. Aislamiento del virus cau

sal. - En las dos posibilidades
etiológicas más importantes que

hemos citado, los procedimientos
de aislamiento son totalmente dis..

tintos.
Para el aislamiento de los virus

gripales se debe realizar Ja inocu

ladón amniótica de embriones de

pollo de 10 días de incubación) en

tanto que para el aislamiento de

adenovirus el método de elección

e�t la inoculación de células huma-
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nas en línea continua tipo KB o

HeLa.
En nuestro estudio realizamos

ensayos de aislamiento a partir
de los frotis nasofaríngeos por ino
culación sobre células KB que nos

permitirían poner de manifiesto la

presencia de adenovirus (o even

tualmente otros virus susceptibles
de desarrollarse sobre estas célu
las.). De aislarse adenovirus po
drían ser estudiados por sus accio
nes citopáticas en preparaciones
teñidas, por su poder hemagluti
nante de los hematíes de mono y
rata y por neutralización con sue

ros específicos.
B. Reacciones serotáçicas. -

El diagnóstico puede obtenerse

igualmente por la práctica de reac

ciones serológicas, principalmente
mediante las reacciones de fijación
del complemento (R. F. C.), de in
hibición de la hemaqlutinaoión. (R.
I. H. A.) y de seroneutrolieaoum,
Tal diagnóstico es posible, aun en

ausencia de aislamiento del virus,
siempre que se cumplan ciertos re

quisitos:
1) Disponiendo de dos mues

tras sucesivas del mismo enfermo,
un suero precoz anterior al 5.° día

y un suero tardío del 10 al 20 día
de enfermedad, la seguridad del

diagnóstico puede establecerse
cuando se observa un aumento de
cuatro veces el título de anticuer
pos entre una y otra.

2) Si se observa una dísminu-
'" Los títulos se expresan ÇOUlQ la inversa de la dilución correspondiente,

ción neta del título de anticuerpos
(4 veces) en dos sueros tardíos, se

gún la fecha de comienzo de la
enfermedad podrá concluirse váli
damente que traduce la evolución
reciente de una infección por el vi
rus en cuestión.

3) Si se dispone de una. sola
muestra de suero, obtenida prefe
rentemente entre ellO y 20 día
de Ja infección, el hallazgo de un

título elevado de anticuerpos, re

sulta significativo, pero no permi
te, por si solo, sentar la certeza
de un diagnóstico. En el estudio
de un brote epidémico, como el que
nos ocupa, la aparición de varios
títulos elevados en los sueros úni
cos obtenidos refuerza la sospecha
diagnóstica.

La significación de los títulos
elevados en un solo suero depen
de del tipo de reacción empleada
) del virus estudiado. La R. F. C.
es en este caso Ja más, útil puesto
que títulos � 256* otorgan casi la
certeza diagnóstica y títulos � 64

constituyen una fuerte presunción
(1). Este hecho es debido a la ma

yor rapidez de desaparición de los
anticuerpos fijadores del comple
mento. Por otra parte, el antígeno
=nsavado influye también en Ja sig
nificación de los títulos, y así, por
ejemplo, en la gripe los títulos al
tos en la R. F. C. son más signi
ficativos que en las afecciones por
adenovirus.

Entre las diferentes reacciones
ocupa un lugar preferente Ia reac ..
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ciôn de fijación tiel complemento,
que, como señala SOHIER posee

ventajas considerables, algunas de
las, cuales ya han sido apuntadas
anteriormente.

1) Es relativamente simple y
económica y los antígenos, que pue
den ser preparados en el propio la

boratorio a proporcionados por la

boratorios especializados, se con

servan largo tiempo.

2) En procesos producidos por
virus con distintos, tipos antigéní
cos (gripe A, adenovirosis) permi
tfl el diagnóstico, mediante los an

tígenos solubles, sin necesidad de

ensayar un antígeno para cada ti

po.

3) Como ya hemos señalado,
dada la precocidad de desaparición
de estos anticuerpos los títulos �

64· en un solo suero constituyen
una fuerte presunción diagnóstica
de infección reciente, excepto, qui
zás, en las adenovirosis y proce
sos por el grupo ornitosis-psitaco
sis-linfogranuloma.

La R. F. C., exige, eso sí, una

rigurosidad extremada en el con

trol de los diferentes elementos

que intervíenen en la reacción,- la

utilización de antígenos muy sen

sibles, específicos y sin poder anti

complementario, y finalmente Ja

utilización de adecuados sueros de

referencia positivos y negativos.
La reacción de inhibición de la

hemaqlutinacum. se circunscribe,
como es obvio, a los virus hema

glutínantes, Constituye un instru-

mento que complementa muy efi
cazmente a Ja R. F. C., si bien su

interpretación es más difícil. Su es

pecificidad de cepa, permite la iden.

tificación del tipo, en el caso de la

gripe, pero exige emplear precisa
mente la cepa causal, pudiendo ob

tenerse resultados totalmente erró

neos en caso contrario. Por otra

parte su simplicidad es sólo apa
rente y deben valorarse cuidadosa
mente las posibilidades. de error

por inhibidores ínespecificos, cali

dad de los hematíes, pH, tempera
tura, etc.

La reacción de seroneutraliea

ción es mucho menos utilizada en

el diagnóstico de las virosis que
nos ocupan, por la larga persisten
cia de los anticuerpos neutralizan

tes y la evidente complejidad de la

reacción. Su principal interés. radi

ca. en su tipo-especificidad que pue
de rendir útiles servicios en el es

tudio de los adenovirus.

MATERIAL y METODO

Ensayo de aislamiento de virus en

frotis, nasofaríngeo

Frotis y preparacum del inóculo.
Los frotis se practicaron mediante

isopo estéril, frotado sucesivamen

te en cavidad faringoamigdalar y
fosas nasales. El escobillón fue in

mediatamente sumergido en un me

dio de transporte compuesto por
2C c. c. de solución de Hanks, adi
cionada de 2.000 'U. I. de penicilina
y 2.000 mcgr. de estreptomicina
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por c. c. a fin de evitar las conta

minaciones bacterianas.
Remitidos los productos al la

boratorío fueron centrifugados a

5.000 r. p. m. durante 15 minutos.

El líquido sobrenante recogido cui
dadosamente constituye el inóculo.

Cultivos celulares. - Las células

K;B son mantenidas de forma con

tinua en nuestro laboratorio, me

diante tratamientos sucesivos por

tripsina, y cultivos en el medio de
LEPINE y col. según la técnica ha
bitual descrita detalladamente en

un trabajo anterior (2).
Para la siembra de los productos

patológicos, se prepara por trata
miento con tripsina, una suspen
sión de células- (100.000 cel/co c.)
er! medio de crecimiento. (con 10 %
de suero de ternera). Esta suspen
sión se reparte a razón de 1 c. c.

en tubos de 12 x 120 mm. que se

cierran con tapón. de goma virgen
y se incuban a 37Q C' en gradilla
inclinada.

Inoculación. - A los tres o cua

tro días, cuando las células han

formado un completo tapiz mono

celular en la pared del tubo ba

ñada por el medio, los, tubos pueden
ser inoculados. Para ello se cambia
el medio de crecimiento de cada tu
bo por 0,9 c. c. de medio de super
vivencia (que sólo contiene un 2 %
de suero). Acto seguido se siem

bran dos a más, tubos para cada

producto patológico, con 0'1 c. c.

de inóculo por tubo.

Incubación y examen. - Los tu

bos inoculados se incuban durante
10 días a 37'0 C, en posición incli

nada, examinándose diariamente

para detectar la aparición d3 le
siones citopáticas.

Al 10.Q día se realiza una resiem
bra de cada uno de los tubos ce

lulares según la misma técnica y
8. los 20 días se practica una se

gunda y última resiembra.
Los cultivos que no presentan le

siones citopáticas al cabo de los
tres pases se consideran definitiva
mente como negativos.

Beaceíôn de fijación
del complemento

A. SUEROS PROBLE'MA

Después. de la decantación los
sueros se intuban y se conservan

debidamente etiquetados en el con

gelador a -200 C, hasta el mo

mento de la prueba. Hemos obser
vado repetidamente la importancia
que tiene esta congelación inme
diata y continua para evitar que
los sueros resulten anticomplemen
tarios. Precisamente la existencia
de seis sueros anticomplementarios
entre los estudiados, es debida a su

mantenimiento a + 4Q C, durante
cierto tiempo para la substitución
dt. los congeladores de nuestro la

boratorio.
Para su utilización en la reac

ción se inactiva previamente el

complemento.



Julio ...Agosto 1967

B. ANTIGENOS

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 233

Todos los antígenos utilizados

er; nuestras experiencias fueron

antígenos solubles} grupo especí
ficos.

Gripe A y B: Ambos antígenos
solubles, se prepararon por el lla

mado método B de los preconizados
por la O. M. S. (3) a partir de mem

branas corioalantoideas de embrio

nes de pollo inoculados respectiva
mente con las cepas de virus gripal
A/ Singapour/ 4/57 y B) Johan ..

nesbourg/ 33/58. Se conservan lio

filizados y a + 4;0 c.

Para descartar la existencia de

anticuerpos inespecíficos, el antíge
no A sirve como antígeno normal

de referencia para el B y viceversa.

Dada la rareza y escasa preva

lencia de la gripe C. no se incluyó
este antígeno en las reacciones.

Adenovirus: Se obtuvo por ino-

culación de células HeLa con ade- 1. MATERIAL. Tubos de hemoli-

..

novirus tipo 1, cepa H 137. Se con

serva congelado a -200 C.

Un antígeno normal de referen

cia. se preparó con el mismo cultivo

celular no inoculado.

Todos los antígenos se titulan

después de su preparación por el

método de Boerner-Lukens en pre
sencia de un suero de referencia de

título conocido.

C. SUEROS DE REFERENOIA

En la reacción se utilizaron co

mo sueros positivos de referencia

sueros humanos- procedentes de su

jetos afectos de gripe o adenoviro

sis, confirmada por aislamiento del

virus y/o por demostración de un

aumento significativo del título. En

el caso del suero frente a la gripe
B se empleó suero de cobayo ino

culado.
Los sueros negativos fueron

igualmente sueros humanos, repe
tidamente controlados, desprovis
tos de anticuerpos frente a los vi

rus. respiratorios.
Todos los sueros de referencia se

conservan liofilizados a congelados
a -200 c.

D TECNICA DE LA REACCION

En el presente estudio hemos

utilizado el micrométodo en tubos

descrito por SOHIER y col. en 1956

(4) que resumimos a continuación:

sis de 13 'x 65 mm.

- Tubos especiales de reac

ción de 9 X 65 mm.

- Gradillas para 12 tubos de

hemolisis.

- Gradillas metálicas para 24

tubos de reacción en línea .

- Pipeta. cuentagotas especial
calibrada para proporcio
nar 50 gotas/c.c.

- Reómetro de Vernes.

- Pipetas de 1 C.c. 1/20, de

2 c.c. 1/20 y 5 e.e. 1/10.
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2. REACTIVOS. Solución tam

pón.veronal tipo Mayer
Kraft con calcio y magne
sio (T. V.).

- Complemento. Suero de va

rios cobayos machos con

servado a -50'0 C. (C').
- Suelo hemolítica concentra ..

do del Instituto Pasteur de
París (S. H.).

- Hematíes de carnero con

servados en líquido de Alse
wer, lavados y diluidos al

2%.

Preparación de la suspensión de
hematíes

Los hematíes de carnero en AI
sewer se centrifugan 10 minutos a

2.000 r.p.m. y se lavan 3 veces con

r. v.
Del sedimento se hace una sus

pensión al 10 %, y 4 e.e. de la mis
ma se centrifuga 15 minutos a

�.OOO r.p.rn. en un tubo hematocri
to. Se calcula el tanto por ciento
real de la suspensión por el sedi
mento obtenido para 4 c.c. Al resto
de la suspensión se añade T.V. pa
ra. obtener una suspensión al 2 %
utilizando la fórmula de COLLIER
y col. (5):

V1.XH
X == -----V1

P

donde:

VJ. = Volumen inicial de suspen
sión al 10 % al que se añadirá el
T.V.
H = Hematocrito real.
P = Porcentaje deseado de suspen
sión (2 %).
X == Volumen de T.V. a añadir a VI'
Ve == Volumen total final.

Preparacum de la mezcla
hemolítica

Se mezclan en un fraseo volúme
nes, iguales de suspensión al 2 %
y de S. H. diluido, conteniendo 2 U.
H. en una gota, de acuerdo con la
valoración previa.

3. TITULACION DEL COMPLE
MENTO

El complemento a utilizar debe
ser titulado antes de la reacción
frente a cada antiqeno a ensayar y
trente a un testiço de T. V.

3. 1. En primer Jugar se descon

gela el antígeno, ° rehidrata si

está liofilizado, y se diluye con

T. V. hasta obtener la dilución

que contiene 2 U. A. en una gota,
según la titulación previa. Esta
dilución se conserva en nevera a

+ 4:0 C. para su uso en la titula
ción y posteriormente en la reac

ción.

3 2. Previa la realización de una

dilución 1/5 del complemenio, se

preparan 15 diluciones progresi
vas del mismo} desde 1/25 a
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1/180, en tres galerías de cinco

tubos de hemolisis cada una tal
como se esquematiza en el CUA

DRO N.,l) 1.
El complemento descongelado

sobrante se conserva a + 410 c.

hasta su utilización en la reac

ción.

•

3. 3. Se prepara una gradilla con

15 tubos especiales de reacción

para cada antígeno y otra para
el control de T. V.

3. 4. Con pipeta calibrada, empe
zando por el último tubo, se co

locan dos gotas de la dilución co

rrespondiente del complemento
en cada tubo.

3. 5. Se añade una gota de antí

geno diluido (2 U. en una gota)
en todos- los tubos de su serie.

3. 6. Se adjunta una gota de T. V.

a todos los tubos que contienen

antígeno y dos gotas a los tubos
de la serie controL

3. 7. Se agitan enérgicamente Jas

gradillas y se colocan una hora

al baño María a 37ft) c.

3. 8. Tras la incubación se añade

a todos los tubos dos gotas de

mezcla hemolítica, preparada con

diez minutos de antelación.

3. 9. Se agitan las gradillas y se

colocan de nuevo al baño María
a 37'0 C. A los diez minutos se

agitan de nuevo, verificándose
la lectura a la media hora.

Todo el proceso se refleja en

el CUADRO N.IO 2.

Lectura de la titulación. La uni

dad de complemenio viene dada por
la dilución que provoca hemolisis
total a la media hora. En la reac

ción se utilizarán 2 U. en dos gotas.

4. TITULACION DEL SUERO
HEMOLITICO

El suero hemolítico concentrado
del lnstituto Pasteur de Paris, se

titula a la recepción de cada lote y J

conservándose a + il c. J no son

necesarias nuevas valoraciones en

lo sucesivo, dado que: se realiza un

control indirecto a través de lo. ti
tulación del complemento.

4. 1. se realizan 24 diluciones pro
gresivas del S. H. desde 1/100 a

1/14.000, tal como se resume en

el CUADRO N.o 3.

4, 2. Colocados los tubos en posi
ción correlativa, se conservan a

+ 4() C.

4. 3. Se preparan dos gradillas con

24 tubos de reacción. Una con

tendrá el complemento al1/20 y
otra el complemento a 1/30. Se
realizan éstas diluciones del com

plemento.

4. 4. Con pipeta cuentagotas ca

librada se coloca. una gota de las

diversas diluciones del S. H. en

cada uno de los, tubos, comenzan

do por Ia última dilución. Es de

cir, tubo 24, una gota en galería
C'1/20 y una gota en galería
C'1/30, etc.
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4. 5. Se añade a todos los tubos

de la gradilla correspondiente
dos gotas de C'1/30 y, en la otra,
dos gotas de C'l/?O.

4. 6. Se colocan dos gotas de T. V.

en todos los tubos para igualar
las condiciones de la reacción.

4. 7. Preparada una suspensión
de hematíes de carnero al 2 %,
se añade finalmente una gota a

todos los tubos.

4 8. Se agitan las gradillas y se

colocan al baño María a 37° C.

A los diez minutos se agitan de

nuevo y se realiza la lectura a

los 30 minutos.

La marcha de todo el proceso
se refleja en el CUADRO N.O 4.

Lectura de la titulación. Pam

cada dilución del complemenio, urna

U. H. del S. H. está contenida en la

más alta dilución del m,ismo que da

hemoùsis total. En la reaccum se

empleará la conoentraoiôn âoble

de la dil.ución situada en el punto
medio de las doe series (C'1/20 y

C'lj30), que contendrá âos U. H.

5. REACCION

Se incluye; siempre un suero posi
tivo de título conocido y un suero

negativo. Se real/eon simultánea

mente los controles generales y los

controles de los sueros.

5. 1. Preparación de las dâucio

nes de los sueros e inactivación

del complemenio,

Para cada suero se realiza con

T. V. una primera dilución 1/8
en tubos de hemolisis. Todos los
sueros. ya diluidos se llevan al
baño María a 56'Û C. durante 30

minutos, para inactivar el com

plemento.
Mientras se realiza la inaeti ...

vaeión se preparan tantas series
de tubos de hemolisis como sue ..

ros a ensayar, con el número de
diluciones deseadas (más la 1/8).
En todos los tubos se coloca

0,25 C.c. de T. V. con reómetro
de Vernes.

Terminada la inactivación ca

da suero diluido 1/8 se lleva a su

serie, y se realizan diluciones
sucesivas con el reómetro, pa
sando 0,25 e.e, al tubo que con-

. tendrá la dilución 1/16, etc.

5. 2. Se preparan en las gradillas
de reacción tantos tubos. para
cada suero como uiluciones se

ensayen, más uno destinado al

control del suero en su dilución
1/8. La galería de diluciones se

dispone paralelamente.
Para cada antígeno se prepara

una primera gradilla. que conten
drá el suero positivo (con tantas
diluciones como su título más
dos y su control de suero), el
suero negativo (dilución 1/8 y su

control) y los testigos generales
(cuatro pares).

5. 3. Con la pipeta cuentagotas
calibrada se reparten las dilu

ciones de los sueros, comenzando

por la máxima dilución. Una go-

•
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de suero y primeros tubos de ca

da par de controles generales, y
dos gotas en los segundos tubos

de estos controles.
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ta en el último tubo y así sucesi

vamente hasta la primera dilu

ción, de la que también se coloca

una gota en el control de suero.

Antes de pasar a un nuevo suero

se lava la pipeta con S. S. F.

5. 4. Se añade con la misma pipe
ta una gota de antígeno (que per
manece diluido a 2 U. A. en una

gota en la nevera) a todas las

diluciones del suero y en cada

uno de los primeros tubos de los

cuatro pares de controles gene
rales.

5. 5. Se prepara. acto seguido la

dilución del complemento que
contiene 2 U. en dos gotas según
el resultado de la titulación pre
via. A partir de ella se preparan
las diluciones que contengan 1,5,
1 y 0,5 U. en dos gotas.

5. 6. Se reparte el complemento
de la. siguiente manera:

- Dos gotas de C' 0,5 U. en el

cuarto par de testigos gene
rales.

- Dos gotas de C' 1 U. en el

tercer par.
- Dos gotas de C' 1,5 U. en el

segundo par.
- Dos gotas. de C' 2 U. en el pri

mer par, en todos los tubos

de diluciones de los sueros y
en los controles de los mis

mos.

5. 7. Para igualar los volúmenes

de la reacción se coloca una gota
de T. V. en todos los controles

t 8. Se agitan las gradillas enér

gicamente y se co.ocan en nevera

a + 4:0 C. durante 14-16 horas.

En la reacción con antígeno gri
pal este tiempo de contacto es

de una hora. al baño María a

3710 C.

5 9. Tras el período de contacto,
las gradillas se colocan (si aquel
fue en nevera) dos minutos al

baño María, y se añade a todos

los, tubos dos gotas de mezcla

hemolítica preparada con diez

minutos de antelación.

5. 10. Se agita enérgicamente y
se colocan las gradillas al baño

María a 37° C. A los diez minu

tos se agitan los controles gene
rales por parejas y se realiza la

lectura a los 30 minutos.

Todo el proceso de la reacción

se esquematiza en el CUADRO

NUMERO 5.

Lectura de la reacción. - A la

media hora de baño María se sacan

las gradillas y se llevan junto a

una ventana bien iluminada.

La lectura se realiza observando

el grado de hemolisis alcanzado en

los tubos y consignando los resul

tados de O a 4, según que la hemo

lisis sea total a no exista en absolu

te) con los grados intermedios 1,
2y 3.

La reacción se consuiera positiva
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cuando la hemolisis es nula (lectu
ra 4) o alcanza wn máximo de'l 20

por ciento (lectura 3).
La reacción es válida cuando

existe hemolisis total en los tres

primeros pares de: 108 controles ge
nerales y m.uy importante en el

cuarto par. El suero positivo debe

ofrecer su título y ser negativo el

negativo.
Al examinar los sueros ensaya

dos, debe observarse en primer lu

gar el testigo del suero, cuya lec

tura debe ser O. Otros resultados

indican poder anticomplementario
àel suero.

En la serie del antígeno normal

de referencia, si existe, debe haber

hemolisis total en la primera dilu

ción del suero.

Reacción de inhibición de la

hemaglutinación con antígeno
gripal

A - SUEROS PROBLEMA

Los sueros, obtenidos y conser

vados de la misma forma que para
l�i R. F. e., deben sufrir tres trata

mientos previos antes de su en

sayo:

1 - Destrucción del inhibidores

inespecitícos
Se realiza mediante «Receptor

Destroying Enzyme» obtenido de
filtrados de vibrión colérico.

Se mezcla 0,1 c.c. de cada suero

con 0,5 c.c. de R.D.E. y se dejan
los tubos en la estufa a 37'0 C. du
rante 18 horas.

:; -lnactivación del complemenio
y destrucción del R.D.E.

Se colocan los tubos al baño Ma

ría durante -una hora a 56'0 c.

3. - Separación de hemaglutininas
de especie

3� 1. Se añade 0,4 e.e, de solución
de Salk a todos los tubos, con lo

que se consigue la primera. dilu
ción 1/10.

3 2. Se coloca a. cada tubo 0,1 c.c.

de hematíes de pollo al 50 %, y
se dejan en nevera durante una

hora.

S. 3. Se centrifugan los sueros

durante 5 minutos a 3.000 r.p.m.,
y se recoge el sobrenadante que
constituye la primera dilución a

ensayar.

",

B-ANTIQ.ENO

Utilizamos como antígeno líqui
de alantoideo de embrión de pollo
inoculado con virus gripal A2, cepa

Cayssiol. Se conserva a + 4'0 C.

e - SUERO DE REFERENOIA

Suero de hurón, inoculado con la

mencionada cepa, ofreciendo un

elevado título de anticuerpos, I.

H. A.

D - TECNICA DE LA

REACCION

La reacción se verifica en pla-
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cas de material plástico Perspex
con el siguiente método (6, 7) :

1- MAT'ERIAL. Placas Perspex
del modelo generalmente adop
tado por todos los Iaborato

rios, con 80 cavidades a poci
llos en diez hileras, de ocho.
- Reómetro con adaptador
para pipetas de cristal.

2 - REACTIVOS. Solución de

Salk.

- R. D. E. liofilizado de Phi ..

lips.Duphar, Amsterdam, para
el tratamiento previo de los

sueros.

- Hematíes de pollo.

