
JonL James Rickard Macleod 

J J .  R. Macleod va néixer a la petita vila de Cluny, prop de Dunkel 
Va rebre educació en I'Aberdeen Grammar Schoot i en 1'Aber- 

deen University. Es gradua, amb honors, en Medicina l9any 1898. Es- 

tudia després, a l'lnstitut de Fisiologia de la Universitat de Leipzic. 
Retorna com a demostrador de Fisiologia i, eventualment, lector 

de Bioquimica, en el London Hospital Medical School. 

Kany 1903 fou nomenat profesor de Fisiologia a la Westem Re- 

serve University, Cleveland, Ohio, i obtingué la catedra de Fisiologia 
de la Wniversitat de Toronto. 

Treballa en el camp del metabolisme del glícids i tingué la for- 

tuna que la insulina fos descoberta en el seu laboratori. 

Premi Nobel de Medicina ISany 1924, juntament amb el seu 
c~~laborador Banting, fou elegit Fallow of the Royal Society; I'any 
1923. Retorna al seu llogarret l'an$ 1928 i accepta la catedra de Fi- 
siologia a la Universitat d'Aberdeen. 

Desgraciadament patia d'una artritis obstinada, pero amb el seu 

coratge i la seva fortalesa continua treballant fins que una pleuresia 
i finalment una pericarditis el conduí a la mort, el 16 de mar$ del 1935. 

Les seves primeres conhibucions a la Fisiologia, foren respecte 
a la circulació endocranial. L'any 1907 una llarga serie de 
iistudies in Experimental Glycosuria,, en I'eAmerican Journal of 

Physiology 11 .  

Treballa també sobre glicogen hepktic, amb picadura i estimu- 
lació d'esplacnics i reflexos, per.asfí,xia o per injecció d'adrenalina. 
A Toronto estudia les peculiaritats de la respiració en animals des- 
cerebrats i els efectes de I'anoxemia i hiperoxigenació. Deixem de 
parlar dels seus estudis-amb cullaboració de Banting i Best- en re- 
lació a la insulina, perqu& la seva gloria és tan gran en aquest as- 



pecte que creiem inoportú de recordar-ho. Tampoc no parlarem dels 
seus interessants treballs sobre el metabolisme dels glícids i el quo- 
cient respiratori, ni que retornat finalment a Aberdeen, Macleod estu- 
di& el metabolisme i quocient respiratori en els animals descerebrats. 

L'any 1903, Macleod escriví el seu <iPractical Physiologyn, que 
encara avui no és prou conegut. El seu darrer llibre (<Physiology and 
Biochemistryo ha tingut tanta acceptació a tot el món, que fins i tot, 
ara, despréa de la setena edició, constitueix un deis millors llibres de 
consulta. 

J .  P. 

Charles Riche t  

N aquest mateix número ~ 'ARXIUS,  donem compte del traspas d'un E home que, el1 tot sol, forma u n  capítol de la E%oquímicl: Mar- 
lood. També avui hem de plorar la mort d'un altre gran home, pare 
de la Fisiologia. L'un, de parla anglesa : I'altre, francesa. Si aquel1 esta- 
va completament lligat al metabolisme dels glícids, aquest descobrí un 
nou món en el capítol de la immunitat: parlem del qui fou Charles 
Richet. 

La ciencia francesa esta de dol. En poc temps ha perdut tres 
figures preeminents que enlluernaven tota una epoca de I'experimen- 
tació biologica. Perdé Calmete. Roux i ara Richet. 

Nascut a París el 18 d'agoct del 1850, s'orienta ver3 la Fisiologia, 
i comen@ la carrera de Medicina. lntern dels hospitals el 1872, esde- 
vingué agregat de Fisiologia en la Facultat de Medicina, el 1878. Es 

u 
forma sota el mestratge de Wurtz, Berthelot, Cl, Bernard, Vulpain i 
Marey. 

Crida I'atenció dels fisiolegs amb la seva tesi de doctorat sobre 
la secreció clorhídrica de I'estómac. Treballa demostrant les propietats 
diüretiques dels glícids i les anestesiquzs de la cloralosa. La raó entre 
el consum d'oxi&n i la superfície del cos, li valgué la internacionalit-. 
zació del seu nom, amb la llei de Richet-Rubner. Amb Broca estudia 
el període refractari dels centres nerviosos. La polipnea termica. For- 
mula el principi de la seroterapia amb Hericiurt. 1 encara, descriu el 
primer, amb Portier, el que el1 mateix denomina anafilaxi. Sobretot 
aquesta descoberta és la que fou més esclatant i transcendent. Pártint . 
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d'aquest fenomen és quan s'ha pogut amibar als problemes candents 
de I'al.l&rgia i la patergia. 

Aquesta descoberta li valpué el premi Nobel, I'any 1913. 
Amb l'esperit de savi i l'anima de gran mestre, cultiva amb verita- 

ble devoció la filosofia i la psicologia experimental. Cobretot en eis 
Últims anys de la seva vida, ja madur, investiga intensament, i dins la 

més estricta disciplina científica, els problernes inconeguts i imper- 
fectament estudiats de la ciencia creada per el1 i per el1 denominada 
<iMetapsíquicai,. 

El seu iiTraité de Metapsychien, constitueix avui la base, el fona- 
ment d'aquesta nova branca de la ciencia experimental. 

J .  P 