Preparaciones de las suspen
sumes de hematíes. Los hema

tíes se conservan en Alsewer

a + 4<> C. Se centrifugan y la

van tres veces con solución de

Salk (5 minutos a 3.000 r.p.m.
en cada ocasión). Con los he

matíes lavados se realiza una

suspensión al 50 % para la se

paración de hemaglutininas de

especie y otra al 0,75 % para
la R.I.H.A.

3 - TITULACION DEL ANTIGE

NO-HEMAGLUTININA

A pesar de conservarse previa
mente titulado, el antígeno hema

glutinante debe ser de nuevo titu

lado inmediatamente antes de cada

rea,cción.

La titulación, como la reacción,
::)e realiza en placas Perspex.

3 1. Se coloca 0,2 e.e, de solución

de Salk en los pocillos de una hi

lera, excepto en el primero.

3, 2. Realizada aparte una prime
ra dilución del antígeno hema

glutinante al 1/5, se colocan

0,2 c.c. de la misma en el pri
mero y segundo pocillos.

S 3. Con reómetro se mezclan en

el segundo pocillo los 0,2 c.c. de

hemaglutinina y los 0,2 e.e, de

solución de Salk, y se pasa
0,2 c.c. al tercer pocillo, y así su

cesivamente. Las dos últimas ca

vidades se dejan sin antígeno co

mo control de los hematíes. Que
dan así las diluciones 1/5, 1/10,
1/20, etc.

3 4. Se añade a todas las cavida

des 0,4 c.c. de suspensión de he

matíes de pollo al 0,75 �%.

3. 5. Se agita ligeramente y se

deja una hora a temperatura am

biente. Al cabo de ese tiempo se

efectúa la lectura.
Todo el proceso se refleja en

el CUADRO N.o 6.

Lectura de la titulación. Se con

sidera que una U. H. A. está conte

nida en ta máxima dilución en la

qua existe aglutinación neta (lectu
ra 2; ver lectura de la reacción).

En la reacción se introducirán
cuatro U. H. A.] es decir, se utiliza

rá una concentración cuatro veces

superior.
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Sel incluye siempre Un suero posir.
tivo de título conocido y otro ne

gativo. Se' realizan simultáneamen
te las series de reacción, los testi

gas de l08 sueros y de los hematíes

y el testigo de las cuatro U. H. A.
del antígeno.
4. 1. Se destina una fila de poci

llos, para cada suero a estudiar,
dedicando el último pocillo a tes ...

tigo del suero o colocando éste

aparte.
Se colocan 0,2 c.c. de solución de
Salk en todos los pocillos, menos

en el de la primera, dilución.

Igualmente en todos los pocillos
del testigo de antígeno, menos el

primero, y en todos los corres

pondientes a los controles de los
sueros. En las dos cavidades des
tinadas al control de los hema

tíes se coloca 0,4 c.c.

4:-2. Se reparte con reómetro el
suero problema, previamente tra

tado, en su dilución 1/10:
- 0,2 e.e, en el primer pocillo.
- 0,2" c.c. en el control de sue-

ro, y
- 0,2 c.c. en el segundo pocillo

de la serie.

4 3. Se mezcla el suero 1/10 y Ja
solución de Salk en el segundo
pocillo y se pasan 0,2 e.e, al ter
cero de la fila, y así sucesiva
mente. Los 0,2 c.c. sobrantes se

tiran. Se habrán obtenido las di
luciones 1/10, 1/20, 1/40, etc.

4. 4. Se cambia la pipeta del reó
metro y se repite la operación
con el segundo suero, con el ter·

cero, etc.

4. 5. Preparada la dilución del an,

tígeno que contiene cuatro U.

H.A., se reparte 0,2 c.c. de la
misma a todas las series de re

acción.

4" 6. También se colocan 0,2 c.c.

de la dilución 4 U. H. A. del antí
geno de los pocillos primero y se

gundo del testigo del antígeno,
realizando a partir del segundo
las diluciones sucesivas de la for
ma habitual.

4 7. Para igualar las condiciones
de la reacción se añade 0,2 c.c.

de solución de Salk a todos los

pocillos del testigo de las 4 U. del

antígeno.
4. 8. Se agita suavemente y se de

jan las placas a la temperatura
dellaboratorio durante una hora.

4 9. Transcurrido ese tiempo se

añade a todos los pocillos 0,4 c.c.

de hematíes al 0,75 %.

4 10. Tras, agitación suave se de

jan las placas una hora y media
a la temperatura ambiente.

Todo el proceso se resume en

los CUADROS NUMS. 7 y 8.

Lectura de la reacción. - Se rea

liza observando el grado de agluti
nación de los hematíes, consiguien
do los resultados, de O a 4 según se

aprecie una sedimentación homogé
nea sin aglutinación alguna o, por
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,

el contrario, ésta sea intensa (7).
La lectura 2, primera en que la

aglutinación es evidente, es límite.

Se realiza primeramente la ob

servación de los controles. L0'8 dé

los hematíes deben estar en O. Tam

bién los de los sueros, problema,
que de no ser así indican hemaglu
tininas anti-especie.

El control del antiqeno âebe re

flejar que en la reacción se han uti

lizado oerdaderamente l¡. U. H. A.

En las series de reacción la lec

tura 2 define Ia existencia de aqlu
Unación (R. I. H. A. negativa) y la

lectura 1 ta no existencia de la mis

ma (R. 1 H. A. positiva).

RESULTADOS

Ensayos, de aislamiento de virus

Los cuatro ensayos practicados
mediante siembra de frotis nasofa

ríngeos, tomados dentro de los cua

tro primeros días de enfermedad,
sobre células K B fueron negativos
(TABLA N .10 1).

Reacciones serológicas

En unas primeras experiencias
se practicó la R. F. C. frente a gri
pe A y B y adenovirus, en tres, pa
res de sueros y cinco sueros únicos

(TABLA N.O 2).
Los resultados orientaron las ex

periencias posteriores, aconsejando
profundizar en las investigaciones
sobre gripe A, puesto que se obtu

vieron siete títulos positivos frente

al antígeno A entre los nueve sue

ros válidos estudiados (dos resulta

ron anticomplementarios).
En los exámenes posteriores se

ensayaron todos los sueros frente

a la gripe A por R. F. C. y frente a

una cepa de gripe A2 por R. I. H. A.

Los resultados obtenidos se expre
san en la TABLA N," 3.

DISCUS-ION

Ensayos de aislamiento de virus

La negatividad de los cuatro en

sayos de aislamiento de adenovirus
2 partir de frotis nasofaríngeos,
obtenidos, en momento óptimo para
la presencia de estos virus en las

secreciones nasofaríngeas, permite
dudar muy fundadamente de la in..

tervención de adenovirus en el bra ..

te epidémico. Los resultados de la

reacción de fijación del comple ...

mento avalan esta conclusión.

No habiéndose realizado la ino

culación amniótica de embriones de

pollo, nada puede deducirse de es

tas experiencias sobre la etiologia
gripal del proceso.

Reacciones serolôgicas

ADENOVIRUs,. - La R. F. C.

con antígeno soluble de grupo es

negativa en 7 de 9 sueros válidos

estudiados, obteniéndose en uno de

los pares de sueros dos títulos deS.

Estos títulos no. tienen ninguna sig
nificación si se considera que los

anticuerpos. fijadores del comple-
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mento frente a los adenovirus pue
den permanecer durante varios me

ses e incluso años a títulos superio
res (8). Estos resultados, eonñrman
la negatividad de los, cultivos celu

lares.

GRIPE B. - Todos, los sueros

ensayados mediante la R. F. C. fue

ron n.egativos, lo que nos permite
descartar a este grupo de la etiolo

gía del brote epidémico. La gripe C

no fue investigada dada su escasa

prevalencia .

GRIPE A. - Mediante la R. F.

C. con antígeno soluble del grupo A

y la R. I. H. A. con una' cepa de gri
pe A2 se obtuvieron resultadosmás
demostrativos que merecen espe
cial consideración:

Reacción de fijación
del complemento

Siendo la reacción grupoespecí
fica los resultados positivos. permi
ten sólo el diagnóstico de grupo
cuando se utilizan, como en nues

tro caso, antígenos solubles. La re

acción puede ser también tipoespe
cífica, pero precisa para ello la uti

lización de antígenos virales puros.

1. Casos en lOB que se: obtuvie
ron dos muestras de suero. - En

el caso en que dispusimos de dos

sueros tardíos ambos resultaron

anticomplementarios.
En los dos casos con un suero

precoz y otro tardío, la R. F. C.

frente al antígeno A ofrece en uno

de ellos un aumento del título igual
o menor a una dilución, < 8 a 8, y
un descenso también igualo menor

a una dilución en el otro, 8 a < 8.

No observándose un aumento

significativo (dos diluciones), y da
dos los bajos títulos hallados, estos
resultados no aportan ninguna in

formación etiológica precisa.

2. Casos con un solo suero tar

dío. - En el examen de un solo

suero tardío, la R. F. C. proporcio
ns en la gripe, informaciones de

gran valor con títulos relativamen
te bajos. Para SOHIER (9) el título
16 debe consíderarse como presun
ción diagnóstica, el título 32 como

fuerte probabilidad y el 2: 64 casi

otorga la certeza del diagnóstico.
Los títulos 16 y 32 corresponden
sin duda a una infección gripal en

el curso de las semanas preceden
tes, sin que pueda precisarse la fe
cha que no excede en la mayoría
de los, casos de los tres meses an

teriores. Los títulos de 8 no son

significativos pero reflejan un es

tímulo antigénico en fecha no pre
cisable. Por otra parte, no es infre
cuente que los títulos no sean su

periores a 16.

Observamos un caso con un títu
lo 64, otro con un título 32 y cinco
con títulos de 16, lo que representa
que en 7 sobre 20 exámenes, válidos
(35 %) se obtienen resultados posi
tivos frente a- la gripe A, euya sig
nificación va desde la presunción
de un proceso gripal a la casi certe.
Z� del mismo en el caso núm. 18.
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Se observan, además, ocho sue

ros (40 ,�Io) con títulos de 8, positi
vos pero sin significación.

En conjunto la R. F. C. aplicada
al estudio de estos sueros únicos

nos ha proporcionado la seguridad
de que un 75 % de estas pacientes
estuvieron en contacto con virus

gripal del grupo A en algún mo

mento; un 35 % tuvieron un proce
se gripal menos de tres meses an

tes de la toma de muestras, y muy

probablemente en dos de los casos

el proceso estudiado fue una gri
pt.� A.

t

Reacción de inhibición
de la hemaglutinación

La R. I. H. A. permite, por su

tipoespeciñcidad, conseguir no só

lo el diagnóstico de grupo, como

ocurría en la R. F. C. con antígenos
solubles, sino también el diagnósti
co de tipo. Por esta circunstancia

era obligado emplear como antíge
no hemaglutinante una cepa de

gripe A2' el tipo responsable de la

llamada gripe «asiática» prevalen
te desde 1957. De ahí que usáramos

la cepa Cayssiol, de gripe A2' ais

lada en Francia.

1. Oasos ern los que se obtuvie
ron dos muestras de suero. - En

los dos pares de sueros constitui

dos por un suero precoz y otro tar

dío se demuestra un aumento sig
nificativo de los anticuerpos inhi

bidores de la hemaglutinación; el

aumento es de cuatro veces el títu

lo o más para el caso n.? 25 (2:: 10 a

40), y de más de cuatro veces para
el n.' 27 « 10 a 40).

En el caso n," 26, el segundo sue

re tardío muestra un aumento no

significativo, igualo menor a una

dilución, con respecto al primer
suero tardío.

La R. l. H. A. se mostró, pues,
particularmente útil en nuestra in

vestigación, permitiendo afirmar

con certeza que por lo menos dos

de los casos del brote epidémico
fueron causados por el virus gripal.
Y, dada la especificidad de la reac

ción, sabemos que se trató de casos

de gripe asiática, es decir produci
da por el tipo A2•

2. Casos con un solo suero tar

dío. - A diferencia de lo que ocu

rre con la R. F. C., la interpréta
ción de los resultados de la R. I.

Hr A. en un solo suero debe ser

muy prudente.
La mayoría de los autores coin

ciden en que un título de 20 es po

sitivo, pero su significación es muy
escasa habida cuenta de la larga
persistencia de estos anticuerpos
que pueden detectarse años des

pués del estímulo antigénico. En ri

gor, ninguna certeza diagnóstica
puede basarse en el título de un

solo suero, aunque los títulos ele

vados hablan en favor del diagnós
tico en cuestión. Puede cifrarse en

40 el título significativo, término

que tiene aquí un sentido mucho

más ambiguo que en la R F. C.

Observamos un caso con un titu

le de 320, tres con títulos de 80 y
cinco con títulos de 40, lo que re-
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presenta un 37,5 % de títulos sig
nificativos en los 24 sueros únicos
estudiados. Considerados aislada

mente estos títulos, únicamente el

suero que presenta 320 (caso n." 1)
"autoriza una presunción diagnós
tica, pero considerados en conjunto
no resulta improbable que respon
dan a verdaderos contactos con el
virus A2' si se tiene en cuenta ade
más que otros cuatro sueros pre
sentan también títulos positivos de

20. En los once casos restantes. se

aprecia un título 10.

Para terminar estas considéra
ciones examinemos para cada caso

los resultados, obtenidos con la R.
F. C. y Ja R. I. H. A. Aunque sabe
mos que los dos tipos de anticuer

pos evolucionan con entera inde

pendencia, existe bastante corres

pondencia en los resultados.
En los 7 casos en que se obtuvie

ron títulos significativos mediante
la R. F. C. también aparecen títu
los significativos enIa R. I. H. A.

De los 11 casos (un solo suero a

dos sueros) en que se obtuvo un

título significativo en la R. l.' H. A.,
no se hallaron títulos- significativos
con la R. F. C. en 4; los dos sueros

tardíos en los que existe aumento

significativo de los anticuerpos in
hibidores de la hemaglutinación, el
caso núm. 1 y otro 'caso que no

pudo estudiarse por resultar anti

complementario.
Entre los 22 casos que pudieron

ser estudiados por la R. F. C. se

observaron 17 títulos positivos, en

12 de los, cuales aparece también un

título positivo en la R. I. H. A.; y
entre los 27 casos estudiados por la

R I. H. A. se hallaron 15 títulos

positivos, en 13 de los cuales tam

bién se obtiene un título positivo
en la R. F. C.

CONCLUSIONES

Del examen de todas las obser
vancias y experiencias realizadas
Sf pueden extraer las siguientes
conclusiones:

1. Las características clínicas, y

epidemiológicas del brote epidémi..

co sugieren que todos los casos, fue ..

ron producidos por el mismo agen
te causal.

2. La negatividad de los cuIti ..

vos de frotis nasofaríngeos, sobre

células K B, Y los resultados de la

reacción de fijación del complemen
to frente a antígeno soluble de ade

novirus, permiten descartar a estos

virus de la etiología del brote epi
démico.

3. Los resultados de las reac

ciones serológicas practicadas en

las muestras de suero obtenidas de
27 de los 46 casos- registrados, au

torizan a afirmar que el brote epi
démico fue producido por la gripe
«asiática», viruS' gripal A2' a pesar
de no haberse realizado el aisla

miento del virus por cultivo en em

brión de pollo. Los datos más des
tacables del diagnóstico serológico
son los siguientes:

a) Por lo menos âoe de los ca-



Julio ...Agosto 1967 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA 245

808 [ueron proâucuio« corn toda

certeza por el virus gripal A2' ya

que en âos sueros sucesicos se ob

tuvo un aumento significativo del

título de anticuerpos mediante la

reacción de inhibición de la hema

g lutinacwn.

b) En otros siete casos t« R.

F. O. aplicada a un solo suero tar

dío demostró titulos � 16 que; p:er
miten la presunción diagnóstica de

gripe A. En todos ellos se obt�Yvie

rom asimismo títulos significati't'os
(� 40) mediante la R. l. H. A. con

viru,s A2•

c) En dos casos más se obtuvie

ron títulos signifÏC'ativos en la R.

l. H. A.

d) Entre los 22 casos que pu
dieron ser estudiados por la R. F.

C. se observaron 17 títulos positi
vos (� 8), en 12 de los cuales coin ...

cidió un título positivo (�20) en

18. R. I. H. A.

e) Entre los 27 casos estudia

dos mediante la R. I. H. A. se ha

llaron 15 titulos positivo�, coinci

diendo en 13 un título positivo en

la R. F. C.

RESUMEN

Se describen los aspectos clíni

cos y epidemiológicos de un brote

epidémico de procesos. respirato ..

rios agudos que afectó a las cua ..

renta y seis religiosas de una Co

munidad de Barcelona. Mediante

ensayos de aislamiento de virus a

partir de frotis nasofaríngeos sem

brados sobre células K B, Y la apli
cación de las reacciones. de fija
ción del complemento y de inhibi

ción de la hemaglutinación a las

muestras de suero obtenidas, se es

tudia la etiología de la epidemia,
llegándose al diagnóstico serológi
co de gripe A2•

BIBLIOGRAFIA

1. SOHIER, R.: La réaction de fixation du

complément en virologie. Soc. Med. des

Hôpitaux de Paris" 115" 15, 1273, 1964.
2. RODRÍGUEZ TORRES, A.: Transmisión

placentaria de anticuerpos neutralizantes
antipolíomielítícos. La Medicina Tropi
cat, 39, L 23. 1963.

3. SOHIER, R.: Diagnostic des maladies à
virus, Editions médicales Flammarion,
Paris. 1964.

4. SOHIER, R., PEILLARD, M. M., GINESTE,
J. y PREYDIER, J.: Micro-méthode en tu

bes pour la réaction de fixation du com ....

plément appliquée au diagnostic des in ...

fectíons à virus. Ann. Biol. cu«. 14�
281. 1956.

5. COLLIER, F. C., REICH, A. y KING, J. W.:
The importance of the sheep cell sus ...

pension in the complement fixation reac ...

tion, J. Lab. Clin. Med., 39, 778. 1952.
6. COMMITE ON STANDARD SEROLOGICAL

PROCEDURES IN INFLUENZA STUDIES: An
agglutination ....inhibition test proposed as

a standard of reference in influenza diag ....

nostic studies. J. lmmunol, 65, 347. 1950.
7. ROSEN} L.: A hemaqlutínatíon ...inhibition

technique for typing adenoviruses. Amer.
t. Hyg.� ri. 120. 1960'.

8. SOHIER, R., CHARDONNET, Y. y FREY ...

DIER, J.: La réaction de fixatión du com

plément au cours et au decours des in ...

fections a adénovirus. Ann. 1nsf. Pas
feue, 98, 204. 1960.

9. SOHIER, R.: La réaction de fixatíén du
complement au cr-urs de la grippe asia ...

tique. Path. Biol., 8" 21 ...22. 2077. 1960.



Tf.

e/ ¡JILl/C. -.-

,c·
O,Z5

.

�

c'�

e:
G'

'It"
O' ���

..

<",\S'"
U"- CO'

<' .C'"
'c":' .

2

/A.5

Tf/ --..

el �/LL/C......

f c.e. 1,25

(J..jS c .c. el
+ /,4 C .. C. TI(

� �
1,5 J.75

l/35 Y40

Iho Y80

�s YdO

J�5dc.c. �d,50C.C. rd.SOc.c. ¡o.,spe.c. Jo,sac.c.

� � � � �
'/50 '160

�50C.C. O�StJc£. 1J,5tJc.C. tJ,5tlc.C. tJ,SOC.c.

'190

�5()c.C. o, so

1.00 'lt20
0,50

1140

0,5"0

Y,60

TI( �

el j)/Lt/C. -.-

,._

Ja5"C.c. lo,so e.e. J O,SlJ c.c.- ¡ p.::)o�.c�1 o,soc.c.

� � � � �
tJ,SO

ABO

tv
�
0\

JJ/pefa de ê C·e.

�

�
t'""'1

�
b
t'tl

i
s:
�

�

Q
;:o
c::
C)
s

<
?-
:><!
11

�
?E
N
O
N

\ .. '4



Julio ..Agosto 1967 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA

�
�

� � � � �
'->
-

�
�

� � �� � �'"
� � -

� � k, � � � �
,fG
-

�

�� � � � � �
� � -

� � � � �
\) �
I�
-

�
-

�
C\:)

� � � � ��
�
-

O)
�

� � � �� �
� --

� � � �
'"

�� � ,

� -
� � � � � � ��

� --

�

� � � �� � (
�
--

�
� -

'<) � � � � ��
-

<::)

� � � �� �
-

� � � � � ��
-

C\J
�

� � � ��
"'"

-

-, � �� � � �� �
-

�
...

� V)
.

\) . � �<,
fit

��� � �" �
(l <\¡

�� -.,..;. \\¡�
V)

o �

�v, � ��� �"1 <: �
V) C) �.� C) �.�

<, lW�
G ��H�C) � �� �� ��ttl �� ;::� �

� � ��� <, Ç)
"

�� �.�........ � \v� li)
�
V)

.-

"\

.�
" �� \J

\) �
It:: �
� �
<,

��
�v, ",' "

� '{ 13 �
� �

�
.�.� I� � "-

�
-, �
� ,

� � ""'

� �

"- � .�
'"

.�
�� �

.��
�

� (
\.I V')

� V) �
( � 1] �

� � � �
"

..... �
� � ..

�
�
�
\J

247



71/ � ¿c.c. 2

o/u/e -- �oo �oo �oo }{600 !t3zoo �400 X2800
2 2 2 2

tP c.e.,2 2..-------2 2 .2
��....----...�

� g6 gg Q'3 Q/7 �23,< ; i J,{j: i;'" ;¡';'

ttl !It

4- gOféiS S. II.
-+ 5 C.C. T. Y.

�
'2 2 222
-.... -----.. � ---. .....---...

.JI

rr
S 8 I¿ If. 20

�I� � � �;
/1

2.

2 2 2
....----... �----..

to

�
14- 18 24

�IQQ �

N
�
00

2122222�oo �oo �2oo �400 �fl>V Y9600

Ic.c

rr __.. ëc c.

I
2 2 2.

/)/L(JC: � ).1800 �bO !tj¿oo Yr.A.400

1£C

�

,P/pe la de élce,

2 2 2
- ----...

�
<
�
t"-i
tl1
Cf.)

tJ
tx1

E:
tll
ti
"-f

o

�
�

"'<:

Cl
�

.::o
�
Cl
�

TV --- 2C.c.

/)ILUC. -+- Y;oBoo

7 G II IS 19

II� � i
lec .

�
2

4,51
ê e 2

z.: !!zooa �ooo l/sooo

1,2000

-<
?-
;x:
l1

:5
-

;z
N
C)
N

',.. '4



�, ((fi ..
..

TI/BOS I ,2 3 4- 5 6 .... êO è/ RE 23 24-
-------- ------

/)I¿ {/C/O#fS '11)/) �IJ(J �IJO �"() �Pd �t?t9 �6�
/

�p� h80c? J¿4�. . . //,,8�

SUERO J./f;/lOf/TlCO I I I I I J I I I J I
ícPlvc/ones SVC(lS/I"C:1S) ,7"téJ

- - - - - - - - - - - - - --

COAlPl:DlIfh'TO _¡¡ 11 ff ff ff _ff ][ JI JZ I JZ
---------- -----

SOi (/C/O¡J! T f/. .IL _¡z _]f _l[ Jl ff JI J£ I .7Z J
---------------

-IIfJlJT/fS .Ji ê"lo I I I I I I I J I I .r

19/1dr eoerg/cáJ/77ent'-e. C%car..30 /77//70/05 a/ baño /77é:r/á.

_¡/g/ldr d /os lo /77//7V!OS y /eé'Îd /os 30_

'--4

Ë.
ër
>

co

g
8"
1--"0

\.O
0\
"""-.J

�

�
J:-t
I:l:t
CIl

ti
tll

�
I:l:t
t1
.._.

Q
�
�

()
-.

..::o
'r:::
C)
S;

N
...¡:...
\D



7l/805 bE /2ù1CC/ON TESTIGOS GEN£/J..JLES o« LLI
..t1CT/Wi)¿/) LJ,rL COMPL�.HE;VTO

'/8 '!t6 'iJ2 'l64 �¿8 �Sb 18 2tJ /,5 {/ It! 0,5 U

St/EtZOS _¿ ESTL//}/¿/2 r .I I I I J 1(LÎ/1//c/o/7(zS .so ces J 90la
_¿;VT/GENO

I I 1 I J I I I J 1(t?Uen I gold)
CO..#.P¿DJIfAlTO ff ff lZ ff iT iT Il _li JZ(t?Ven ffgolas)
CO.4lPLEÁlEIVTO

.0- ff(/,5LIe rr ff90t�S)

CO'#PLE!WE/fTO
.IT ff(Iaen.ffgotas)

CO,uPLEPEA'TO
ff ff(O"5U <Zn .LI gordS)

SOL'l/C/oN T J/. I I .l? I ff I .iT 7 7T

.dg/rar tZnerg/cd/7?t2/lre l/loc/;rz (/4-/6 h)d +4°C.
(�ara Grj:'e Ih. t9 src. ·"Bd';oA-!d)

.tIf.llLfTlfS LlL 2 % 'SEAlSIBILIZ¡/J)OS .lZ 7£ III JI I JL .s IIXII ff _ff !-rIICOd¿u. /J£·S.II.

.LÍg/ldr - C%Cdr
Jo rrr/rraros al Ódño Afar/a
_¿f /05 /O/n/nulos ògL/dr /05 fesll'gos generd/eS
=-:pares y V(9//d/7C/d de /a reacc/(!j/7.

ti :y
6. '"

tv
Ul
o

�

�
t-;
tl1
CI)

tJ
tIl

.�
tl']
ti
�

Cl
�

<
�

�

Q
;:o
r::
C)
�

<
?-
x

�
�
N
O
N



.. ... ,...

C. -I/..s.3 6POC/L LOS 7¿JI 4 CP.

SO¿¿¡C/OA/ LJE S.d1k --- at?�¿ 0,2 0.2�¿ 0,2 (J,t?a2c.c.

i
/'

o p,Z � ..____"",

------------�hLl/e/o/V J:S NL f/lRIIS� 0,2 0,2 o,ê tJ,2 0,2 -�

/)/1i/c/owss �ESUL UNTEs .... Ys �o :/¿o /40 /:90 //6"a 1J¿o

././£>/I./ITlfS 0,75 % 0,4 �4 (7,4 tJ,4 a¿ tJ,4 �4 44 0,4

.LI9/lar /;gerame/?/(2. 1J(yár I hO/cl cF lem¡oeralt/ra ¿}n?b/·fZ/7te

.lec/vra.

�

E..
o'
>

co
o
CIl

Ô
.......

\O
0"1
........¡

�

�
r
tl1
CI)

�
�
SZ
Q
�
�

o
""""

�
t:::
o
s

t-..)
Vl
.......



POCILLOS

Rf¿fCC/O# y CO/J/TROL £)EL SUERO

0,5 I 2 .3 4 s 7

SOLL/e/oA' ¿JE S¿JLk � 0,2 az �2

soceo PROBLE,.II4 00
• • •

...._____,., ........_____"
(),2 42

6

0,2 {J,2 4�

IJ/LUC/OHES OBT£/VI/MS

¿IVTlGE#O ----

(4o:-11..4. fUI 0,2 c.c.)

00 '/;0
0,2

�o
0,2

0,2

(I
� -----..- _____". �0.2 0.2 �2 9<;0

'"
180 �60 �¿o �ô40
0,2 0,2

1-I£41¿TIES 0,75 %

�o
tJ.2 0.2 L),2

t),4

¿g/Yar /Ígeró1/7?t2nle.. �f2J;;'r / !;or¿:J ¿) ItZ/77rNzra!f//a óJm6/en/e

0,4 0,4 0,4 a4

'K

�4 t;;4 0,4

..I9/1a/ //gerd/77ente" IJ'Vár /�ord y/T7eœá ó' /emj:JerdrC/ra ó'/??6/énle
Lectura

N
Vll
N

if' .. 'if

�.
z:
�
t"-1

m
\:}
th

�
tIl
D
'""-c

()

Z
�

�

Q
;:o,
c:,
CL,
:;-

<�
� .

x
�'

�
tt,
N
o
tv·



.. ..

CONT120L /JE LLI ././£JfJGL¿¡TINJ

�. .-

CONTROL fJ£LOS
I-/EML17/ES

POC/LLOS / 2 3 6 CI-/. c.#4. s

SOLVC/ON oc 5ÁL K ---- 0,2 a2 0,2 0,2

1cn;:����c:oEff.1/JYO�.�.�. •
/JI¡tlC/OAlFS·

(),2 {),2
---" ".....__..

. OBTEN�A5

0,2 0,2

I �2 %4 18 l/
//6

SOLC/CiOA! Of SAL k 0,2 0,2 0,2a2 0,2

Á.,9/lsr //gfZral??r¿rT1�e. L>fZJar f hord
a '¡'e.rn/,<zr�,fvréZ &IR1h/(znle

.t/£'Mt1T/£"S 0;75% 0,4 0,4 0,4 �4� �4

0,2

?�
Ijj¿

�2

0,4

..t1g/lar //gerâ;nenfe. /)e./ar I hora !/ mediá él

ie/7)/,erd!urd amb/enre . L ec/ura .

0,4

•

0,4 �4

�4

�4

....._.,�

S
s
>

to
o
C/1

8"

O/A

)-I.

\D
O\..
-.......:J,

�,
Z:
�
t-c
tr1
C".fl,

tJ,
tl1

�'
tJ·
�

Q.
�
-c

o
�.
;o:�
l::j
C)
�

.

('..»
Vl,
(,,;.l.



TABIJA m� 1

ENSAYOS DE AISLAMI·ENTO DE VIRUS SOBRE CELULAS KB
��-����-������-�--����������-����-��--��-���������-�����-�������--��--�--�������������������-�-�

Ng Nombre
Fecha de apari

E dad I ci6�ae los pri
meros síntomas

Rrontis nasofarin
geos.Siemora so-
bre celulas KB

RESULTADO

24 G.S. 48 a. 25 ._ V _ 63 28 - V - 63 Negativo

25 C.G. 41 a. 26 - V - 63 28 - V - 63 Negativo

26 R.M. 48 a. 26 - V - 63 28 - V - 63 Negativo

27 c. s. 76 a. 28 - V - 63 28 - V - 63 Negativo
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Potente al_l�álgico
con accion

.

antiespasmódica

INYECTABLE
COMPRIMIDOS GOTAS



"La llave

reguladora
de a

diuresis"

FUROSEM DA
Conocido internacionalmente como LASIX

ORAL
PARENTERAL
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TABLA NB 2

R. F. C. FREN'TE A GRIPE A y E Y A D E f,; O V I R U S

�'?çha_d6 apari-:-
OETENCION :DEr[¡ SUERO nTULOS T:\R.F.C.

HQ['YoT1Jbre E dad cí.ón o.e,los prl- . Gril 'P L
- __

o

meros s.í.rrt omà s F e cha Día de enfermedad A B A.D. V.

4C.L.I. 55 a. 15 - V - 63 6-VI-63 23 8 - -
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i F. F. 73 a. 12 - V - 63 6-J'I-63 26 (8 320
2 R. G. 61 8. 14 - V - 63 6-VI-63 24 16 80

3 J. C. 55 a. 14 - V - 63 6-VI-63 24 <8 10

4 C.Ll. 55 a. 15 - V - 63 6-VI-63 23 8 10

5 c. P. 39 a. 16 - V - 63 6-VI-63 22 8 20·,
6 A. 111. 68 a. 19 - V - 63 6-VI-63 19 (8 10

7 1.T.P. Ro 42 a. 19-- V - 63 6�VI-63 19 S.A. 10
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11. N. C. 39 a. 21 - V - 63 6-VI-63 17 S.A. 40
12 P. c. 30 a. 21 - V - 63 6-VI-63 17 8 10
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15 J. J. 73 a • 22- V - 63 6-VI-63 16 8 10
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N2 Nombre E dad ci6n de los "Ori

F e e h a Día de enfermedad R.F.Co R.I.R.A.meros síntomâs-

16 A.Il. C. 76 a. 23 - V - 63 6-VI-63 15 16 40

17 I.P. 37 a. 23 - V - 63 6-VI-63 15 S.A. la

18 A. G. 70 a. 23 - V - 63 6-VI-63 15 64 80

19 M.G.B. 39 a. 23 - V - 63 6-VI-63 15 S.A. 10

20 ·C·.A. 82 a. 24 - V - 63 6-VI-63 14 8 20

21 F. V. 64 ao 2.4 - V - 63 6-VI-63 14 8 10

22 M. I. R. 40 a. 24 - v-- 63 6-VI-63 14 (8 10

23 ·T. F. 55 a. 25 - V - 63 6-VI-63 1.3 16 40

24 G.S. 48 a. 25 - V - 63 6-VI-63 13 8 10
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1) perquè en general hom no té

esment de la seva freqüència; 2)
perquè, en ocasions, les seves ma

nifestacions clíniques són d'una ex

trema gravetat, i 3) perquè moltes

vegades els accidents terapèutics
són evitables o, si més no, mini

mitzables.

La freqüència amb què s'esde

venen accidents consecutius a la

medicació és veritablement difícil

d'establir. Un treball relativament

recent de Barr la fixava en un cinc

per cent dels pacients hospitalit
zats. Però aquesta apreciació sem

bla bastant curta segons enquestes
posteriors efectuades per altres au

tors també americans. En un Sym
posium celebrat no fa gaire, La

sagna posa en relleu com moltes

vegades les reaccions indesitjables
als medicaments són passades per

•

BASES METABOLIQUES DE LES ACCIONS

MEDICAMENTOSES INDESITJABLES (*)

•

J. LAPORTE SALAS

(de Ba rcelona)

I. INTRODUCCIó

No és una novetat afirmar que

els grans progressos de la Tera

pèutica porten aparellat un risc

indefugible': el de produir efectes

nocius o indesitjables. Moltes veus

s'han aixecat últimament glossant
aquests problemes i així veiem com

arreu del món se'n parla i fins i

tot són creades Societats i publi
cacions especialitzades per tal d'o

cupar-se'n. I si ens circumscrivim
al nostre àmbit immediat veurem

com també el tema de la iatrogè
nia farmacològica ha aconseguit
força actualitat.

Amb tot, ens sembla evident que

el problema de les accions medi

camentoses indesitjables no ha es

tat encara suficientment estudiat.

I això per uns motius ben clars:

* Premio «Anales de Medicina y Cirugía», de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Con
curso de 1966. Lema: Idiosíncràsia».
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alt. Així, al "Johns Hopkins Hos

pital" hom va instaurar un sistema
de fitxes a les quals el metge direc
tament encarregat de cada malalt
calia que indiqués si durant Ia
seva hospitalització havien estat
observades reaccions d'aquest ti

pus. Ara: l'examen fet a posterio
ri de cent fitxes agafades a l'at
zar entre aquelles que havien es

tat classificades per llurs autors
com "sense reacció de cap mena"

permeté de descobrir set casos d'ac
cions tòxiques indubtables. I La

sagna afegeix: "aquest set per
cent, evidentment, és només una

fracció de la freqüència veritable,
ja que moltes de les coses que li
succeeixen a un malalt mai no són

registrades a la seva fitxa". A con

clusions similars arriba una altra
observació sistemàtica efectuada
per Cluff i col.: aquests autors de
mostren com entre un total de 714
malalts hospitalitzats durant tres
mesos hi hagué un quinze per 'cent
de reaccions indesitjables a la me

dicació.

Com a conseqüència de l'acció de
moltes substàncies medicamento
ses, hom pot veure tota mena de

manifestacions patològiques, de les
més banals a les més greus, amb la
.més variada possibilitat de localit
zació o d'expressió clínica, Repas
sant l'extens catàleg. de possibles
'Conseqüències nocives ens adonem
que, de vegades, aquestes poden ser

ben funestes: hemorràgies digesti
ves, icterícies fulminants, anèmies

aplàstíques, accidents circulatoris

i molts d'altres trastorns, a prime....

ra vista més benignes però que po
den abocar també a complicacions
d'extraordinària gravetat.

El tercer motiu que ens ha im

pulsat a aprofundir l'estudi d'a

quest tema és, com hem dit, el de
la possible prevenció d'aquests fre

qüents i greus accidents. En efec

te, és evident que el coneixement,
no ja de la seva mateixa existèn
cia, sinó també dels mecanismes
pels quals són produïts han de con

duir de vegades a la seva preven
ció i d'altres a desproveir-los de
llur eventual perillositat.

Les causes de les reaccions me

dicamentoses indesitjables. - Són
evidentment molt variades. Repro
duïm a la T'aula I una de les clas
sificacions etiològiques d'entre les
moltes que han estat proposades.

•

TAULA I

Classiiicació dels efectes
indesitjables dels medicaments

segons les causes

1. Sobredosíficació
2. Efectes colaterals
3. Efectes secundaris
4. Idiosincràsia
5. Sensibilització
6. Hahituació

No pretenem d'entrar ara a la dis
cussió dels diferents mécanismes
que poden justificar, fins a cert

punt almenys, aquesta o qualsevol
altra classificació, Ara: sí que vol-
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dríem remarcar que, de fet, tots

aquests grups podrien ésser reduïts

en últim te-rme a dos. En efecte,
partint de la base que tot efecte

farmacològic -favorable o perju
dicial, per al cas és igual- és de fet

la resultant d'una interacció entre

un medicament o fàrmac que ad

ministrem i l'organisme que el rep,

i admetent que, fins a cert punt,
cal que hi hagi sempre una res

ponsabilitat compartida entre ells

dos, podem separar aquells casos

en els quals el responsable prima
ri és el medicament, d'aquells al

tres en què n'és l'organisme. És a

dir, ens sembla perfectament rao

nable d'admetre que els efectes per

sobredosiñcació, els colaterals i els

secundaris -estretament lligats a

la dosi adminístrada del medica

ment i que poden aparèixer a qual
sevol individu- són deguts essen

cialment a l'acció del medicament.
En canvi, resulta evident que ni la

idiosincràsia, ni la sensibilització,
ni l'habituació no depenen de la

dosi, i, d'altra banda, hom no les

observa pas a tots els individus,
sinó precisament en uns grups de

terminats: en aquests casos la cau

sa principal de l'efecte indesitja
ble cal cercar-la a l'organisme que

reacciona amb una susceptibilitat
especial.

Oblectiu. .del present trebaU.

Tant com l'estudi, experimental i

clínic, de les accions i els efectes

deguts essencialment als fàrmacs,
ens sembla important el coneixe

ment de la reacció de l'organisme

•

..

davant els agents farmacològics. De

fet aquest. coneixement és bàsic per
a comprendre les seves possibles
desviacions d'allò que hem acordat

dir-ne la normalitat. Aquestes des

viacíons, com acabem de veure, es

tan de vegades estretament vincu

lades a la immunologia -és el cas

de les reaccions per sensíbilitza

ció, de. mecanisme aHèrgic- i d'al

tres, molt relacionades amb la psi
quiatria -com succeeix amb els

problemes de l'habituació que hom

veu apareixer, de preferència, en

individus amb un psiquisme per
torbat.

Deixant a posta de banda aquests
dos aspectes, interessantíssims, de

les reaccions medicamentoses inde

sitjables imputables en gran part a

l'organisme que rep el medicament,
ens volem circumscriure en aquest
treball a l'estudi dels processos me

tabòlics orgànics relacíonats amb

les accions farmacològiques, fent

especial èmfasi en aquelles altera

cions que poden determinar l'apa
rició d'efectes imprevistos o fins i
tot paradoxals. Veurem d'aquesta
manera com la "idiosincràsia" -és

a dir, segons el diccionari Cora

chan, "aquella dísposíció particu
lar en virtut de la qual cada indi

vidu sent d'una manera pròpia les

influències dels diversos agents que
.impressionen els seus òrgans"
determinant d'una peculiar reac

cionabilitat, ha deixat d'ésser quel
com màgic i difícilment explicable
per a convertir-se en una alteració
enzimàtica o en la simple variació
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d'un camí metabòlic. Per això cal

que el treball sigui iniciat per l'es
tudi del metabolisme dels fàrmacs
a l'interior de l'organisme, per tal
de poder exposar després, amb un

plantejament original, quines són

les causes que en pertorbar aque
lles transformacions o altres aspec
tes del metabolisme orgànic poden
determinar l'aparició d'efectes pe
culiars en administrar una deter
minada medicació.

II. EL METABOLISME
DELS MEDICAMENTS
A L'ORGANISME

A l'interior de l'organisme molts
medicaments són sotmesos a deter
minades transformacions metabòli
ques, mentre d'altres en són elimi
nats sense haver sofert cap trans
formació. Tenint en compte que en

molts d'aquells processos els pro
ductes actius són transformats en

derivats inactius, hom els havia de

signat amb el terme genèric de
"mecanisme o reaccions de desto
xicació". Però són nombrosos 'els
autorsmoderns que creuen poc en

certada aquesta designació des del
moment que hom ha pogut compro
var que, en determinate casos, els

productes resultants del procés me

tabòlic són tan actius -o més
com els medicaments administrats.
Seguint aquesta línia, Dallemagne
i Reusse proposen el terme "bio

transformació", i Bousquet prefe
reix simplement el de "metabolis
me dels fàrmacs" per a designar

aquest conjunt de transformacions
metabòliques.

Carccteristiquee generals. - De
fet aquestes transformacions me

tabòliques, com assenyala Brodie

(1964), queden reduïdes a un nom

bre relativament escàs de proces
sos tots els quals condueixen a la
conversió del medicament adminis
trat en una substància polar, amu
la finalitat que pugui ésser fàcil
ment eliminada pel ronyó. Aquest
procés de "polarització" tendeix a

facilitar el pas del producte des
del filtrat glomerular a l'orina eli
minada pel tub collector sense que
pugui ésser reabsorbit a nivell del
túbul. Gràficament, el mateix autor
resumeix el mecanisme general de
metabolització dels fàrmacs dient

que consisteix a "posar un mànec"
a les molècules per tal que puguin
ésser després conjugades, és a dir,
unides a radicals que les solubilit
zen i en faciliten l'eliminació uri
nària.

A partir dels treballs d'Axelrod
hom sap que la major part d'a

questes transformacions metabòli
ques s'esdevenen als microsomes
de les cèllules hepàtiques. Així, per
exemple, ha estat demostrat al fet
ge de conill que, en fraccionar-lo en

nuclis, microsomes, mitocòndries
i fracció soluble, és precisament
la fracció microsòmica -és a dir,
el reticle endoplàsmic-c- la que és

capaç de metabolitzar l'amfetami
na amb producció de fenilacetona i

amoníac. No obstant això, aques
ta transformació s'esdevé molt a

•

..
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poc a poc i per tal d'accelerar-la

cal afegir-hi bé la fracció soluble

-que conté glucosa-6-fosfat i glu
cosa-S-fosfat deshidrogenasa que

constitueixen un sistema generador
de NADPH2 (fosfat de nicotina

mina adenin-dinucleòtid, anomenat

fins no fa gaire trifosfopiridin-nu
cleòtid TPNH)- o bé NADPH2
exogen, directament.

Són poques les transformacions
metabòliques que tenen una loca

lització extrahepàtica. N o obstant

això, els esters són hidrolitzats al

plasma, la nitroreducció ha estat

comprovada al ronyó, al cor, al pul
mó i al cervell, i la conj ugació amb

àcid glucurònic es pot produir a

l'escorça del ronyó i al tub diges
tiu de diferents espècies.

És curiós que els sistemes enzi

màtics reguladors de les transfer

macions metabòliques dels medica

ments no tinguin res a veure amb

els <lue dirigeixen el metabolisme

dels compostos propis de l'organis
me. Els sistemes enzimàtics loca

litzats als microsomes, als quals
ens referim, actuen exclusivament

sobre substractes exògens i, des

d'un punt de vista filogenètic. Les

espècies aquàtiques estan comple
tament desproveïdes de qualsevol
capacitat de metabolització dels

fàrmacs, cosa que no és tan estra

nya quan considerem que disposen,
en canvi, de mecanismes excretoris

que permeten una ràpida elimina

ció del producte inalterat.

Reaccions metabòliques. - Fetes

aquestes consideracions generals

. '

referents especialment als enzims

determinants de les transforma

cions metabòliques, cal ara esbri

nar en què consisteixen aquestes
últimes. De fet hi ha un nombre

reduït de reaccions metabòliques

que hi intervinguin. Seguint Bous

quet, podem classificar-les en oxi

dacions, reduccions, conj ugacions,
hidròlisis i reaccions d'intercanvi.

Oxidacions: Les reaccions oxida ...

tives, les més freqüents segons Ke

berle, poden ocórrer en una ampla
varietat de compostos (Taula II).
Així es poden produir a nivell de

la ctulena lateral com succeeix en

certs derivats de l'àcid barbituric

(pentobarbital, tiopental) , bé al

carboni terminal, amb formació

d'un àcid, bé en el penúltim, en el

qual cas es forma un alcohol. Tam

bé és freqüent la hidroxilació de

cicles aromàtics (cas de l'acetani

lida o de l'àcid salicílic, entre d'al

tres). Una tercera eventualitat és

el desdoblament d'èters o O-desal

quilaciô, mecanisme per mitjà del

qual la p-etoxi-acetanilida o fena

cetina és transformada en aldehid

acètic i N-acetil-p-aminofenol, i la

codeïna és convertida en morfina .

Un mecanisme semblant és el de la

Nsdesalquilaciô, per la qual són se

parats els grups metil, etil o butil

units a un àtom de nitrogen. Exem

ples de N-desalquilació ho són la

transformació de la dimetilamino

antipirina (aminopirina o "pirami
dón") en aminoantipirina i dues

molècules d'aldehid fòrmic, i les

modifi:cacions sofertes per molts



OXIDACIONS

•

TAULA Il

Reaccions d'oxidació j reducció en el metabolisme dels medicaments

a) Oxidació cadena lateral QH
R - CH2 - CH3 ---+ R - CH - CH3

OH
R - CH2 - CH3 ..... R - CH2 - tH2 �R - CH2 - eDOH

b) Hidroxilació cicles

R-O � R-O-OH
c) O-desalquilació

R-O-CH3 --+ R-OH + HCOH

d) N - d esalquilació
R- NH- CH3 _.,. R-NH2 + HCOH

e) Desaminació oxidativa OH
R-CH-CH3 --'R-C-CH3 -+R-ë-CH3 + NH3

f) Formació sulfòxids
R-S -CH3 � R - S- CH3

REDUCCIONS

a) Nitro reducció
A-N02 ---. R-NH2

b) Azo reducció
R-N = N- R' - .... R- NH2 + R'-NH2

c) Deshalogenació reductora
R - CH, __. R-CH3' + Br

8r

TAULA III

Reaccions de conjugació i d'hidrolisi en el metabolisme dels medicaments

e ONJUGACI o NS

a) amb àcid glucuròn ic
R-OH + UOPGA-..RO- glucuronat

b) amb àcid sulfúric
R-OH + PAPS __.. RO- S020H

•

c) amb un aminoàcid
R-COOH ot H2N-CH2-COOH -+-R-CO-NH-CH2-COOH

d) amb àcrd acètic
R-HH2+Acetil-CoA _'----+R-NH-CO-CH3

�
a) d' esters

R-CO-Q-R'--+R-COOH. R 'OH

b} d' amides

R - CO - NH2 ---..R - eOOH + NH3
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d'altres compostos amb radicals al

quílics: metilamfetamina, petidi
na, mepacrina, diacetilmorfina f)

heroïna, metadona, codeïna, mor

fina, etc. Dintre el capítol de les

oxidacions té una especial impor
tància el procés de la âeeaminaciô

oxidativa regulada per diferents

enzims específics. Així la monoa

minoxidasa (MAO) desamina la fe

niletilamina, la tiramina, la dopa
mina, la normetanefrina i la 5-hi

droxitriptamina; les amines subs

tituïdes en posició alfa-metil (per
exemple, l'amfetamina i l'efedri

na) són desaminades per un altre

enzim dels microsomes; i la his ...

tamina expérimenta el mateix pro
cés de desaminació per l'actuació

d'un tercer enzim, una diaminoxi

dasa. Finalment, un darrer meca

nisme oxidatiu és el de la formació
de sulfòxids tal com succeeix, per

exemple, en els derivats de la fe

notiazina (clorpromazina i anà

legs) .

Reduccions: Davant certes con

figuracions moleculars no suscep

tibles a l'oxidació, la reducció sem

bla ésser l'única ruta metabòlica

possible. L'organisme disposa en

aquest cas de diverses vies cata

litzades per enzims diferents (Tau
la II). Una d'elles és l'anomenada

niiroreducciô, és a dir, la substitu

ció del grup -N02 pel ---NH2, pro
cés experímentat, per exemple, pel
cloramfenicol sota l'acció d'una ni ..

troreductasa hepàtica present a la

fra.cció soluble i als microsomes, i

activa sobretot en medi anaeròbic.

•

Una altra via és la de l'azoreduc

ció que desdobla els compostos por

tadors d'un grup azo (-N-N-),
com per exemple la sulfacrísoidina
("prontosil") transformada a l'in

terior de l'organisme en sulfanila

mida i triaminobenzé. La substitu

ció per un H d'un halogen unit a

un àtom de carboni és un altre

exemple de reducció; així ocorre

amb el carbronal, que és transfor

mat en 2-etilbutilurea (Williams) .

Coniuaacions: Aquest és un pas
fonamental en les transformacions

metabòliques dels compostos es

tranys a l'organisme. Moltes de les

reaccions que acabem d'esmentar

no són més que passos previs des

tinats a permetre la unió de la mo

lècula forastera a un compost or

gànic que la solubilitza, és a dir

que, com hem dit abans, la "pola
ritza". D'altres vegades, però, l'ob

Jectíu de la conjugació és d'a

magar el grup actiu del producte
(Dutton) .

Els radicals de què es val l'orga
nisme per a això són variats (Tau
la III). Tenim en primer lloc l'àcid

glucurònic: el procés de glucuro
noconiuçaciô té lloc a nivell dels

hidroxils de gairebé tots els compos

tos alifàtics exceptuant els hidrats

de carboni i les hidroxilamines,
amb formació d'un éter estable, o

bé; als grups carboxílics dels com

postos aromàtics, amb formació
d'un éster hidrolitzable en medi al
calí, Per un procediment semblant

també es poden formar N-glucu
ronats i tioglucuronats '(Taula IV) �



266 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVII. ,.. N.o 202

Entre els molts medicaments sot
mesos a l'interior de l'organisme
a un procés de glucuronoconjuga
ció citarem l'àcid benzoic, els ami

nofenols, la morfina, l'àcid p-ami
nobenzoic, la code-Ïna, el meprobra
mat, la tiroxina, la neomicina, la

penicillina, la novobiocina, el sul

fafurazol, l'àcid salicílic, la pirido
xina i molts esteroides.

El mecanisme íntim de la glu
curonoconjugació, avui perf'ecta
ment aclarit, requereix una prèvia
i complexa "actívació" de l'àcid

glucurònic que 'cal que sigui trans

format, gràcies a la UDP-gluco
sa-deshidrogenasa en àcid uridin

difosfo-glucurònic (UDPGA). És
aleshores imprescindible la presèn
cia de l'enzim glucuronil transfe-ra
sa perquè la fracció d'àcid glucu
rònic d'aquesta molècula complexa
pugui ésser copulada a la molècu
la metabolitzada (Taula IV). En

aquest cas cal esmentar que aques
ta mateixa transfe-rasa és l'encar

regada de catalitzar la conjugació
de substractes naturals tals 'com

les hormones esteroïdals i la bilir
rubina.

Un procés molt semblant és el
de la sulfoconjugació, és a dir, la
copulació amb una molècula d'àcid
sulfúric. La sulfoconjugació és fre

qüent als grups hidroxils fenòlics

i, en general, als mateixos corn

postos susceptibles d'experimentar
una glucuronoconjugació que ja
han estat esmentats. Sembla, amb

tot, que la sulfoconjugació és un

procés més limitat.

També en aquest 'Cas cal una prè
via activació del sulfat. En presèn
cia d'ATP una molècula de sulfat

és convertida en una de fosfo-ade
nosin-fosfo-sulfat (PAPS), a par ..

tir del qual, i sota la influència
d'una sulfatiltransferasa, el sulfat
és transferit a l'acceptor.

Certs aminoàcids són també uti
litzats per l'organisme per tal de

formar, junt amb compostos es

tranys, productes fàcilment elimi
nables. Destaca entre ells la glico
cola que s'uneix amb freqüència
amb grups carboxílics nuclears fi
xats a anells benzènics, naftalènics,
tiofènics, furànics o piridínics, o

bé amb derivats portadors de car

boxils separats del cicle aromàtic

per un vinil. Exemple típic n'és la

formació d'àcid hipúric a partir de
l'àcid benzoic, o la d'àcid nicotinú
ri e a partir del nicotínic.

Hi ha també en aquests casos

un procés d'activació prèvia. Però
ací no és pas la glicocola la que 'Cal

que sigui activada, sinó el compost
que serà conjugat: formació, per
exemple, d'un complex coenzim A

àcid benzoic amb el qual es lligarà
la glicocola. Aquesta última reac

ció serà, com de costum, catalitzada
per un enzim específic, en aquest
cas la glicil-N-acilasa que ha estat
isolada a partir de les mitocòndries
del fetge de bou. A l'home i al
simi de vegades la conj ugació es

fa amb glutamina, i d'altres ami
noàcids han estat identificats en

processos similars en d'altres es

pècies animals: a les aus l'ornitina
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TAULA IV

Mecanisme de la ConjuQació amb àcid glucurònic

a) Tipus de conjugacions amb l'àcid glucurònic
¡-O--¡

0-0- CH- {CHOH}3 -CH- eDOH

Eter

R ¡-O---,
0- C- O - CH- {CHOH)3 - CH - CDOH

Ester

¡-O�
R - NH- CH - ( CHOH )3 - CH- eDOH

r-·O�
R - S - CH - (CHOH)3 - CH-COOH

N- glucuronat Tiog¡ucuronat

b) Esquema de 'lactjvaci6

Glucogen P + P

! Fosforilasa i Pirofosfatasa
UD P - 9 lu cosa p i rotosfor ilasa

G - , - P + Uridintrifosfat U OP - glucosa + pp

( U TP)

ADP�Nuc,eOSiddifosfocinasa
ATP

UOP

BAO
u OP - glucosa

deshidrogenasa
2 NAOH2 + H

G!ucuroniltransferasa Acid UDP- glucurònic ( UOPGA)
·

T � àcid glucurònic "activat"

¡-O--¡
0- 0- CH- (CHOH )3-CH- eaOH O-OH

TAULA V

METABOLITS DE LA FENILBUTAZONA
O

[Q8J
I

O

cu O
I I

N--N

I I
O=C C=O

,,�/
I

CH2-CH2-CH2-CH3
FENILBUTAZONA

/

I !

N---N

I I
o=c c=o

""V
I

CH2 - CH2 - CH2 - CH3
METABOLIT I

o O
I "n

N-�N

I I
O=C C=O

�V
I

CH2- CH2-CH-CH3
I

[QEJ
METABOLIT II
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Hidròlisis: Com acabem de veu- ments: l'esterificació del cloramfe-

substitueix la glicina, i a les ara

nyes hom hi ha demostrat la inter

venció de l'àcid glutàmic i de l'ar

ginina.
La conj ugació amb àcid acètic

és així mateix d'una gran impor
tància. Aquest procés d'acetilació

intervé, com tindrem ocasió de veu

re, en el metabolisme de medica
ments tan importants com són, en

tre d'altres, les sulfamides i la

isoniazida. També hi ha, en aquest
cas, una activació prèvia del grup
acetil que és combinat amb el coen

zim A. Precisament l'estudi d'a

questa reacció conduí al descobri
ment del coenzim A i de l'àcid

acètic activat (Lipman, Lynen i col

Iaboradors) , La transferència de

l'acetil activat des del coenzim A

a la molècula de sulfamida -o del
medicament que sigui- és catalit

zada per l'enzim aril-amino-acetí
lasa.

re, molts productes són copulats
amb diversos radicals per obtenir
ne d'altres de més solubles. De ve

gades, però, l'organisme recorre a

un procés invers per tal d'arribar
a la mateixa finalitat. En efecte,
un nombre conside-rable de medica
ments que estructuralment són es

ters o amides són sotmesos a un

procés d'hidròlisi (Taula III). Així
succeeix amb molts derivats aceti
lats: acetilcolina, àcid acetilsalící

lie, diacetilmorfina (heroïna), ace

tanilida. Fa temps que hom coneix
també la reacció de desdoblament
de la procaïna a l'organisme en

àcid p-aminobenzoic i dietilamino
etanol (Thieulin).

El desdoblament hidrolític dels

esters és regit per les esterases que
hi ha amb abundància al plasma í

als teixits (especialment fetge). Al

primer hi ha una colinesterasa in

específica coneguda generalment
amb el nom de pseudocolinesterasa,
l'activitat de la qual varia molt a

les diferents espècies animals. És

per això que medicaments com l'e

tilbiscumacetat ("tromexán"), l'a

tropina i l'homatropina són molt

menys tòxics al conill que a l'home,
ja que en aquell són hidrolitzats

molt més de pressa. El cas del co

nill és, això no obstant, una excep

ció: l'activitat hidrolítica del plas
ma humà sembla ésser molt més
elevada que la dels altres plasmes
animals. Aquesta capacitat hidro
lítica ha permès, d'altra banda,
la introducció de 'certs medica-

nicol amb l'àcid succínic dóna lloc
a un ester que pot ésser adminis
trat per via íntravenosa gràcies a

la seva solubilitat, cosa que resul

taria totalment impossible amb

l'antibiòtic lliure que és totalment
insoluble.

Les amides són hidrolitzades més
lentament que els esters, i no al

plasma, sinó al fetge. És per això

que la procaïnamida té uns efectes
de més durada que els de la pro
caïna, i que" segons sembla, la sali
cilamida supera en el mateix as

pecte els salicilats (T'aula III).
Reaccions d'intercanvi: Dintre
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aquest apartat trobem reaccions
més complexes com són, per exem

ple, la substitució d'àtoms de sofre
per d'altres d'oxigen que té lloc en

els tiobarbitúrics que són transfer
mats en llurs corresponents anà

legs oxigenats, al mateix temps
que són oxidats a llur cadena late
ral. De manera parallela el tioura ..

cil és metabolitzat a uracil i l'in
secticida paratió a paraoxó. Totes
aquestes transformacions són go
vernades per un sistema enzimàtic
hepàtic que requereix la presència
de NAD, oxigen, nicotinamida i

magnesi,
L'intercanvi de qrup« metdics té

també una certa importància. en el
metabolisme dels medicaments. Els

processos de transmetilació i des
metilació foren estudiats per Best
i col. quan feren les investigacions
sobre els agents liprotòpics i anti
lipotròpics. Aquests treballs demos
traren que entre els principals do
nadors de metils figuren la me

tionina, .la colina, la betaïna i la
cafeïna entre d'altres. Entre els

compostos estranys a l'organisme
que són metilats hi ha l'àcid nico
tínic, els fenols, els arsenicals, el
seleni i el tellur. L'olor de cebes

que fa l'alè dels malalts tractats
amb neo-arsfenamina. és degut a ra

formació de dimetilarsína. 'També,
en tots aquests casos, cal que el
radical metílic sigui prèviament ac

tivat amb formació d'adenosilme
tionina, compost a partir del qual,
i per l'acció d'uns enzims anome

nats metiltransferases, els grups

•

metílics són transferits a les subs
tàncies a metabolitzar.

Com acabem de veure, les vies

metabòliques a través de les quals
són transformats els medicaments
a l'inte-rior de l'organisme són en

principi limitades. Ara: tal com

ja hem assenyalat, són molts els
fàrmacs que poden ésser sotme

sos, de manera simultània o suc

cessiva, a més d'un dels procès
sos esmentats. De vegades aques
ta multiplicitat és deguda' al fet
que a la molècula a transformar
hi ha diferents punts reaccionals.
El PAS, per exemple, té un radi
cal -NH2 que pot ésser acetilat,
un grup -COOH fàcilment copu
lable amb glicina i un -OH que,
bé que amb no tanta freqüència,
pot experírnentar també processos
de conjugació, D'altres compostos
amb un sol punt reaccional poden
ésser lligats o copulats de manera

diversa: elf'enol pot ésser copulat
amb àcid glucurònic o amb àcid
sulfúric; el benzol, amb àcid glucu
rònic o amb glicina, etc. Finalment,
hi ha molècules que poden experi
mentar transformacions metabòli
ques completament diferents en

un lloc o altre de llur estructura.
Així, per posar un exemple corrent
i ben 'Conegut, l'àcid salicílic és
transformat en part en àcid salici
lúric (per conjugació del grup car

boxílic amb glicina), en part en el
glucuronat corresponent (per ,co

pulacíó bé al grup carboxílic, bé a

l'hidroxil fenòlic), i en part en pro
ductes d'oxidació el prototipus dels
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quals és l'àcid gentísic (àcid 2,5-
dihidroxibenzoic). Un altre exem

ple d'aquesta diversitat ens el dóna

la clorpromazina, de la qual han

estat ídentiñcats no menys de vint

i-quatre metabolits diferents (Gol
denberg i Fishman). En aquests
casos de possibilitats diverses de

transformació metabòlica, pot suc

ceir que el bloqueig -per qualse
vol circumstància- d'una de les

vies metabòliques origini, indirec

tament, un augment de la pro ..

ducció de metabolits formats pels
altres camins. En el cas del meta

bolisme dels medicaments cal tenir,

doncs, sempre present aquest con

cepte dinàmic de la bioquímica que

ens explica com, d'acord amb les

circumstàncies de l'organisme, un

fàrmac determinat pot ésser meta

bolitzat amb més o menys facílitat

i pot ésser transformat en propor

ció variable en un o altre dels seus

metabolits possibles.
Els metabolite resultants. - Tal

'com hem assenyalat oportunament,
tota aquesta colla de transforms

cions metabòliques no impliquen
que el compost o compostos resul

tants tinguin menys activitat o to

xicitat que el producte original. Al

contrari, algunes vegades es pro

dueix una veritable "bio-activació"

(Ariens), i per això no és estrany
que el concepte de "metabolit ac

tiu" s'hagi anat estenent durant els

darrers anys a causa dels estudis

efectuats per diferents investigà
dors i, potser en primer lloc, pels
de Brodie (1956) i la seva escola.

L'estudi detallat d'aquest pro

blema ens apartaria massa del nos

tre objectiu. Però creiem, de tota

manera, convenient de posar alguns
exemples de manera molt resumi

da, bé que només sigui per demos

trar com l'estudi d'una qüestió que

de bell antuvi sembla eminentment

teòrica, ha conduït a l'obtenció de

resultats pràctics en forma de la

introducció de nous compostos a

la Terapèutica.
Ja ens hem referit a l'àcid gen

tísic, metabolit de l'àcid salicílic

utilitzat com a antireumàtic. Els

treballs de Brodie i Axelrod con

duïren a la demostració que l'ace

tofenetidina o fenacetina és trans

formada en N-acetil-p-aminofenol,
compost que s'ha obert camí entre

els antitèrmics-analgèsics. Els de�

rivats arsenicals pentavalents són

.reduïts a l'interior de l'organisme,
mentre que els trivalents són oxi

dats. Ambdós processos, però, con

dueixen al mateix lloc: a la forma

ció d'arsenòxid, compost actiu que

fou també introduït com a medica

ment. Un dels exemples més cone

guts i més útils fou, evidentment, el

de les sulfamides: Trefouel i col.

demostraren l'any 1935 que la sul

famidocrisoidina ("prontosil"), que

acabava d'ésser introduïda per Do

magk, i que resultava inactiva in

vitro, 'era convertida in vivo, per

azorreducció, en sulfanilamida, ve

ritable agent antibacterià actiu.

Ens hem referit ja abans a la

transformació a l'interior de 1'01'

ganisme de l'insecticida paratió en
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el seu derivat oxigenat paraoxó.
En el terreny dels antipalúdics,
l'any 1948 Hawk i Perry demos

traren que, si bé el proguanil era

inactiu davant els Plasmodia en

·cultius de teixits, el sèrum dels ani

mals tractats amb el mateix com

post resultava, en canvi, molt ac

tiu. Els estudis de Carrington i

collaboradors demostraren poste
riorment que la cadena biguadín.
ca del proguanil és metabolitzada

amb formació d'un anell de dihi

drotriazina, estructura extraord1-

nàriament semblant a la d'un al

tre antipalúdic, la pirimetamina,
introduïda posteriorment. En un

altre terreny, l'estudi del metabo

lisme del relaxador muscular zoxa

zolamina 'conduí Conney i Burns

(1960) a la demostració de la seva

transformació e n clorzoœazona,
compost dotat també d'una gran

activitat i amb menys accions in

desitjables que el primer. Un altre

estudi particularment interessant

fou el portat a terme per Sulser j

Gillette amb la imipramina, en de

mostrar que aquest compost exer

cia una acció sedant gràcies a la

seva transformació en desmeiilimi

pramina (DM!), producte', aquest
últim, molt actiu com a antagonista
de la depressió primària a la clínica,
i dels efectes de la síndrome reser ..

pínica tant a la clínica com a l'ani

mal d'experimentació. Per cloure

aquesta enumeració de metabolite

actius identificats fins ara -i sen

se que amb això pretenguem, ni

de bon tros, que sigui completa=-,

..

•

citarem els estudis, esdevinguts ja
clàssics, efectuats per Burns i col.

amb els metabolits de la fenilbu

tazona. L'anomenat per aquests
autors Metabolit I (Taula V) és

un derivat hidroxifenílic molt ac

tiu també com a antiftogístic, men

tre que el Meiabolit II (hidroxilat
a la cadena butílica) no és antiflo

gístic però sí, en canvi, uricosúric,
i ens explica el perquè de les pro

pietats uricosúriques de la fenilbu

tazona. Arran d'aquest descobri
ment va quedar demostrat que les

modificacions de la referida cadenà

butílica, bé que més aviat fan que
disminueixin les propietats anti

reumàtiques, incrementen, en 'can

vi, les uricosúriques, cosa que per
meté la síntesi de compostos molt

interessants des d'aquest punt de
vista.

En un temps relativament curt

ha quedat, doncs, perfectament es

tablert el concepte de metabolit ac�

tiu. Aquest augment de l'activitat

comporta moltes vegades un aug··

ment de la toxicitat: és per això

que hom pot parlar també de "sín

tesi letal" (Peters) o de' "síntesi

tòxica" (Williams). En tenim un

exemple en la formació de compos

tos letals a partir del ftuoracetat

sòdic, compost inactiu que és incor

porat al cicle, dels àcids trícarbo

xílics amb formació d'àcid ftuoro
cítric. Pel seu cantó Magee i Lee,
estudíant diversos tòxics com el
tetraclorur de carbó i la tioaceta

mida, així com una sèrie de, deri
vats de la nitrosamina, han demos-
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trat que poden ésser transformats
en agents alquilants, bé al mateix

fetge, bé a d'altres punts de l'orga ..

nisme, cosa que condueix a la pro
ducció de lesions cellulars irrever

sibles.

És ben cert, com ha remarcat no

fa gaire Duncan, que canvis apa
rentment ben petits a l'estructura

química d'un producte deterrninat

poden ésser la causa d'unes grans
diferències en el seu comportament
a l'interior de l'organisme, en la via
metabòlica per on és atacat, i, en

definitiva, en la seva acció farma

cològica. No és d'estranyar, doncs,
que les transformacions metabòli

ques normals que, com acabem de

veure, moltes vegades produeixen
profundes modificacions estructu-

rals, converteixin productes per se

poc actius en d'altres que originen
uns efectes molt remarcables. És
ben fàcilment explicable, doncs, que
una pertorbació, per petita que 'si

gui, dels sistemes enzimàtics o de
les circumstàncies que governen la
transformació metabòlica d'un pro
ducte tingui com a conseqüència la

producció de derivats d'accions ben

diferents, o la no producció dels
metabolits als quals normalment
hom deu l'acció del compost admi
nistrat. Quan els metabolits són di

ferents, els 'efectes farmacològics
poden ésser-ho també i, de vega

des, poden resultar totalment ines

perats, apartant-se d'allò que con ...

siderem "normal". I, com veurem

seguidament, són moltes les 'causes

que poden originar aquestes ano-

malles en la transformació meta
bòlica dels medicaments.

III. LES ALTERACIONS DEL

METABOLISME COM A BASE
DE LA IDIOSINCRÀSIA

Són molt nombrosos els factors

que poden modificar, de manera

més o menys notable, el curs de
les transformacions metabòliques
a què és sotmès un medicament a

l'interior de l'organisme, apartant
lo o desviant-lo del que considerem
"normal" pel fet d'ésser el que és

seguit la majoria de les vegades.
Però, a més a més, en altres oca

sions, bé que el camí metabòlic es

tigui poc o no gens desviat d'aques
ta "normalitat", un defecte enzi
màtic o un trastorn d'una cadena
reaccional de l'organisme fan que la
interacció entre fàrmac o metabo
lit actiu, per un cantó, i el recep
tor corresponent, per l'altre, tin

guin unes caracterîstiques ben di
ferents de les que es donen en la

generalitat dels casos. Tant l'una
eventualitat com l'altra poden és
ser la causa d'una resposta anor

mal, de vegades imprevisible i en

cara, en ocasions, paradoxal.
Els factors d'ordre metabòlic ca

paços de modificar la resposta de

l'organisme als medicaments poden
ésser classificats en tres grans

grups: factors fisiològics, factors

farmacològics i factors patològics.

A. Factors fisiològics
Hi ha tot una sèrie de circums

tàncies que no podem consíderar
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anormals ni accidentals i poden ma ..

dificar, de vegades de manera molt

remarcable, la resposta als medica
ments. Ens referim, és dar, als fets

filogenètics, ontogenètics a ambien

tals que ocupen també un lloc molt

destacat entre les causes capaces de

modificar el funcionalisme de l'or

ganisme o la seva resposta a un

agent nociu: espècie, raça, sexe,

edat, alimentació, etc. Val la pena
de considerar-los separadament.

Espècie. - Ja hem fet notar, al

'capítol anterior, les grans diferèn

cies que de vegades hi ha en la ma

nera com és metabolitzat un medio.
cament per una o una altra espè
cie animal. No és gens d'estranyar,
doncs, que, de manera paraHela, hi

hagi una gran variabilitat de res

postes a un determinat agent far

macològic segons quina sigui l'es

pècie 'en la qual l'assagem. De fet

això és la base, com fa notar Al

bert, de la "toxicitat selectiva",
principi fonamental, per exemple,
de tota quimioteràpia.

Totes aquestes diferències són de

gudes fonamentalment al fet que la

distribució dels sistemes enzimà-

TAULA VI

Diferències d'espècie en el metabolisme i efectes de l'hexobarbítal (segons BRODIE)

Espècie Activ itat enzimàtica Vida mitjana Durada efectes
Mg/u/h min. min.

Ratolí 598 19 12
Conill 196 60 49
Rata 134 140 90
Gos 36 260 315

Home - 360 -

tics a les diverses espècies animals

és sorprenentment variada (Bro
die). Partint d'aquesta base, cal

reconèixer que és una qüestió de

pura sort descobrir l'eventual efi

càcia medicamentosa d'un nou com

post gràcies a la seva experimen
tació als animals de laboratorí. Les

diferències d'acció entre unes es

pècies i altres poden ésser, tal com

assenyala Williams, in rate i in rou

te, és a dir, en velocitat de meta

bolització a bé en el camí seguit
per les transformacions metabòli

ques. En aquest darrer cas ens tro

barem davant diferències en els

efectes de tipus qualitatiu; quan les

diferències són de tipus quantitatiu
hi haurà variacions parallèles bé

en la intensitat dels efectes obser

vats, bé en llur durada.

Aquestes diferències tenen una

gran importància, no solament teò

rica sinó també pràctica, ja que

tota la investigació farmacològica
actual està basada, almenys en les

seves primeres. 'etapes, en Ja reco

llida de dades farmacològiques i

toxicològiques a partir d'una expe

rimentació feta amb animals que
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moltes vegades reaccionen de ma

nera ben diferent a com després
ha farà l'home. Brodie ens en dóna
molts exemples: la petidina, que
en l'home té una vida mitjana de 4

hores, en el gos ha estat destruïda
o eliminada en un 70-90 per 100 al

cap d'una hora. La fenilbutazona,
amb unes 72 hores de vida mitjana
dintre l'organisme humà, ha des

aparegut completament al cap de

3 a 6 hores de l'organisme del ra

tolí, del 'conill, del gos, del cavan
o del conill d'índies. El ratolí me

tabolitza l'antipirina unes 60 ve

gades més de p-ressa que l'home, i

unes !20 vegades més l'hexobarbital.

Des d'aquest punt de vista és inte

ressant de fer observar com en es

tudis portats a terme parallelament
en diverses espècies, ha estat de

mostrada l'existència. d'una estreta

relació entre durada dels efectes,
vida mitjana biològica del compost
i activitat enzimàtica relativa dels

respectius microsomes hepàtics iso

lats '(Taula VI).
Hom ha intentat també de relacio

nar aquestes marcades diferències

d'espècie en la metabolització dels

medicaments amb altres trets di
ferencials entre l'una i l'altra. Així

ha estat dit que el ritme metabòlic

general de cada espècie seria in

versament proporcionat a la seva

grandària: de fet, tal com acabem

d'assenyalar, el ratolí, que té un me

tabolisme molt més ràpid que l'ho

me, tolera millor, en general, les

drogues. Però no hi ha una corre

lació segura ni constant. La meta-

bolització de la fenilbutazona és

igual al cavall i al ratolí, de gran
dària ben diferent, i, en canvi, és

molt més lenta en l'home que en

qualsevol de les dues espècies es

mentades. L'única cosa que hom

pot afirmar, amb una certa segu

retat, és que l'home té un ritme

metabòlic més lent que la maj oria

de les espècies animals emprades
al laboratori. Tampoc, en aquest
cas, els assaigs portats a terme' en

simis no han donat resultats gaire
animadors: hi ha també diferèn

cies importants quant al ritme i

quant a les vies metabòliques.

Raça. - A tots. 'els nivells de
l'escala zoològica hi ha també grans
diferències metabòliques entre les

soques. o les races que constituei
xen una mateixa espècie. Si ens

limitem als mamífers veiem COID,

per exemple, els. treballs de Quinn
i col. han demostrat que la vida

mitjana de l'antipirina és ampla
ment variable en vuit soques dife
rents de ratolins, oscillant els di

ferents valors obtinguts entre 114
i 282 minuts. Amb l'hexobarbital
hom pot trobar variacions de l'or
dre del 500 per 100, en la durada
dels seus efectes, quan s'assaja en

ratolins pertanyents a races dife

rents, mentre la resposta dels ra

tolins d'una mateixa raça pura és
notablement uniforme (Jay). Un
altre exemple pràctic de les dife
rències de soca, pel que fa referèn
cia a l'acció de les drogues, el te

nim en els estudis de la toxicitat
de la tiourea: la DL 50 d'aquest

..
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compost resultà ésser de 1340±

±230 mg/kg en rates Norway, de

44 ± 13 mg/kg en rates Harvard i

de 4±O,2 mg/kg en rates Hopkins
(Dieke i Richter). Tots aquests fets

experimentals demostren que' són

especialment els factors genètics
=-determinants d e I metabolisme,

en deñnitiva=- els que determinen

aquesta ampla variabilitat. Així ho

han demostrat Sawin i Glick pel
que fa referència a la transmissió

hereditària de l'atropin-esterasa,
enzim que détermina que certes ra

ces, de conills destrueixin molt fà

cilment l'atropina per hidròlisi.

Fa temps que hom coneix, din

tre l'espècie humana, les diferèn

cies en la resposta a determinà

des drogues segons la raça, bé que

cal reconèixer que fins fa ben poc

aquests coneixements eren exclu

sivament empírics. En aquest as

pecte Beckman ha avançat el sug

geriment que les diferències obser

vades podrien ésser degudes en gran

part a la desnutrició crònica de- les

ra.ces de color. La més petita sus

ceptibilitat d'aquestes últimes als

irritants cutanis ha estat posada
en relleu per Sollman. Però de fet

el planejament d'aquesta qüestió
sobre bases ve-ritablement cientíñ ..

ques comença amb els estudis re

cents de Kalow, autor canadenc

que ha estat un dels creadors d'una

nova disciplina científica: la far

macogenètica.
D'acord amb l'excellent estudi

efectuat per aquest autor, creiem

que hom pot establir una distinció

•

entre les diferències de resposta
racial determinades per un sol gen

i les que probablement són origi
nades per la interacció de molts

d'ells. En el primer cas la presèn
cia o absència d'un determinat gen

condiciona la presència (normal) o

la mancança (anormal) d'un deter

minat sistema enzimàtic. Des d'a

quest punt de vista, doncs, les di

ferències que hi pugui haver entre

les diverses races són la conseqüèn
cia de la variable freqüència rela

tiva del gen a cada una d'elles.

Exemples d'aquests tipus. de dife

rència els tenim en la més freqüent
hipe-rsensibilitat a la primaquina
entre els negres i a la variable fre

qüència d'inactívadors lents de la

isoniazida segons la raça que 'Con

siderem. Però aquests fenòmens

deguts a la mancança d'un sol i

determínat sistema enzimàtic se

ran considerats entre els factors

patològics determinants d'una al

teració metabòlica relacionada amb

una resposta anòmala a una medi

cació o a un grup de substàncies

Ens interessen ara, en canvi, les

diferències de sensibilitat racial

que són degudes, probablement, a

la interacció d'una pluralitat de

factors genètics. Aquestes diferèn

cies són d'una natura diferent i po

den ésser comparades, per exem

ple, amb les diferències de pes o de

talla observables entre dos grups

diferents de població.
Una de les més ben conegudes

d'aquestes diferències racials és la

que fa referència a la resposta de
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la pupilla a l'acció dels midriàtics.
Ja l'any 1929 Chen i Poth obser
varen que els simpaticomimètics
exercien una intensa acció midrià
tica en els ulls dels, europeus, un

efecte més moderat en els dels xi
nesos, i uns efectes molt petits en

els dels negres. Ben posteriorment,
Scott (1945) i Venable (1952), en

tractar pacients negres observaren

que l'atropina els produïa un efec
te mídriàtic molt lleuger, i paralle-
lament Angenent i Koelle afirmaren
que els simpaticomimètics exercien
un efecte midriàtic molt més petit
en els conills foscos que no en els
blancs. Sembla, d'Ones, que hi hagi
una relació inversa entre intensi
tat de l'acció midriàtica i color de

l'ull, i com que aquesta última ca

racterística està sotmesa a una

regulació genètica i no ambiental,
és evident que l'efecte farmacolò

gic depèn de l'herència. De tota
manera, el ja esmentat Venable
donà una simple explícació mecà
nica per a a.clarir aquestes diferèn
cies: la quantitat de pigment pre
sent en un iris fosc reduiria la
mobilitat del múscul de l'iris. Hi

ha, però, d'altres explicacíons pos
sibles del fenomen, ja que, de fet,
el diferent contingut en pigment
és el reflex d'una diferent dotació
bioquímica. Des d'aquest punt de
vista cal remarcar que Angenent
i Koelle trobaren que els iris de
colors diferents contenien activi
tats també diferents en dopa oxi
dasa i, si bé hom no pot relacionar
directament la presència d'aquest

enzim amb la resposta farmacolò

gica als midriàtics, cal esmentar

que el substracte de l'enzim de re

ferència, és a dir la dopa o dihi

droxifenilalanina, és un precursor
tant del pigment com de la nora

drenalina, substància transmissora
del sistema simpàtic que causa la
dílatació pupillar de l'ull. En defi
nitiva, trobem ací un primer exem

ple de com diferències enzimàti
ques -i, en definitiva, metabòli

ques- van estretament lligades a

unes claríssimes variacions en el

grau de resposta a uns agents me

dicamentosos determinats.

També han estat descrites altres
diferències racials en relació amb la
resposta a l'atropina. Molts anes

tesistes asseguren que cal donar-ne
dosis molt més grans als negres que
no als blancs per tal de reduir les

secrecions, bé que, per ara, ningú
no hagi publicat un treball en el

qual aquest fenomen sigui estudiat
d'una manera objectiva. i. estadís
ticament vàlida. Hi ha, en canvi,
publicats, l'any 1921, uns treballs
de Paskind relatius a l'acció de

l'atropina sobre el ritme cardíac,
treballs que, gràcies a llur extensió
i llur pulcritud, han pogut ésser
sotmesos fa poc a una anàlisi es

tadística per Kalow. En resum, Ia
conseqüència que es pot deduir dels
resultats de Paskind és que la in
jecció d'I mg de sulfat d'atropi
na produeix als individus de raça
blanca una doble modíficacíó del
ritme cardíac consistent en una

primera fase de bradicàrdia per
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estimulació central, seguida al cap

de pocs minuts de taquicàrdia per

bloqueig vagal, mentre que en els

de raça negra no hi ha descens del

ritme inicial i l'increment poste
rior és, de manera significativa,
molt més petit. Aquestes marca

des diferències quantitatives en les

accions centrals i perifèriques de

l'atropina fan que, segons Kalow,
hom pugui considerar la possibi
litat de la seva més ràpida de

gradació en els negres que no en

els blancs.

Sexe. - Des d'un punt de vista

experimental han estat observades

diferències sexuals, de' vegades ben

notables, pel que fa referència a la

metabolitzacíó dels medicaments.

Quinn i ooflaboradors demostra

ren, per exemple, que l'hexobar

bitaI és metabolitzat per la rata

femella a una velocitat quatre ve

gades més petita que pel mascle.

Parallelament, la femella resulta

molt més sensible que el mascle

als efectes hipnòtics del compost.
Aquesta sensibilitat pot ésser mo

dificada en un sexe o l'altre mitjan
çant l'administració de la corres

ponent hormona antagònica. Cal

dir, però, que aquestes diferències,
en el cas de l'hexobarbital, són es

pecífiques de la rata: no es troben

ni al ratolí ni al conill d'índies. In

dependentment, Inscoe i Axelrod

trobaren que la capacítat dels mi

crosomes hepàtics de la rata mas

cle per a conjugar les drogues amb

l'àcid glucurònic és quatre vegades

més gran que la dels de la rata

femella. Aquesta relació pot ésser

també modificada per l'administra

ció d'hormones sexuals.

En altres casos han estat troba

des diferències significatives en la

toxicitat experimental dels medi

caments. Hurst, a part les ja cita

des, en recull les següents: l'adre

nalina és més tòxica per a la rata

mascle que per a la femella; la ni

cotina té el mateix comportament
que el cloroform al ratolí, però, en

canvi, la rata femella hi és més

susceptible que la rata mascle; fi

nalment, tant la picrotoxina com

la sulfanilamida són més tòxiques
per a les rates femelles que per a

les de sexe oposat.
Per ara no ha estat establerta,

en aquest terreny, una correlació

entre els resultats experimentals i

les observacions de la clínica hu

mana. En efecte, a les publicacions
especialitzades trobem m o I t po

ques referències a una eventual di

ferència, quantitativa o qualitativa,
dels efectes produïts per un fàrmac
a l'home o a la dona. Hom repe

teix, és cert, que la morfina de ve

gades produeix excitació a la dona

i que l'efedrina hi determina, en

certes ocasions, l'aparició d'intran

quillitat i d'un tremolor subjectiu
a les extremitats (Krantz i Carr).
Però no han estat estudiades -o

no han estat trobades- diferències

metabòliques entre la dona i l'home

que estiguin a la base d'una even

tual diferència en la resposta. L'ú
nica diferència a la qual corrent-
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ment hom fa referència és de tipus
inespecífic: la presència d'una pro

porció més gran de teixit adipós
-menys actiu des d'un punt de vis
ta metabòlic- al sexe femení fa

que, en general, calgui reduir quel
com les dosis de fàrmacs molt po
tents quan són administrats a una

dona, en proporció a la que seria
administrada, si es tractava d'un
home. Aquesta discreta reducció
sol ésser de l'ordre del 25 per 100.

Edat. - Aquest és un factor que
en totes les espècies animals, home

inclòs, pot tenir una gran transcen
dència pel que fa referència a di
ferències metabòliques que condi
cionen la resposta a una determi
nada medicació.

Dintre aquest apartat creiem que
cal començar per fer una breu re

ferència a l'especial susceptibilitat
de l'embrió i, per tant, a la possi
bilitat de producció de lesions, de
vegades greus, com a conseqüència
de l'administració de medicaments
a la mare. La producció de malfor
macions per medicaments -és a

dir, la teratogènia farmacològica
ha estat posada en relleu recent
ment per una trista experiència
collectiva a la qual no creiem que
calgui referir-nos. Voldríem no

més fer unes consideracions de ca

ràcter general per tal de justificar,
fins a un cert punt, la inclusió d'a
quest tipus d'acció medicamentosa
indesitjable dintre la categoria de
les produïdes per una alteració me

tabòlica.

Perquè la lesió embrionària

-moltes vegades la malformació
es produeixi cal, en primer lloc,
que l'agent nociu -en aquest cas

teratogen- entri en contacte amb
els teixits que resultaran lesionats
per la seva acció, però 'cal també
que aquests teixits hi siguin sus

ceptibles. La primera d'aquestes
circumstàncies està estretament re

lacionada amb el pas dels medica
ments a través de la barrera pla
centària, tema sobre el qual no ens

podem estendre ací (Vegeu, per
exemple, Baker, Cohen, Villee, i
revisió a Laporte). Ara: pel que
fa referència a la sensibilitat dels
teixits embrionaris, tots els autors
que han estudiat el problema es

tan d'acord a insistir sobre la im

portància de la dosi del producte
adminístrat a la mare i del mo

ment que ha entrat en contacte
amb l'embrió (Wilson). Tal com ha
indicat molt bé Tuchmann-Duples
sis, la teratogènia farmacològica
té' obligadament uns límits molt es

trets: la disminució de la toxicitat
faria desaparèixer la seva acció
teratògena i l'augment originaria
lesions embrionàries tan greus que
seria impossible la supervivència
del fruit de la gestació. Però so

bretot és important el moment del
contacte de la substància eventual
ment nociva amb els teixits en ple
na diferencíació. Aquesta diferen
ciació depèn en definitiva d'uns me

canismes bioquímics específics per
a cada una de les seves fases, i
és sobre aquests que actua l'agent
nociu. Fins a tal punt és imp or-
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tant aquesta qüestió, que la cla

se de malformació produïda és de

terminada pel fet cronològic i no

per la natura específica de l'agent
lesionat. Amb referència a aquest
problema, diu Giraud: "A partir
del moment que es produeixen els

fenòmens de gastrulació, és a dir,
la formació dels tres fulls i progres

sivament l'organització de l'embrió,
poden ésser determinades les mal

formacions, el tipus de les quals
variarà en funció de la gènesi dels

diferents òrgans. Com que el sis

tema nerviós és el primer a des

envolupar-se, hom comprèn que si

guin les malformacions d'aquest
sistema les que s'obtenen al comen

çament. Després, de manera pro

gressiva, hom veu d'altres malfor

macions que afecten els diversos

òrgans, i les extremitats. Al costat

de la relativa "feblesa" tòxica de

l'agent teratogen i de la importàn
cia del "moment" en què actua és

també important de remarcar el

fet de les diferències que hi ha

d'una espècie a l'altra. La suscep

tibilitat a la talidomida, per exem

ple, és molt variable: molt tera

tògena a l'espècie humana, no ho

és pràcticament a la rata, i cal

donar-ne dosis relativament ele

vades per tal que ho esdevingui
a la conilla o al ratolí. Per al

tra banda, quan hom treballa ex

perímentalment amb races defini

des, és a dir, amb individus d'una
mateixa espècie però amb consti

tucions genètiques diferents, hom

constata importants variacions.

•

•

Tots aquests arguments demostren

palesament, al nostre entendre, que

el problema de la toxicitat dels me

dicaments per l'embrió -i per tant

la teratogènia farmacològica- ha

d'ésser inclòs entre les reaccions

indesitjables degudes a una espe

cial susceptibilitat d'uns mecanis

mes bioquímics determinats i pas

satgers, que són els que governen

la diferenciació d'uns teixits, d'uns

òrgans o d'uns membres en un mo

ment precís.
Més endavant, quan el fetus està

ja format, la majoria de les le

sions que sofreix, a conseqüència
d'una medicació administrada a la

mare, són de la mateixa natura

que les que hom pot veure en ella.

Això no vol pas dir que l'especial
susceptibilitat d'un organisme que

no ha atès ni de molt la seva ma

duresa no l'exposi a certs perills
especifica.

Aquesta especial susceptibilitat
d'un organisme immadur davant
deterrninats agents externs es po
sa en relleu també en el nadó i

molt especialment en el pr-ematur.
Fins a tal punt és important aquest
aspecte de la susceptibilitat a ce-r

tes medicacions en aquestes 'Cir

cumstàncies, que Nyhan ha pogut
afirmar no fa gaire que l'augment
de mortalitat que més aviat hom

observa en aquest període crític és

degut en part a una def'ectuosa

utilització del nostre arsenal tera

pèutic.
Les bases bioqufmiques d'aques

ta susceptibilitat han estat esta-
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TAULA VII

Durada dels efectes de l'hexobarbital (75 mg/kg/ip) al conill segons l'edat
(segons FOUTS i HART)

Edat Durada del son Obseroecions

Menys de 5 dies Infinit Tots els animals moren

7 ... 10 dies 60 ... 90 minuts Aproximadament nr.;
12 ... 16 dies 30 ... 45 minuts Cap mort
21 ... 28 dies 10 ... 20 minuts Alguns animals no dormen
Adults O Escassos signes dç depressió

blertes no fa gaire temps. En efec

te, Fouts i Adamson observaren

l'any 1959 que moltes de les dro

gues que eren metabolitzades pels
enzims presents als microsomes
dels conills adults no ho eren en

els. dels 'conillets acabats de néixer.
En aquests últims no hi apareix
una certa activitat enzimàtica fins

que han passat dues setmanes, i

només quan n'han transcorregut
quatre l'activitat és aproximada
ment igual a la dels adults. Igual
que els 'conills, les rates i els co

nills d'índies neixen també sense

que siguin capaços de metabòlit
zar els medicaments més corrents,
de manera especial pel que fa re

ferència a l'oxidació de les drogues
per part dels mícrosomes i a la

formació de conjugats amb àcid

glucurònic o sulfúric, En canvi,
els embrions de pellet ja posseei
xen els enzims sintetitzats, segu
rament amb una finalitat teleolò
gica: el pollet menja de tot des
del moment que neix, mentre que
el mamífer no pren més que llet i,
per tant, no li són tan necessaris

els mecanismes de destoxicació en

els primers moments de la vida ex

trauterina.
Les conseqüències d'aquesta man

ca temporal de dotació enzimàtica
són les que hom pot imaginar: la

incapacitat d'oxidació de les cade

nes laterals fa que l'efecte de l'he

xobarbital sigui molt més llarg (ve
geu, per exemple, la Taula VII amb

resultats obtinguts per Fouts i

Hart); l'amfetamina, l'acetanilida
i la clorpromazina, entre d'altres,
són més tòxiques al nadó que a

l'animal adult ..

En aquest cas també a l'espècie
humana hom comença a tenir da
des q u e demostren l'existència
d'una situació similar. En el nadó
el problema més greu i més ben
estudiat és el del feble poder de

glucuronoconjugació de la cèHula

hepàtica. Com abans hem descrit
Taula IV), l'àcid glucurònic uti
litzat per a la conjugació de
molts metabolits és format nor

malment al fetge a partir de

la glucosa i a través d'uns com-

plicats passos metabòlics en els
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quals tenen una decisiva interven

ció dos enzims: la uridin-difosfo

glucosa deshidrogenasa i la glu
curonil transferasa. Ara: aquests
enzims existeixen en molt petita
proporció, o bé manquen per com

plet en el nadó, i molt especialment
en el prematur. Aleshores passa

que els fàrmacs no poden ésse-r con

jugats i, per tant, e1iminats: el clo

ramfenicol, per exemple, circula

per la sang gairebé tot en forma

lliure, mentre que a l'adult s'hi
troba 'conjugat en un 90 per 100.

Igual s'esdevé amb molts d'altres

medicaments, alguns d'ells usats

molt sovint en el nadó, esteroi

des, tiroxina, neomicina, penicil-li
na, novobiocina, salicilats, PAS,
polivinilpirrolidona, progesterona,
isoniazida, etcète-ra. Especialíssim
interès cal concedir al problema
de les eventuals accions indesitja
bles de les sulfamides en el nadó.

Aquests compostos, emprats amb
tanta freqüència, i especialment
d'entre ells el sulfafurazol, en no

trobar àcid glucurònic per tal d'és

ser conjugats, substitueixen la bi

lirrubina que circula normalment

lligada a una molècula proteica
(Fouts i Adamson; Odell). El pe

rill en aquest cas prové del fet que

la gran quantitat de bilirrubina

que queda lliure com a conseqüèn
cia de l'esmentat desplaçament pot
originar una icterícia nuclear de

guda a la lesió de les cellules del
sistema nerviós central produïda
pel pigment biliar.

No és aquest l'únic dèficit enzi-

t

màtic possible i habitual al nadó.

Hom ha descrit també una manca

de metahemoglobina reductasa com

a 'conseqüència de la qual hi és re

lativament freqüent l'aparició de

metahemoglobinèmia. Tots els me

dicaments ja coneguts pel fet d'ori

ginar de vegades aquesta alteració
a l'adult són, doncs, molt perillosos
en aquesta època de la vida: els ni

trats i la fenacetina en primer ter

me. Fins i tot han estat descrits ca

sos de metahemoglobinèmia a cau

sa de la utilització de peces d'abric

que havien estat desades amb naf

talina durant molt de temps.
Passarem per alt tot el gran pro

blema relatiu a les accions pecu
liars -favorables o nocives- dels
medicaments durant la primera i

la segona iniômcio: Bé que tots els
autors estan d'acord a consignar
que el nen té una sensibilitat se

lectiva davant determinats medi

caments, el fet és que les opinions
varien a l'hora d'assenyalar quins
són els. productes veritablement pe
rillosos i, cosa molt pitjor, pràcti
cament no n'existeixen pel que fa
referència a quins són els possi
bles mecanismes productors de la

suposada hípersensibilitat.
Tot reconeixent que les altera

cions més notables en la concentrà

ció d'enzims tenen lloc durant els

primer períodes de la vida, és ben
cert que han estat observats alguns
canvis en relació amb la senescèn

cia. Tal com indica Mier, això no

obstant, les investigacions relatives
als mécanismes de regulació de Ia
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concentració enzimàtica com a fun

ció de l'edat cal que siguin bastides
sobre dades relatives als canvis del

nombre total i de la proporció de

diferents tipus cellulars en un tei

xit determinat, així 'com també als

canvis en l'activitat enzimàtica de

les partícules cel-lulars i del nom

bre de partícules per cèllules. Per

exemple, en un estudi fet amb ra

tes Sprague-Dawley senescents, la

concentració de succinoxidasa del

fetge disminuïa parallelament al

nombre de cèllules mesurades per
la concentració d'àcid desoxiribo
nucleic (DNA). Ara: com que la

concentració de DNA només valo
ra el nombre total de cellules per
unitat de pes, aquesta mesura no

ens pot indicar adequadament si
hi ha canvis véritables de' la con

centració enzimàtica. Hi ha molts

aspectes de la biologia de l'envelli

ment, en relació especialment amb

alteracions metabòliques, que tot

just comencen a ésser estudiats.

Aquestes alteracions del metabo
lisme -acaba Meier- condueixen
també a desviacions en les respos
tes farmacològiques, però virtual
ment aquestes qüestions no han es

tat investigades fins ara.

Alimentació. - Els eventuals
efectes exercits per l'alimentació o

per l'estat nutritiu de l'individu so

bre la metabolització dels medica
ments han estat també estudiats

per diversos autors (vegeu Canney
i Bums, any 1962; Ariens). Així
Dixon i collaboradors arriben a

la conclusió que el dejuni depri-

meix el metabolisme de les dro

gues al ratolí pel que fa referèn
cia a les reaccions oxidatives, però
no quant a les vies reductores.

Sembla que aquest fet és degut Gt

una pèrdua de la proteïna enzimà

tica produïda per la manca d'ali

ments. D'altres investigacions han

posat en relleu que les dietes a base
de col donades als animals d'ex

perimentació els incrementen més

l'activitat enzimàtica que, no les

dietes sintètiques, segurame-nt pel
fet de contenir aquelles esteroides

oxidats i peroxidats. Diversos tre
balls experimentals, i especialment
els portats a terme per Canney i

col., han demostrat, d'altra banda,
que els cobais deficitaris en àcid
ascòrbic són més sensibles a l'ac
ció de certes drogues -entre elles,
per exemple, la zoxazolamina- a

causa que, en aquelles circumstàn

cies, disminueix de manera notable
l'activitat enzimàtica.

Els processos de conjugació, que
tanta importància tenen, com hem

vist, en el metabolisme dels medi

caments, poden ésse-r influïts per
modificacions a la dieta. AiXÍ, la

proporció d'àcid benzoic eliminat
en forma d'àcid hipúric o bé com

a conjugat amb àcid glucurònic
varia notablement segons el con

tingut de la dieta en glicina (Cson
ka). Els animals sotmesos a die
tes pobres en compostos sulfurats
tenen dificultats en les biotransfor
macions dels materials usualment
excretats en forma de mercaptans
(Bray i col.), Aquestes variacions
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,

en la metabolització produïdes per

variacions de la dieta poden, fins

i tot, repercutír sobre la intensitat

de l'acció farmacològica exercida

pels compostos afectats: la injee
ció de glicina o d'àcid glucurònic
disminueix de manera molt mar

cada la toxici tat de l'àcid salicílic

pel gos, en facilitar l'excreció rà

pida d'aquest producte en forma

d'àcid salicilglucurònic (Chazal i

Wright) .

Hi ha, per tant, arguments teò

rics i experimentals per a creure

que una alimentació peculiar pot
repercutir directament sobre la in

timitat dels processos de metabo

lització farmacològica i, com a con

seqüència, sobre la intensitat o la

durada de l'acció d'un medicament.

Val a dir, però, que pel 'cantó de la

clínica no trobem gaires referèn

cies a aquest problema que potser
encara no ha estat prou estudiat.

Ha estat dit, de manera parallela
als primers exemples experimen
tals esmentats, que la desnutrició

per hipoalimentació produeix un

augment de la sensibilitat a medi

caments tals corn el mercuri, els

arsenicals i la morfina (observa
cions efectuades durant la prime
ra guerra mundial per Zernick i

per Rumpel).
..

B. Factors farmacològics

El nombre de persones sotmeses

a una medícació continuada durant

gairebé tota la vida augmenta de

manera constant a mesura que

hom va descobrint nous agents efi

caços per a la prevenció i el trac

tament de les malalties cròniques:
hípertensió, diabetis, psicopaties,
allergies, reumatismes, malalties

del collagen, certes infeccions, etc.

Ara: tal com assenyala Laurence,
és ben clar que en molts de casos

la medicació continuada introdueix

determinats perills a la vida de les

persones tractades i que, fins i tot,
de vegades és pitjor el remei que

no la malaltia.

Aquesta és una de les causes, bé

que no l'única, que fan que hi hagi
actualment tantes persones sotme

ses a l'acció de més d'una medica

ció. I deixant de banda molts dels

aspectes generals. de les interac

cions farmacològiques -en gene

ral, i per desgràcia, tan mal cone-

gudes, especialment per part de

molts metges que, tal com ja refe

ria. el pare Feijoo en ocupar-se

d'allò que ell anomenava. "la infa

me práctica", són considerats els

millors precisament perquè són els

que més recepten-, cal que ens li

mitem ara a l'estudi de les reac

cions inesperades a una medicació

que són la conseqüència directa de

l'alteració del seu métabolisme per
una altra droga administrada si

multàniament .

El fet que una determinada me

dicació pugui influir més o menys

sobre les transformacions metabò

liques a què són sotmesos altres

fàrmacs a l'organisme, és de con

neíxement relatívament recent i cal

reconèixer q u e, malauradament,
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no ha entrat encara dintre el co

neixement general. I el cert és que

ara, gràcies a l'estudi d'aquest nou

aspecte de les interaccions medica

mentoses, ens comencem a explicar
moltes vegades per què una dosi

constant d'un determinat medica

ment deixa tot d'una de produir
els efectes de costum a bé, al con

trari, es torna molt més activa o

fins i tot pe-rillosa en produir efec

tes totalment inesperats.
Com veurem seguidament, una

llarga sèrie de treballs experimen
tals, i moltes observacions clíni

ques, han demostrat palesament
que hi ha medicaments que poden
influir sobre el metabolisme d'al
tres inhibint-lo i, com a conseqüèn
cia, incrementant en general llurs

efectes, i, en canvi, n'hi ha d'al

tres que són capaços d'accelerar
les transformacions metabòliques
que ja hem estudiat, i d'aquesta
manera fan també que els efectes
d'altres fàrmacs resultin diferents
dels que hom esperava.

Inhibidors enzimàtics. - Entre
les substàncies capaces d'inhibir el

metabolisme medicamentós, la més

estudiada és el dietilaminoetildife

nil-propilacetat, compost conegut
amb les sigles SKF 525 A, que bé

SKF 525 A

que no ha passat a ésser utilit
zat terapèuticament, ha estat molt

estudiat al laboratori experimen
tal com a prototipus d'interferidor
metabòlic (Axelrod i cols.; Fouts
i Brodie). Aquesta substància té la

propietat de copular-se als enzims

hídroxilants, hidrolítics, reductors
o conjugadors amb molta més in

tensitat que· qualsevol dels altres
fàrmacs coneguts i que són meta

bolitzats per qualsevol d'aquestes
vies (Remmer, 1966). Aquesta in

hibició enzimàtica produïda pel
SKF 525 A fa que els efectes far

macològics d'una gran quantitat de

substàncies siguin molt prolongats
quan, prèviament, l'animal que les

rep ha estat tractat amb el repetit
inhibidor. Així resulta que l'hexo
barbital a dosis de 30 mg/kg pro
dueix en el gos un son d'una du
rada de 90 minuts en condicions

normals, però aquests efectes hip
nòtics duren 8 hores -donant idèn
tica dosi d'hexobarbital- quan
l'animal ha estat prèviament trac
tat amb 15 mg/kg de SFK 525 A,
i arriben a persistir 20 hores, si la

dosi de l'inhibidor administrada
ha estat de 50 mg/kg. De' manera

similar ha estat demostrada una

influència semblant sobre el meta-
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holisme de l'amidopirina. El pre
tractament d'un gos amb 50 mg/kg
de SKF 525 A fa augmentar molt

els nivells plasmàtics d'aminopiri
na, mentre que els del seu producte
de desmetilació, la 4-amino antipi
rina, són considerablement més pe
tits. També el métabolisme de l'a

drenalina és bloquejat per l'acció

del mateix inhibidor.

Aquesta propietat inhibidora no'

és exclusiva del producte al qual
ens venim referint. Conney i Burn

(1962) a la seva revisió en recullen
uns quants d'altres amb una estruc

tura química més o menys similar

que, en general, no han tingut tam

poc entrada a la Terapèutica cor

rent. Hi ha, en canvi, d'altres grups
de productes utilitzats com a me

dicaments precísament a causa de
llur acció com a inhibidors enzimà

tics. Així tenim, en primer lloc, els

inhibidors de la colinesterasa, em

prats com a agents parasímpati
comimètics indirectes precisament
perquè en inhibir l'acció de la coli

nesterasa natural fan que els efec

tes de l'acetilcolina siguin molt

més marcats. Cal reconèixer, de to

ta manera, que els efectes produïts
per aquests productes (esserina o

fisostigmina, prostigmina, piridos
tigmina, etc.) no són inesperats, i

que el metge que els fa servir no

serà mai sorprès per l'augment de

tonus parasimpàtic que desencade

nen. Ben diferent és el cas d'uns

altres inhibidors enzimàtics intro
duïts més recentment i que poden
originar efectes insospitats i a pri-

mera vista fins i tot inexplicables.
Ens referim als inhibidors de la

monoaminoxidasa (IMAO). Bé que
d'estructura química variable (uns
són derivats hidrazínics com la fe

nelzina, el catron, la fenoxipropa
zina o la mebanazina; d'altres hi

drazídics 'com la iproniazida, la

nialamida, el tersavid i la isocar

boxazida; i un tercer grup són sim

plement amines, com la tranilci

prornina, la pargilina o l'harmi

na), tots ells són utilitzats com a

antidepressors, i hi ha autors que
creuen que llurs efectes sobre el

psiquisme són una 'conseqüència
directa de llur acció bioquímica.
Ara: les investigacions dutes a ter

me per diversos autors, i en espe
cial les recerques de Loroche i Bro

die, han demostrat que els IMAO

no solament inhibeixen la monoa

minoxidasa, sinó també els altres
enzims metabolitzadors de drogues
localitzats als mícrosomes de les

cèHules hepàtiques. És a dir que en

un organisme que està sotmès a la

influència d'un IMAO, a més d'una

potenciació de la tiramina, la se

rotonina i altres amines biògenes
que, almenys parcialment, són me

tabolitzades per la MAO, hi resul
ten també potenciats els efectes de
molts d'altres medicaments. Expe
riències dutes a terme per Brown
lee i Williams demostren, per exem

ple, que els ratolins tractats amb
100 mg/kg de fenelzina, per via

intraperitoneal (dosi que per si
sola no produeix cap efecte noto

ri), són extraordinàriament suscep-
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tibles a l'acció de l'amfetamina o

de la petidina, fins a tal punt que

en els animals així preparats la

DL50 d'aquests dos productes és

cinc vegades més petita que en els

animals normals ..

Aquests fets experimentals han

estat descoberts, per desgràcia,
com a conseqüència de l'observació

clínica d'una sèrie d'accidents, la

gènesi dels quals és ara perfecta
ment clara. L'amfetamina i la

metilamfetamina, en pacients sot

mesos a tractament amb tranilci

promina, poden produir una greu

cefalea occipital, crisis de sudora

ció, palpitacions i hipertensió pa

radoxal que pot arribar a imitar

el quadre d'un feocromocitoma o

d'una hemorràgia subaracnoïdea,
amb tanta similitud que han estat

descrits i publicats casos de- mort,
en aquestes circumstàncies, a cau

sa d'una hemorràgia cerebral. Ens

trobem així davant casos d'intole

rància a un medicament per sobre

dosificació relativa: la resposta de

l'organisme és exactament la ma

teixa que si hagués rebut una dosi

molt més important del producte
incriminat -en aquest cas l'amfe

tamina- en no ésser aquest me

tabolitzat i inactivat a la velocitat

a què ho és normalment. Una cosa

semblant ha succeït amb la peiidi
na. Ja és ben sabut que el perill
d'aquest producte -com el de tots

els analgèsics centrals d'acció sem

blant a la morfina- és de produir
una paràlisi del centre respirato
ri. Doncs bé: amb dosis pètites

de petidina, normalment ben tole

rades, han estat descrits casos de

mort per paràlisi respiratòria en

malalts que havien estat tractats

prèviament amb un inhibidor de

la MAO -generalment la tranilci

promina. En tots aquests casos,

doncs, és ben clar que l'alteració

del normal procés metabòlic que

normalment experimenta un medi

cament a l'organisme és la causa

de la resposta indesitjable a les

medicacions esmentades.

Més curiós i inesperat resulta

que els inhibidors de la MAO pu

guin provocar reaccions fins a cert

punt similars quan els malalts que
habitualment els prenen ingereixen
aliments normalment innocus. Fins

l'any 1963 (vegeu la revisió de Na

toff) no aparegué a la literatura

mèdica la primera comunicació re

lativa a l'observació d'una síndro

me clínica peculiar en malalts sot

mesos a tractament amb aquests
productes. Ben aviat hom va evi

denciar que aquesta síndrome era

deguda precisament a la ingestió
de formatge. Els efectes són de

natura símpaticomimètica i -a

l'igual que els descrits en el cas

de l'associació IMAO i amfetami

na- poden ésser comparats als pa

roxismes hipertensius associats als

feocromocitomes, i de vegades han
abocat a la mort en un quadre d'he

morràgia intracranial.. Més recent

ment, d'altres tip u s d'aliments
s'han mostrat perillosos des del

mateix punt de vista: un hidrolit
zat de llevat compost principalment

f
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de pèptids i aminoàcids ("Marmi
te"), certes varietats de faves i les

sardines adobades (Modell).
Tota una llarga sèrie de treballs

experimentals han descobert quins
eren els constituents d'aquests ali

ments responsables dels accidents

observats. Asatoor, Levi i Milne

demostraren la presència de grans

quantitats de tiramina en certes

varietats de formatge (cheddar,
camembert, Stilton), precisament
aquelles que han produït els acci

dents descrits. Atès que la tira-

mina és normalment metabolitza

da per la MAO, el bloqueig d'a

quest enzim per la tranilcipromi
na o un altre IMAO prolonga, i

fins i tot potencia, l'acció de la tira

mina en els malalts (Gillette). Hom

ha descobert també la presència de

tiramina a la "marmite", bé que

en quantitats més moderades. Fi

nalment, Hodge i col. suggereixen
que la 3 :4-dihidroxifenilalanina

(dopa) és el component de, les fa

ves capaç d'originar els efectes sim

paticomimètics adversos durant el
tractament amb l'IMAO. També
en aquest cas ha pogut ésser re

produït al laboratori a posteriori
el fenomen observat per primera
vegada a la clínica: l'administra

ció, per sonda intraduodenal, de

tiramina o de formatge no exer

ceix cap mena d'efecte sobre la

pressió arterial a la membrana

nictitant del gat anestesiat; però
'quan aquestes substàncies són ad

ministrades a un animal al qual
dues hores abans ha estat admi-

•

•

.,.

nístrat un IMAO, també per via

intraduodenal, hom observa una

resposta hipertensora i contrac

cions de la membrana nictitant,
és a dir, un gran augment de l'ac

tivitat simpàtica de l'organisme
(Natoff, Blackwell i Marley). L'al

teració del procés metabòlic a què
és sotmès normalment un agent
farmacològic -que en aquest cas

no ha estat administrat en quali
tat de tal, sinó com a component
d'un aliment- és indubtablement

la causa d'aquests efectes simpa
ticotònics inesperats.

'També, des d'un punt de vista

semblant, es poden produir inter

aecians perilloses entre l'alcohol i

determinades medicacions, Preci

sament en una interacció d'aquest
tipus està b a s a d a la utilització

del disulfirami (antabús) al tracta

ment de l'alcoholisme: la metabo

lització de l'alcohol és interferida a

la fase d'acetaldehid en inhibir el

disulfirami l'acció de l'acetaldehid

oxidasa. I, com és ben sabut, és pre

cisament l'acumulament de quan

titats relativament elevades d'ace

taldehid a l'interior de l'organisme
la causa de les manifestacions des

agradables, i fins i tot greus, que

hom observa en els individus que,

sota l'acció de l'antabús, ingereixen
alguna beguda alcohòlica. Doncs

bé: l'experiència clínica ha demos

trat -i la posterior investigació
ha ha confirmat- que hi ha medi

caments 'capaços d'exercir una ac

ció inhibidora enzimtica pràctica
ment idèntica a la que fa el disul-
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ñrami. Entre aquests cal citar les

sulfamides hipoglucemiants i els

nitrofurans -i d'entre 'ells molt

especialment la furaltadona. Quan,
malalts subjectes a tractament amb

qualsevol d'aquests compostos, in

gereixen accidentalment alcohol,
poden experimentar trastorns ben
semblants als descrits en el cas

del disulfirami. És molt important,
doncs, per tal d'evitar les molès

ties, que de vegades són un veri
table perill, consecutives a la in

gestió de begudes alcohòliques en

aquests casos, que el metge estigui
degudament advertit d'aquesta cir
cumstància i n'assabenti els ma

lalts sotmesos a tractament amb

qualsevol dels fàrmacs esmentats.
Eetimuladors enzimàtics. - De

vegades s'esdevé el cas invers al que
acabem d'estudiar: en lloc d'una
inhibició enzimàtica, és una esti
mulació d'un sistema enzimàtic o

d'una via metabòlica la causa d'una

resposta també inesperada o anò
mala -o bé d'una manca de' res

posta- a una determinada medi
cació. La descoberta que el meta
bolisme dels medicaments pot ésser
estimulat per via farmacològica
s'inicià quan Richardson i col. des
cobriren que un poderós carcinogen
(el 3'-metil-4-dimetilaminoazoben
zè) no produïa hepatomes quan era

administrat a la rata junt amb
3-metilcolantrè. Aquest fenomen
fou explicat en descobrir que l'úl
tim dels compostos citats feia aug
mentar l'activitat dels enzims dels
microsomes hepàtics que són els

que converteixen el carcinogen en

qüestió, i d'altres de semblants,
en metabòlits innocus. També el

benzopirè i, en general, d'altres
hidrocarburs policíclics són capa

ços d'exercir una activitat estimu
ladora de' la transformació meta

bòlica dels colorants aminoazoics
en productes no carcinogenètics
(Conney i Burns, 1962).

Poc temps després, i això ens

interessa més, observacions sem

blants foren reproduïdes amb pro
ductes utilitzats sovint com a me

dicaments. Estudis portats a terme

per diversos grups d'investigadors
i molt especialment els de Rem
mer (1959) i els de Conney i Burns

(1962), demostraren que el tracta
ment de la rata amb una àmplia
varietat de fàrmacs (fenobarbital,
barbital, fenilbutazona, orfenadri
na, clorciclidina, amidopirina) in
crementa de' manera molt marcada
la inactivació no solament de, les
mateixes drogues, sinó també de
moltes d'altres. Així, per exemple,
el pretractament amb fenobarbital
redueix en un 90 per 100 la durada
de la paràlisi provocada per la zo

xazolamina, i la clorciclicina escur

ça la durada dels efectes de l'hexo
barbital des de 215 a 17 minuts.
Aquesta notable modificació dels
efectes farmacològics, -conseqüèn
cia directa, 'com ha estat demostrat,
de l'augment d'activitat enzimàti
ca- és ja evident al cap de 24 ho
res de l'administració del pretrac
tament, bé que calguin uns quants
dies perquè el fenomen atenyi la

'.,
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seva intensitat màxima. En inter

rompre l'administració del produc
te inductor, l'activitat enzimàtica

torna de mica en mica al seu ni

vell habitual.

Estudis posteriors han demos

trat que aquest fenomen no resta

circumscrit a la rata, sinó que pot
ésser observat a d'altres espècies
animals i a l'home. Per exemple, al

cap de set hores d'haver adminis

trat 100 mg/kg de fenilbutazona

a un gos, el nivell plasmàtic de la

droga és d'uns 110 p.gjml. Ara:

estudis efectuats per Burns han

demostrat que l'administració d'a

questa mateixa dosi de producte,
durant cinc dies consecutius, es

timula fins a tal punt el sistema

enzimàtic inactivador de la fenil

butazona, que el seu nivell plasmà
tic, al cap de set hores d'haver-ne

administrat la cinquena dosi 'con

secutiva de 100 mg/kg, només és

de 15 p.g/ml. Observacions paralle
les han estat efectuades al gos amb

altres productes com són la clor

ciclicina, la dífenihidramina, la tol

butamida, el fenobarbital i l'hexo

barbital (Burns i col.) i al conill

amb el fenobarbital i certs insec

ticides halogenats (Fouts i Hart).
A l'espècie humana ha estat demos
trat que la fenilbutazona accelera
el metabolisme de l'amidopirina i
dells cumarínics, el fenobarbital 'el

de la dipirona, i l'heptabarbital el

d'alguns cumarínics. Ara hom es

pot explicar, doncs, perfectament
per què els efectes d'un tractament

anticoagulant amb antivitamines

•

K poden variar de manera molt

remarcable, sobtada i no cal dir

perillosa, en un malalt que en un

moment determinat -tot i no ha

ver estat modificada la dosi del cu

marínic que' pren diàriament-e- li

és prescrit un medicament que con

té un barbitúric o bé deixa de

prendre'l (Raby).
El mecanisme d'aquesta estimu

lació de l'activitat enzimàtica dels

microsomes hepàtics ha estat molt

discutit. Una extensa sèrie de re

cerques molt recents demostrà que

aquest fenomen només pot ésser

observat in vivo -contràriament

a la inhibició enzimàtica produïda
pel SKF 525 A, per exemple, que

també s'exerceix in vitro- i que
tots els productes dotats d'aquestes
propietats estimulants són liposo
lubles. Remmer i Merker han de

mostrat que, paraHelament a l'aug
ment d'activitat enzimàtica 'com

provat per mètodes bioquímics,
hom pot observar, per mitjà del

microscopi "electrònic, un augment
notable de les membranes llises que
constitueixen el reticle endoplàs
mie de les cèllules hepàtiques, és

a dir, d'allò que, en fraccionar sub

cellularment el fetge, forma els mi

crosomes. L'augment d'activitat en

zimàtica és, per tant, consecutiu a

un increment d'una estructura ben
diferenciada i, en deñnitiva, a la

síntesi de components lipídics i pro

tídics. Remmer (1964) precisa que
es tracta d'una fenomen d'inducció

enzimàtica típica: concretament, de

la síntesi d'un citocrom particular
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que exerceix un important paper
en els processos d'hidroxilació dels

compostos estranys.
En definitiva, la qüestió de les

eventuals interaccions medicamen

toses és d'una extraordinària com

plexitat, i l'estudi que hem fet d'un

sol dels seus aspectes -les inter

accions per interferència metabò
lica- ens demostra que tot just
comencem a plantejar-nos el pro
blema partint de bases sòlides.

Mentrestant, a la pràctica diària,
cal exposar-se moltes vegades a fer

véritables experiències farmacolò

giques que, per desgràcia, poden
resultar inesperadament perilloses.
És per això que veus autoritzades

(vegeu Laurence), en constatar que

algunes de les interaccions obser
vades haguessin pogut ésser pre

vistes, arriben a la conclusió que la

investigació oficial i privada, i es

pecialment els preparadors de no

ves especialitats, cal que tinguin
sempre present aquest problema i

portin a terme una sèrie d'expe
riències d'associació abans de per
metre la utilització general de qual
sevol nou producte.

c. Factors patològics

Si moltes circumstàncies fisiolò

giques i, 'com acabem de veure, un

nombre cada vegada més crescut de
medicaments són capaços d'influir
sobre les transformacions a què
són sotmesos els fàrmacs a l'inte
r ior de l'organisme, no resulta gens

sorprenent que hi hagi una sèrie

de factors veritablement patolò
gics que exerceixin també una in

fluència de vegades remarcable. I

aquestes circumstàncies patològi
ques poden ésser de natura molt

diversa. Així hom pot distingir les

alteracions, locals o generals, però
inespecíñques, que poden repercu

tir sobre el metabolisme medica

mentós, dels defectes enzimàtics o

metabòlics específics, que moltes ve

gades no tenen altra exterioritza

'ció clínica que la resposta anormal

a un medicament o a un grup de

substàncies.

Hepatopaties adquirides. - Te
nint en compte que el fetge és el

laboratori metabòlic central de tot

l'organisme i que, com hem vist,
s'hi troben localitzats els princi
pals sistemes enzimàtics reguladors
del metabolisme medicamentós, no

és gens estrany que hom hagi cer

cat d'establir una relació entre les
malalties del fetge i unes even

tuals anomalies en els processos
de transformació a què són sotme

sos els fàrmacs. Val a dir, però,
que els resultats fins ara obtinguts
en aquest terreny són més aviat

poc demostratius, en especial pel
que fa referència a la clínica.

Des d'un punt de vista experi
mental, McLuen i Fouts demostra
ren que la icterícia obstructiva

produeix, al conill, una depressió
del metabolisme medicamentós i,
paraHelament, un augment de la
sensibilitat a l'hexobarbital, bé que
aquests fenòmens no siguin repro
duïbles amb altres medicaments.
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En tot cas sembla que aquesta de

pressió de certs aspectes, o, de

certes vies, del metabolisme far

macològic, sigui deguda a l'acció

inhibidora dels àcids biliars.

Però pel cantó de la clínica, mal

grat que la literatura mèdica ac

cepti que els malalts portadors
d'una hepatopatia no toleren tan

bé certes drogues com els indivi

dus normals, són diverses les recer

ques que han donat resultats no

massa convincents, Així, Sessions

i col. no pogueren posar en relleu

que pacients amb hepatopatia fos

sin més sensibles al pentobarbital
o que la desaparició d'aquesta dro

ga de 11 u r sang estigués retar

dada. Per la seva part, Brodie,
Burns i Weiner demostraren que

el metabolisme de cinc productes
diferents (fenilbutazona, aminopi
rina, antipirina, àcid salicílic i di

cumarol) no estava modificat en

pacients amb cirrosi hepàtica, mal

grat que tant la clínica com el la

boratori demostraren que hi havia

una greu disfunció hepàtica. En

un altre estudi semblant, Glazko,
Kuni i Finland comproven, en un

grup de dotze cirròtics, que només

en tres casos hi ha un augment
significatiu de la vida mitjana del

cloramfenicol, mentre que són deu

els malalts amb hiperbilirrubinè
mia : és a dir, la inhibició de la

conj ugació en el fetge cirròtic és

més aviat l'excepció que la regla,
malgrat la dificultada excreció de

bilirrubina.

En definitiva, els resultats fins

..

ara publicats no ens permeten d'es

tablir una relació directa i cons

tant entre alteracíó del funciona

lisme hepàtic i resposta anòmala

als medicaments per interferència

en llur metabolisme. Sembla que,

en tot cas, cal que la lesió hepàti
ca . sigui molt intensa perquè es

reflecteixi en una anòmala trans

formació metabòlica dels medica

ments.

Malalties hereditàries. - Tal

com assenyala molt bé Kalow, hi

ha diverses malalties hereditàries

en les quals una alterada resposta
a una droga n'és un signe patog
nomònic. I aquesta alterada res

posta és sempre la conseqüència
d'una anomalia enzimàtica o me

tabòlica.

Així pot succeir, per exemple, en

molts casos d'icterícia familiar no

hemolític-a. En casos de síndrome

de Crigler-Najjar, Childs i col, han

demostrat l'existència d'un defecte

en la formació de conjugats etè-.

rics amb àcid glucurònic que es

posa en relleu en forma d'un gran

dèficit en la quantitat d'àcid sali

cílic eliminat per l'orina en aques

ta forma. Els estudis portats a

terme per Arias semblen demos

trar que també els malalts afec

tes de síndrome de Dubin-Johnson

o de síndrome de Rotor són porta
dors d'un defecte de la glucuronil
transferasa que abocaria a resul

tats semblants des del punt de vis

ta de la metabolització dels medi

caments.

En malalts portadors de formes
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enzimàtiques a hereditàries de rne

tahemoqlobinèmia han estat des
crites diferències remarcables en

els efectes de certs medicaments.
Els treballs de Gibson i de Scott
i Griffith demostraren q u e en

aquests malalts hi ha un dèficit
de diaforasa I, enzim que trans
forma la metahemoglobina en he

moglobina. Els estudis d'Edder i
collaboradors han posat en relleu
les diferències de nivells de meta

hemoglobina a la sang de dos ma

lalts, a cada un dels quals havia es

tat administrada una dosi de 0,5 g
de nitrit sòdic. Bé que en tots dos
casos la metahemoglobinèmia pugi
inicialment fins a nivells semblants,
mentre a l'individu normal baixa
ràpidament a xifres normals, a l'in
dividu deûcitarí en diaforasa I la

hipermetahemoglobinèmia persis
teix molt de temps. Evidentment,
el dèficit enzimàtic és la causa de
l'alteració que pot conduir a con

seqüències greus.
Un dels trets característics de

la malaltia per emmagatzemament
del glucogen, malaltia de von Gier
ke, és una disminuïda resposta. als
efectes hiperglucemiants de l'adre

nalína i del glucagó (Van Creveld).
Com és sabut, tant l'una corn l'al-
tra d'aquestes hormones actuen me

tabòlicament per activació de la
fosforilasa. Ara: com que a la ma

laltia de von Gierke hi ha un dè
ficit de glucosa-ê-fosfatasa, aque
lla activació resulta, en aquest cas,
perfectament inútil.

La [enilcetonûria =-malaltia que

no sembla tan rara al nostre país
com havia estat suposat (vegeu La

porte, Esperalba i Vilardell)- és
també deguda a una deficiència en

zimàtica. En no poder-se formar
tirosina, a partir de la fenilalani
na, per la mancança de fenilala
nin-hidroxilasa hi ha també en

aquests malalts un dèficit relatiu
de catecolamines. Segons ha demos
trat Cawte, una de les expressions
d'aquest dèficit és un augment de
la resposta hipertensora a l'adre
nalina exògena deguda a una hi

perresposta dels receptors simpà
tics mancats normalment d'estí
muls interns.

Unes altres alteracions metabòli
ques estretament relacionades amb
determinats medicaments són les
porfíries. Les etil-sulfones, l'apra
nal, l'etanol i els barbitúrics alil
substituïts són els productes clàssi. ..

cament incriminats, als quals hom
ha afegit més recentment la gri
seofulvina. Tothom està d'acord
que el paper de tots aquests pro
ductes és de posar en relleu una

alteració genètica del métabolisme
(Schmid). Recerques efectuades re

centment per Granick semblen de
mostrar que el defecte bàsic con

sisteix en una hiperactívitat de la
sintetasa de l'àcid S-aminolevulí
nic. Recordem, a més>, que Gold
berg creu que els efectes dels barbi
túrics són augmentats als pacients
amb porfíria.

Esmentem, finalment, que ha es

tat descrita una especial sensibi
litat a. l'atropina dels nens mongò-
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lies. Aquest coneixement, més aviat

de tipus empíric, ha estat confir

mat recentment, en part, per Berg
i col.; O'Brien i col., i Priest, que

han trobat, per separat, que, efec

tivament, l'atropina produeix als

mongòlics una midriasi més mar

cada que als individus normals. De

fet, però, hom continua discutint

si aquesta reaccionabílitat augmen

tada és la simple conseqüència d'un

fet mecànic local (una major flexi

bilitat de la musculatura de l'iris)
o si és l'expressió d'una defectuo

sa metabolització de la droga.
Anomalies específiques heredità

ries. - Dintre els factors patolò
gics relacionats amb el metabolis

me i l'acció dels medicaments tro

bem un tercer grup, sens dubte

el més important des de tots els

punts de vista, constituït per una

sèrie d'anomalies específiques here

ditàries que no estan lligades a una

malaltia general evident per altres

manifestacions. Fins a tal punt
això és veritat, que de vegades hom

no sap si, en lloc de consíderar-los

entre els factors patològics, no se

ria més escaient de fer-ho junt amb

els fisiològics, ja que -com veu

rem, per exemple, en les varíacions

de l'acetilació- pot succeir que la

variació bioquímica típica del "de

fecte" o de I' "anomalia" en qües
tió a penes vagi lligada a cap mani

festació veritablement patològica.
Des d'un punt de vista teòric

hom pot dividir aquestes anoma

lies en dos grups ben diferenciats.

En eI primer hi inclourem les al-

•

teracions específiques dels sistemes

enzimàtics encarregats del metabo

lisme de les drogues. Aquestes al

teracions tenen 'com a conseqüèn
cia que la transformació d'un fàr

mac determinat -o d'un grup de

fàrmacs- segueixi camins pecu

liars o que segueixi amb molta més

dificultat i lentitud el camí habi

tual, cosa que, de vegades, origina

l'aparició de reaccions indesitja
bles. Dintre un segon grup se

ran estudiades les alteracions de

.sistemes enzimàtics que, bé que no

afectin directament la transforma

ció metabòlica dels medicaments,
fan que l'organisme hi resulti anor

malment sensible, almenys en de

terminades circumstàncies.

a) Dels sistemes enzimàtics me

tabolitzadors de drogues.
Entre les anomalies, pertanyents

al primer grup hi ha, per exemple,
l'alteració de la peeudocoíineetero
sa plasmàtica gràcies a l'acció de

la qual són desdoblats hidrolítica

ment un bon nombre de medica

ments, tal com ja hem vist en ocu

par-nos de les vies metabòliques

principals. La pseudocolinestera

sa, o més simplement anomenada

colinesterasa, és una glucoproteï

na, d'un pes molecular de l'ordre

de 300.00'0, que hi ha normalment

al plasma i als teixits, capaç d'hi

drolitzar compostos de tipus ester

com la succinilcolina, la benzoïl

colina, la butirilcolina i la pro

caïna, però no l'acetilcolina, que

és inactivada per un altre enzim

semblant: I'acetilcolinesterasa, La
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funció duta a terme fisiològica
ment a l'organisme per la colines
terasa no és gaire coneguda: se

sap, de tota manera, que la seva

mancança no és incompatible amb
la vida. El cert és que la colines
terasa intervé en el metabolisme
de medicaments d'una acció tan
remarcable com la succinilcolina
o suxametoni, relaxador o paralit
zant muscular sintètic emprat so

vint pels anestesistes.
La presència normal de colines

terasa al plasma fa que aquest pu

gui inactivar fins a 120 mg de suc

cinilcolina per minut, bé que a la

pràctica amb dosis de 40 mg d'a
quest compost ja s'obtinguin efec
tes paralitzants, ja que en passar
el suxametoni a la placa motriu es

capa a l'acció de l'esterasa sèrica.
De tota manera, amb una dosi úni
ca de la quantia de l'esmentada,
la paràlisi observada no dura més
enllà de quatre o cinc minuts. Per
tal d'aconseguir efectes de més du
rada cal recórrer a l'administra
ció continuada per infusió intra
venosa. Se n'arriben a donar així
dosis d'un gram per hora, però, tot
i això, la presència de la colines
terasa fa que al cap de pocs minuts
d'interrompre la infusió desapa
regui la paràlisi. Ara: de vega
des s'esdevé que l'administració de
succinilcolina origina una paràlisi
muscular de molta més durada, fins
al punt que els efectes d'una infu
sió intravenosa poden persistir vuit
o deu hores. Ja l'any 19512, Evans
i col. demostraren que alguns d'a-

quests pacients amb resposta anò
mala presentaven una baixa acti
vitat colinesteràsica al sèrum. Però
poc temps després, Kalow i la seva

escola comprovaren que, de fet, l'al
teració era més qualitativa que no

quantitativa: en lloc de la colines
terasa que hem descrit, aquests ma

lalts -un entre dos o tres mil in
dividus agafats a l'atzar- tenen
una "colinesterasa atípica" amb
una activitat ben diferent de la

normal, és a dir, amb una afini
tat molt més petita per la succi
nileolina (Kalow i Gunn).

Les dife-rències entre les dues
colinesterases són també posades
en relleu pel diferent grau d'inhi
bició que experimenten en pre
sència de determinats compostos.
Aquesta propietat diferencial ha
servit per a establir un índex d'ac
tivitat colintestcràsica, i així ha es

tat establert el concepte' de "núme
ro de dibucaïna' que représenta el
tant per cent d'inhibició de l'acti
vitat esteràsica del sèrum aconse

guit en unes condicions determi
nades. Mentre aquest índex és de
l'ordre de 80 a les persones nor

mals (amb colinesterasa típica in
hibida per la presència de dibu
caïna), només arriba a 20 als por
tadors de la colinesterasa atípica
(escassament inhibida per la dibu
caïna). A la pràctica hom troba
també un tercer grup d'individus
amb un número de dibucaïna in
termedí (entre 45 i 70).

Els estudis genètics efectuats en

famílies amb individus sensibles
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donen corbes trimodals i hom ha

intentat d'explicar l'existència dels

tres fenotipus acceptant-los com la

resultant de la interacció de dos

gens, un de dominant (el de la co

linesterasa típica) i l'altre recessiu

(el de la atípica). Seguint aquesta
hipòtesi, els dos pares d'un indivi

du sensible (homozigòtic recessiu)
haurien d'ésser iguals que ell o bé

heterozigòtics. Això no obstant,
aproximadament en la cinquena
part dels casos hom troba una ano

malia al fenotipus de la mare que
és aparentment normal (és a dir,
amb un número de dibucaïna ele

vat). De fet, doncs, la transmissió

hereditària d'aquesta anomalia és

més complicada que no sembla, i

hom accepta ara que, al costat dels

gens descrits, n'hi ha dos més: un

de silenciós i un altre que es carac

teritza per la resistència de la coli

nesterasa que origina a l'acció del
fluorur. Tot això fa que calgui ad

metre l'existència de deu genotipus
diferents de colinesterasa plasmà
tica, tres dels quals són molt sen

sibles a la succinilcolina (vegeu
Lehmann i Liddell, per a més de

taIls) .

Per acabar amb aquesta anoma

lia -que tan perillosa pot resultar

si l'anestesista en desconeix l'exis
tència- esmentem que hom està

estudiant si la presència de coli

nesterasa atípica pot alterar la

resposta a d'altres medicaments,
ja que, tal com ha estat indicat,
la pseudocolinesterasa és l'enzim

que normalrnent originat a l'inte-

rior de l'organisme, el desdobla

ment de productes de gran impor
tància: per exemple, la procaïna.

Parallelament als efectes dels

sistemes hidrolítics han estat tam

bé descrites anomalies en els pro

cessos de coniuaaciô a què són sot

mesos els medicaments. Ja n'hem

vistos uns de lligats a d'altres alte-

racions metabòliques generals.
Cal que ens referim ara a les va

riacions de l'acetilació que han

estat i són l'objecte d'un gran

nombre de treballs. Començaren
en aquest cas amb l'exposició d'un

exemple -de gran importància
teòrica i pràctica- per tal d'ex

treure'n després unes considera

cions biològiques generals.
Les diferències en el procés de

l'acetilació a l'espècie humana fo

ren descobertes en estudiar el pro

blema del métabolisme de la iso

niazida. En efecte, a partir dels

treballs de Bônicke i Reiff, i de

Hugues i col., hom sap que, en

aquest aspecte, hi ha dos tipus d'in

dividus: els inactivadors "ràpids"
i els inactivadors "lenst" . Ja hem

esmentat abans que la isoniazida

és metabolitzada, en gran part, per

copulació amb àcid acètic activat .

El compost resultant deixa de te

nir acció antituberculosa; per tant,
la vida mitjana de l'agent quimio
teràpic actiu serà molt diferent en

uns individus a en uns altres. De

fet, bé que els diferents autors

estableixin mòduls diferents per a

traçar el límit que separa els dos

grups -cosa que, dit sigui entre
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TAULA VIII

Freqüències aproximades d'ínactivadors ràpids d'isoniazida a diferents grups
de població

Esquimals 95 per cent Anglesos 4:0 per cent

Japonesos 86, » Sudanesos 35 »

Indis americans 78 » Alemanys 30 »

Negres USA 47 » Francesos 25 »

Blancs USA 45 » Argentins 21 »

Hindús 4:2 » Italians 20 »

Russos 40 » Espanyols 15 »

Marroquins 10 »

parèntesis, fa que els resultats pu
blicats siguin de vegades difícil
ment comparables-, hom admet

que la vida mitjana de la isonia

zida activa oscilla entre 45 i 80
minuts en els ínactivadors ràpids,
mentre que s'allarga fins a 140-
200 minuts en els lents. Aquestes
marcades diferències són posades
en relleu quan, com ha fet Evans

(1962), hom procedeix a determi
nar el nivell plasmàtic d'isoniazi
da lliure en un grup nombrós d'in
dividus al cap d'un temps deter
minat d'haver-los administrat una

dosi constant de producte: l'histo

grama de freqüències obtingut pre
senta una distribució clarament bi
modal. De manera parallela hi ha
també variacions marcades en l'eli
minació urinària d'isoniazida lliu
re en l'un o en l'altre tipus d'inac
tivador: mentre els ràpids en vé
nen a eliminar, per vint-i-quatre
hores, només un 3 per 100 de la

quantitat administrada, a l'orina

dels lents se n'hi pot trobar fins a

un 30 per 100.
Atès que aquestes diferències

igual es troben quan la isoniazida
ha estat administrada per via in

travenosa i que la "clearance" renal

del producte és la mateixa en uns i

altres individus, resulta evident que

hi ha un factor metabòlic que de

termina la diferent velocitat d'in

activació d e I producte. D'altra

banda ha estat demostrat que la

capacitat de metabolització de la
isoniazida és permanent en un ma

teix individu i que aquesta carac

terística està determinada genèti
cament. La majoria dels autors
estan d'acord a creure que la ca

racterística ràpida és dominant.
Per tant, els individus lents seran

sempre homozigòtics, mentre que
els ràpids poden ésser també he

terozigòtics.
És curiós de comprovar que la

freqüència relativa d'acetiladors rà

pids és molt variable als diferents

grups racials. A la 'Taula VIII hem

ordenat una sèrie de resultats pu
blicats per diferents autors. L'es
tudi d'aquest problema al nostre

país ha estat emprès no fa gaire,
per primera vegada, per March,
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Aquest autor ha estudiat un total

de 1291 individus adults, molts
d'ells malalts internats a la Ciu
tat Sanatorial de Terrassa, per

mitjà del mètode de Paunescu i

Buzescu, consistent en la determi

nació química de la quantitat d'i

soniazida lliure eliminada per l'ori

na durant les 12 hores consecuti
ves a l'administració d'una dosi de

producte fixa per via oral. En

aquestes circumstàncies són cata

logats com a inactivadors ràpids
els que eliminen una quantitat in

ferior al 12 per cent de la dosi
administrada. Doncs bé: només un

15,2 per 100 dels casos estudiats

poden ésser considerats com a in

activadors ràpids, davant un 81,2
per 100 d'inactivadors lents i un

3,4 per 100 de resultats dubto
sos. Com hom pot comprovar a

l'esmentada Taula, aquesta és una

de les més baixes proporcions d'a
cetiladors ràpids trobades arreu

del món, situada entre la publica
da per autors francesos, argentins
i italians, i l'obtinguda en estudis
similars fets a la població del Mar
roc. És evident que hi ha una dis
tribució geogràfica remarcable: la

proporció d'inactivadors r à pi d s

sembla màxima als països septen
trionals per a anar-se reduint a me

sura que hom s'apropa a l'equador.
La coincidència d'una molt baixa

proporció d'inactivadors ràpids als

grups ètnics ancestralment asso

tats per l'endèmia tuberculosa (paï
sos de la conca mediterrània en

general) fa pensar a March, repre-

nent i modificant una hipòtesi for

mulada per Clarke, que és possible
que s'hagi anat produint una mena

de selecció natural entre els dife

rents grups de població profunda
ment tuberculitzats, en el sentit

que els inactivadors lents deurien

ésser -per alguna circumstància

que per ara desconeixem- més

resistents a la infecció tuberculosa.

La importància d'aquesta mena

de treballs és encara molt més gran

que no pugui semblar a primera
vista. En efecte, a part l'indubta
ble inte-rès teòric, el problema té

unes importants repercussions de

tipus pràctic. En primer lloc els

nivells plasmàtics constantment

més elevats, obtinguts amb dosis

iguals d'isoniazida, en els inacti
vadors lents, poden resultar més

eficaços des d'un punt de vista te

rapèutic. Com ha demostrat Suna

hara, l'augment de la dosi d'iso
niazida a penes repercuteix sobre
el nivell plasmàtic de producte ac

tiu als individus inactivadors lents;
però, en canvi, fa que aquell sigui
proporcionalment més elevat als

inactivadors ràpids. De la mateixa
manera March opina que, per tal

d'assegurar l'eficàcia d'un tracta

ment, cal augmentar la dosi d'iso
niazida fins que hom comprova l'a

parició de producte actiu a l'orina

en quantitat mesurable. Però, en

segon lloc, sembla ben demostrat

que aquesta diferència metabòlica
està també relacionada amb la pos
sible aparició de manifestacions

indesitjables com a conseqüència
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del tractament continuat amb iso

niazida. No fa gaire que Devadat
ta i col. han pogut comprovar que
la polineuritis per isoniazida apa

reix amb molta més freqüència en

tre els acetiladors lents que no pas
entre els ràpids: en un grup com

post per 143 malalts .observaren
polineuritis en un 25,7 per 100

d'inactivadors lents, mentre que
només un 3,4 per 100 dels ràpids
presentaven aquesta manifestació
indesitjable. A la ja esmentada in

vestigació portada a terme per
March és demostrada també aques
ta correlació entre inactivació len
ta de la isoniazida i freqüència de

polineuritis: això té una especial
importància al nostre país amb

gran majoria d'inactivadors lents
i tendència actual a l'administra
ció de dosis elevades d'isoniazida.
No té res d'estrany, doncs, que el

repetit autor hagi tingut ocasió de
veure' casos de polineuritis greus i

que opini que, si hom no modifica
l'actual situació, aquests fenòmens
tòxics tindran tendència a esdeve
nir cada vegada més freqüents i

alarmants.

Aquesta deficient capacitat d'a
cetilació -com veiem tan rica en

conseqüències d'ordre pràctic- no

resta limitada al cas de la isonia
zida. E I s estudis efectuats per
Evans (1965) en un grup d'estu
diants voluntaris, amb la sulfame

tazina, demostren que aquest pro
ducte és acetilat amb més o menys
velocitat i que aquesta corre pa

rallela, a 'cada subjecte, amb la

seva capacitat d'inactivació de la

isoniazida. Una recerca duta a ter
me pel mateix autor amb petites
mostres de fetge humà normal,
extret per biòpsia, demostra que
el teixit hepàtic pot ésser també

classificat en dos tipus diferents

quant a la s e v a capacitat per
a acetilar la sulfametazina quan
és incubat, en forma d'homogenat
amb acetil 'Coenzim A pur. Els re

sultats d'aquesta prova in vitro

corresponen perfectament amb el

comportament fenotípic de cada un

dels individus estudiats: això de

mostra que l'enzim responsable d'a

quest polimorfisme és un acetil
transferasa.

Més recentment encara, el ma

teix grup d'investigadors ha de
mostrat que igual s'esdevé amb
dos altres medicaments que són
metabolitzats per una via idènfi
ca: la hidralazina i la fenelzina.
PeI que fa referència a la primera,
encara no se n'han tret conseqüèn
cies d'ordre pràctic, bé que Evans
es pregunta si la polineuropatía i
la síndrome de lupus eritematós
que de vegades apareixen en el
curs del tractament de la hiper
tensió amb aquesta droga no són
més freqüents entre els inacti
vadors lents que entre els ràpids.
Amb la fenelzina sí que han estat

ja efecutats estudis d'ordre clínic:
no ha estat demostrada l'existència
d'una diferència quant als resul
tats terapèutics, però han estat ob
servats efectes colaterals greus en

nou pacients tots els quals perta-
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nyien al grup d'inactivadors lents.

Sembla, doncs, conclou Evans, com

si la constitució enzimàtica, genè
ticament condicionada, d'un indivi

du el predisposés al desenvolupa
ment d'una reacció tòxica a una

droga deterrninada.

Tots els casos fins ara referits

són exemples de l'existència d'una

acetilació polimòrfica. Cal dir, però,
que alguns productes són acetilats

d'una manera monomòrfica -és a

dir, invariable- i per això amb

ells no hi ha un fenotipus especial
ment susceptible a presentar efec

tes tòxics. Tant el PAS com el

PABA (àcid para-aminobenzoic)
pertanyen a aquest tipus. Evans i

White han demostrat que mentre

mostres biòpsiques de fetge, pro

cedents d'individus dels dos grups

referits, metabolitzen a velocitat

molt dife-rent la sulfametazina, no

hi ha, en canvi, diferències quant
a la metabolització del PABA que
és intensament acetilat, especial
ment per la mucosa jejunal, sigui
quina sigui la seva procedència.
També l'acetilació de la sulfanila

mida sembla tenir lloc sota un pa

tró monomòrñc. Les proves que

tenim fins ara, per tant, sugge

reixen que el cos humà disposa
d'uns mecanismes polimòrfics per

a acetilar uns medicaments, i d'uns

de monomòrfics per tal d'acetilar

ne d'altres.

Un tercer defecte enzimàtic lli

gat directament amb el metabolis

me d'un producte medicamentós és
l'acatalasèmia descoberta per Ta-

kahara en una família japonesa
els membres de la qual no respo

nien amb el bombolleig típic i ca

racterístic en aplicar aigua oxige
nada sobre una ferida. Aquesta
característica, deguda a una man

ca total de l'enzim catalasa encar

regat de la degradació del peròxid
d'hidrogen, ha estat només obser

vada en unes poques famílies ja
poneses i en uns casos aïllats a

Suïssa (Aebi i col.). Si citem ací

aquest rar trastorn és perquè Van

Warburg indica que la catalasa

sembla estar relacionada amb el

métabolisme de l'alcohol etílic, i se

ria interessant de veure si verita

blement aquests individus són més

sensibles a la seva acció. En canvi,
haurien d'ésser més resistents a

l'acció de l'alcohol metílic, ja que

la 'catalasa intervé en la transfor

mació d'aquest alcohol en aldehid

fòrmic, que és el responsable de la

ceguesa que amb freqüència és ob

servada en els intoxicats amb me

tanol (Williams).
b) D'altres sistemes enzimàtics

l'alteració dels quals determinà una

alteració funcional.
Dintre aquest apartat figura en

primer lloc el dèficit de glucosa-
6-fosfat deshidrogenasa (G-6-PD)
que determina una de les més com

plexes i més ben estudiades reac

cions medícamentoses per idiosin

cràsia: l'anomenada sensibilitat a

la primaquina. De fet, aquesta al

teració, localitzada a l'eritròcit, fou

observada ja l'any 1885 quan Hop
pe Seyler descriví l'anèmia pro-
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duïda per la fenilhidrazina carac

teritzada per l'aparició dels anome ..

nats cossos de Heinz a l'interior
dels eritròcits. És clar que ni ales

hores ni quan, l'any 1926, Mühlens

observà que certs individus de raça
negra eren especialment sensibles
a l'acció de la pamaquina no foren

sospitades. les causes del trastorn.
L'estudi a fons de la qüestió fou

iniciat quan, durant la segona guer
ra mundial, s'observà que un altre

antipalúdic -la primaquina- pro
duïa reaccions hemolítiques quan
era administrat a individus per
tanyents a determinats grups ra

cials, bé que fins l'any 1954, grà
cies a les recerques de Dern i col.
i de Beutler i col., no fou demostrat

que la causa d'aquestes reaccions
estava localitzada als eritròcits de

les persones sensibles.
Una llarga sèrie de treballs ha

demostrat que són relativament
nombrosos i variats els productes
als quals resulten sensibles els por
tadors del defecte: tots els antipa
lúdics derivats de la 8-amina-qui
nolina, les sulfamides, els nitrofu

rans, la tolbutamina i la vitamina
K3 entre d'altres, tots ells compos
tos portadors d'un grup amínic
unit a un anell benzènic. Cal re

cordar també que ha estat demos
trada l'existència d'una estreta re

lació entre aquesta hipersensibílitat
i el favisme, i que, com ha demos
trat Surinyach, hi ha d'altres ali
ments (mongetes, pèsols, espàrrecs,
bolets i figues de moro) que també

poden produir crisis reaccionals als

portadors d'aquest defecte enzimà
tic (vegeu Surinyach per a més de

talls) .

Clínicament el defecte es mani
festa per l'aparició d'una reacció
hemolítica al cap de dos o tres dies
d'haver iniciat el tractament amb

qualsevol de les substàncies esmen

tades. Aquesta hemòlisi sol ésser
autolimitant a causa de la resis
tència dels eritròcits joves: és a

dir, només són destruïts els eritrò
cits de més de seixanta dies. Això
fa que, en general, sigui atès una

mena d'estat d'equilibri (destrucció
dels eritròcits que es van fent vells
i aparició simultània d'altres de

joves, resistents) que permet la

continuada administració del me

dicament un cop vençuda la crisi
inicial.

El mecanisme bioquímic respon
sable d'aquesta sensibilitat és bas
tant complex: l'hem esquematitzat
a la Taula IX. La conseqüència
principal del defecte enzimàtic és
la baixa proporció de glutatió re

duït que hi ha a l'eritròcit. I, en

definitiva, la presència del glutatió
reduït en quantitat suficient és es

sencial per a la seva integritat es

tructural. Aquesta feblesa, de base

bioquímica, dels glòbuls roigs és

especialment palesa als elements
vells que són els que sucumbeixen
fàcilment davant la presència de
substàncies que, en circumstàncies
normals, són perfectament tolera
des. Les profundes modificacions
de tots ordres originades a l' eritrò
cit pel dèficit en G-6-PD han per-

'.
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mès d'establir diferents mètodes

analítics destinats a detectar l'exis

tència de l'alteració. Atès que la

determinació directa del contingut
en G-6-PD és força complicada,
hom recorre a l'estudi de l'estabi

litat del glutatió (Beutle-r i col.,
1957) i, més senzillament, al test

de reducció de la metahemoglobina
(vegeu Brewer i col) a d'un colo

rant làbil (Motulsky i col.; Tônz i

Betke) pel NADPH2 eventualment

present a l'eritròcit.

El dèficit de G-6-PD és una al

teració relativament freqüent: hom
calcula que hi ha més de cent mi
lions de persones que el sofreixen

(Marks i Bank). Amb tot, la dis
tribució d'aquesta freqüència és
molt irregular, ja que al costat de

g r u p s racials considérablement

afectats, n'hi ha d'altres que pràc
ticament n'estan lliures del tot

(Taula X). Hom ha remarcat tam

bé que la distribució del defecte es

correspon aproximadament amb la

de la infestació per P. falciparum,
cosa que ha fet pensar que potser
aquesta alteració bioquímica pro

porcionaria una mena de protecció
contra els efectes letals d'aquesta
forma de paludisme (Allison i Cly
de). Ja hem indicat que l'afecció

fou descoberta als negres, però, com

pot ésser comprovat a la Taula X,
tant entre les races blanques con

entre les de color hi ha marcades

diferències de tipus geogràfic. La

indubtable presència del dèficit en

certs grups ètnics de la conca me-

TAULA IX

Mecanisme bioquímic de la sen

sibilitat a la primaquina.

GLUCOSA
6-FOSFAT

6-FOSFO
GLUCONAT

El dèficit de qlucosa-ô-fosfat deshídroqe ...

nasa (G-6 ...PD) (els individus portadors del
defecte només en tenen d'un 10 a un 25 per
cent de la quantitat normal) fa que la via

de les pentoses -el primer pas de la qual
és la transformació de qlucosa-ô-fosfat en

ô-fosfo gluconat- només pugui ésser utilit ..

zada en petites proporcions. Com a conse ..

qüèncía, la producció de nicotinamida .. adenín
dinucleòtid reduït (NADH2) a partir de la N AD P
seva forma oxidada (NAD) és molt escassa.

En mancar una quantitat suficient de NADH2f
no pot ésser reduït el glutatió d'una manera

regular: malgrat que l'organisme intenta de

compensar el defecte augmentant la quanti ..

tat de glutatió reductasa (1,5 a 2 vegades la
seva activitat normal), la transformació del

glutatió oxidat (GSSG) en la forma reduïda

(GSH) és deficitària, ja que d'aquest últim

només se'n troba un 60 per cent de la quan- 2 GSH
titat normal.

GSSG
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diterrània i les evidents connexions
existents entre el dèficit en G-6-PD
i el favisme -present a les nostres

latituds, de manera especial en fo

cus d'endogàmia- fan que tingui
un especial interès la recerca d'a

questa anomalia entre nosaltres. Si

deixem a part alguns estudis iso

lats, no coneixem l'existència d'in

vestigacions sistemàtiques encami
nades a solucionar aquest proble
ma. És per això que hem cregut
molt interessant d'emprendre un

estudi sistemàtic per tal de contri
buir a establir quina és la freqüèn
'CÍa del defecte. Els resultats ini
cials d'aquesta recerca portada :1.

te-rme en collaboració amb Mas
sana són per ara negatius: els pri
mers cinquanta malalts -barcelo
nins de residència- en els quals ha
estat feta la determinació per mit

jà de la tècnica de Tons i Betke

(modificació de la de Motulsky con

sistent en la substitució del blau de

cresil pel blau de metilè com a co

lorant que és reduït -i per tant

decolorat- pel NADPH2 format

en presència de glucosa-6-fosfat,
NADP i la G-6-PD que hi pugui
haver als eritròcits) tenen un con

tingut normal de G-6-PD. Bé que

moltes de les investigacions publi
cades en diversos grups de pobla
ció, tingudes per representatives,
han estat efectuades en grups del

mateix ordre (vegeu Kalow), cal

portar a terme una investigació
més àmplia, si tenim en compte
que, com han demostrat, per exem

ple, Stamatoyannopoulos, Panayo
topoulos i Papayannopoulou a Grè

eia, hi ha unes significatives va

riacions regionals dintre un mateix

país.
El dèficit de G-6-PD té també

una base genètica. En aquest cas

ho complica el fet que la seva trans

missió vagi lligada al sexe, és a

dir, al cromosoma X, tal com suc-

Freqüència del dèficit de G..,6 ... PD a diversos grups ètnics

TAULA X

Negres Jueus
Americans 13 %

Askenazis 0%

Nigerians 10% Sefardites 5 a 50 %

Congo (Leopolville) 20 % Amertcens (indígenes)
Pigmeus 4% Indis oyana 16 %
Watutsi 2% Caribe 2%

Peruans 2%
Orientals Esquimals 0%

Xinesos 2% Mediterrenis

Filipins' 13 % Sards 4 a 30 %
Indonesis 3% Grecs 5%
Micronesís 1% Aris 0%
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ceeix amb el daltonisme, De fet no

és rara la transmissió simultània

d'ambdós defectes. La conseqüèn
cia lògica d'aquest mecanisme ge

nètic seria que els barons haurien

d'ésser tots ells homozigòtics -amb

valors, per tant, de G-6-PD nor

mals o clarament baixos-, mentre

que podrà haver-hi dones "inter

mèdies", 'es a dir, amb un cromo

soma normal i l'altre tarat, i com a

conseqüència, amb nivells de G-6-
PD ni normals ni molt baixos.

Segons indiquen estudis recents

(Marks i Banks; Stamatoyanno
poulos i col.), 'el problema, però, és

encara més complex: la descoberta

d'homes "intermedis" i de certes

característiques qualitatives dife

rencíals entre els enzims d'indivi

dus pertanyents a grups ètnics di

ferents fan creure als especialistes
que la deficiència en G-6-PD és

heterogènia des del punt de vista

PTC

.---;
H'NI-C=O

� _JI i I
• S=C' CH

�----T II
HN-CH

TlOURACfL

genètic, si més no pel que fa re

ferència a les races blanques.
També té una base genètica la

sensibilitat gustativa a la fenil
tiocarbamida (PTC) o feniltiou

rea. Hi ha un nombre considerable

d'individus incapaços de percebre
l'intens gust amarg que aquesta
substància té per a tots els altres.

Bé que no sigui coneguda la base

bioquímica d'aquesta diferència de

sensibilitat, és curiós d'observar

l'estreta similitud estructural exis

tent entre la PTC i les. substàncies

antitiroïdianes (Taula XI) ; a totes

elles hi figura el grup S-e-NH, i

tant la tiourea com el tiouracil i

els seus derivats tenen també un

gust intensament amarg que els

individus "cecs" a la PTC són tam

bé incapaços de notar. Ha 'estat

descrita l'existència d'una corre

lació entre aquest defecte i cer

tes alteracions tiroïdianes (Fraser,

TAULA XI

1'--,

_____,,�_N-,H2
IS-C /

L;_�_, NH2

TIOUREA

__ ., /CH3
H: NI :_C1,,--:: �CH3

• t
r-----' f
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Harris i col., Kitchin i col.). D'al
tra banda, la PTC té també una

acció antitiroïdiana i generadora
de goll. Tot això fa que" des d'un

punt de vista farmacològic, sigui
interessant de determinar la fre

qüència del defecte entre la pobla
ció del nostre país, primer pas per
a poder estudiar posteriorment la
seva eventual relació amb les tiroi

dopaties o amb la seva resposta als

tioderivats antitiroïdians, En co1-
laboració amb Massana hem inves
tigat aquesta característica en un

grup de 388 individus barcelonins,
estudiants i donadors de sang, mit

jançant la tècnica de Harris i Kal

mus, consistent a fer tastar a ca

rla individu solucions cada vegada

més concentrades de PTC, amb ul
terior pràctica d'una prova discri

minativa que assegura l'exactitud
del resultat. A la figura 1 hom pot
comprovar la distribució bimodal
de la característica. Els resultats

obtinguts per nosaltres són que hi

ha un 29,5 per cent d'individus no

sensibles, proporció perfectament
comparable en a q u e s t cas, per
exemple, a la de la població anglo
saxona (31,5 per cent segons Har
ris i Kalmus) i superior a l'exis
tent entre els jueus (21,5 per cent)
o les races mongoloides (7,8 per

cent) o d'aborígens africans o ame

ricans (pràcticament cap d'insen

sible) (v. Kalow, i Saldanha i Be

cak) .
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IV. RESUM I CONCLUSIONS

Els extraordinarís progresses de

la recerca farmacològica han con

vertit la Terapèutica medicamen

tosa en una arma autènticament

eficaç, però la mateixa gran activi

tat dels fàrmacs habítualment ma

nejats fa que calgui adoptar, a la

pràctica, la política del "rise 'calcu

lat", és a dir, de decidir a cada

moment si els eventuals perills in

herents a la instauració d'una te

rapèutica són compensats amb es

creix per les virtuts guaridores del

medicament. Ara: com diu Modell,
això no sempre és possible. Hi ha,
efectivament, unes accions medi

camentoses indesitjables que són

en certa manera previsibles: les

que, com hem explicat a la Intro

ducció, poden ésser atribuïdes pri
mordíalment al producte que admi

nistrem. Però n'hi ha d'altres, més

rares certament, però no per això

menys importants, que no sempre
hom pot preveure, ja que són degu
des sobretot a una reacció "anor

mal" de' l'organisme. Tal com hern

vist en el curs d'aquest treball, mol

tes de les reaccions classificables

en aquest segon grup són la con

seqüència lògica d'una alteració en

zimàtica o metabòlica de l'organis
me, és a dir, d'una idíosincràsia.

Les causes d'aquest trastorn me

tabòlic són variables, i per això

les hem pogudes classiñcar en tres

grups diferents:

1. Les que en diem fisiològi
ques són inherents a l'especial si-

tuació o característiques de l'or

ganisme en qüestió: espècie, raça,

sexe, alimentació, etc. Tot això són

factors que, com hem tingut oca

sió de veure, poden influir de ma

nera decisiva bé sobre el metabo

lisme dels medicaments, bé sobre

el del mateix organisme i, per tant,
secundàriament, sobre la seva ca

pacitat de resistència als agents
externs.

2. Les causes fa,rmacològiques
provenen del mateix fet de les as

sociacions medícamentoses, és a

dir, de la inft.uència que moltes

vegades un fàrmac exerceix sobre

la transformació experimentada a

l'organisme per un altre agent me

dicamentós, administrat de mane

ra simultània o successiva.

3. Les causes que anomenem

patològiques' -de coneixement re

cent i que segurament seran cada

dia més nombroses a mesura que

seran perfeccionats els nostres co

neixements- tenen llur origen en

la presència d'alteracions meta

bòliques específiques, de vegades
difícils, de demostrar, que poden
modificar de manera fonamental la

resposta de l'organisme a un deter

minat producte.
L'estudi que hem portat a te'r

me de totes aquestes possibilitats
ens demostra llur extraordínària

importància tant des del punt de

vista teòric com des del de' llurs

conseqüències d'ordre pràctic, en

caminades a limitar, dins llurs

proporcíons inevitables, el perill
inherent a la utilització de les po-
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deroses armes terapèutiques que
es troben a disposició del metge.
Aquestes conseqüències pràctiques
poden ésser resumides en dues con

elusions:
1. Cal que el metge disposi de

tota la informació precisa per a

acomplir la seva missió amb un

màxim de garanties. En efecte, la

complexitat i l'extensió dels conei
xements farmacològics actuals fan

que li sigui molt diñcil al metge
d'avui d'acumular tota aquella in
formació objectiva que és impres
cindible a l'hora de receptar, corn

Wintrobe ha posat en relleu en un

recent i important Symposium. No
solament cal que' el metge estigui
al corrent dels pe-rills inherents a

l'ús d'un medicament determinat,
sinó que- cal també que sigui ben
conscient del fet de les possibles
reaccions anormals que hem trac
tat d'aclarir i, sobretot, que sàpi
ga que moltes vegades l'associació
de diversos medicaments augmenta
considérablement el rise terapèu
tic. Si el Pare Feijoo pogué es

criure ja fa molts anys: "el error

perniciosísimo que es tener por los
mejores médicos aquellos que rece

tan mucho frente a los que son

muy parcos en recetar" i "con es

tos falsísimos supuestos los enfer
mos buscan al médico más receta
dor que es lo mismo que buscar
el homicida más costoso", què no

podria ésser dit ara que disposem
d'un arsenal extraordinàriament
més poderós! La plurifarmàcia és,
doncs, un mal antic i, segons sem-

bla, universal, o almenys no ex

clusiu del nostre país. Lasagna ens

diu no fa gaire que als Estats
Units, en intentar de comprovar
si una nova forma de peniciHina
originava reaccions indesitjables,
va descobrir com, d'entre tots els
malalts que la prenien, la majo
ria eren tractats amb cinc medi
caments almenys, i n'hi havia un

al qual en donaven trenta-un de
diferents cada dia. Per la seva

banda Cluff i collaboradors, al
treball que ja hem esmentat, ens

expliquen que entre els 714 ma

lalts que estudiaren, cada un pre
nia una mitjana de vuit medica
ments alhora. Ara: entre el 15

per cent de malalts que presen
taren reaccions indesitjables, la

mitjana era d'onze medicaments
simultanis, mentre que el 85 per
cent sense reaccions "només" en

prenien quatre com a term.e mit
jà. La necessitat ineludible d'admi
nistrar simultàniament, en certes
ocasions, medicaments- variats fa
que el metge pràctic s'hagi de' con

vertir, baldament no vulgui, en un

autèntic experimentador "in ani
ma nobili". Referint-se a aquest
problema, diu Modell no fa gaire:
"El metge pràctic exerceix molts
papers: guaridor, conseller, confes
sor; després, el de víctima propi
ciatòria, i de vegades el d'ase dels
cops quan arriba el final inevitable.
Ara li ha caigut sobre les espatlles,
de més a més, el d'investigador far
macològic". Cal, doncs, ésser per
fectament conscients d'aquesta res-
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ARTERIOSCLEROSIS

V ..REVENCION

DE ACCIDENTES VASCULARES

Disminuye la lipemia U la colesterolemia por la
acción del factor antilipídico

Suple el déficit de factor intrínseco en la atrofia
de la mucosa gástrica Lj gastrectomiza

Favorece la srntesis proteica, deficita
estados de involución, por la acci
anabó I ico-proteica.

Coadyuva a la normalización me

acción de la vitamina ,66
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frasco de 10 grageas
Frasco de 30 grageas

Tratamiento etiotropo
Angina de pecho y esclerosis coronaria
Insuficiencias coronarias
Alteraciones del ritmo
Fibrilaciones
Inhibidor de los factores excitantes exógenos

por bloqueo bioquímico
de as catecolamínas
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