
LES BASES BIOLOGIQUES DE LA PRACTICA MEDICA

Presentacio:
El desenvolupament dels coneixements biologics ha experimentat en el

decurs de la historia una evolucio Ilarga i complexa. Les ciencies de la vida

pretenen d'interpretar tant el mon en que ('home es contingut -la biosfera-,

com el mon que ('home conte -la seva estructura corporal, la seva fisiologia,
el seu pensament i la seva conducta-.

El proces d'adquisicio de coneixements cientifics es denominat, quasi
per antonomasia, recerca o investigacio. Hom divideix el camp i objectius

d'aquesta investigacio en dos aspectes, de vegades contraposats: recerca

pura o basica, i recerca practica o aplicada. Aquesta separacio nomes exis-

teix quan hom analitza els factors intencionals que intervenen en la seva
iniciacio i desenvolupament, pero en arribar a la seva conclusio cada conei-
xement nou pot tenir tant una vessant basica com una projeccio practica.
Deia Pasteur que no existeix ciencia aplicada sing aplicacio de la ciencia, i

amb el seu treball investigador corrobora exhaustivament la seva assercio:

aporta idees totalment noves als coneixements dels microorganismes i con-
tribui d'una manera decisiva at triomf sobre les malalties infeccioses.

La investigacio ' pura,,, d'altra banda, passa a I'aplicacio immediata

quan resulta d'utilitat i benefici per a un sector ampli de la societat, o per a
un pais o grup de poder en no importa quines circumstancies. Hom disposa

de molts exemples que confirmen aquests fets, des del descobriment i us
de la penicil.lina com a esdeveniment de benefici general, en el primer cas,

fins a la preparacio d'enginys nuclears o armes bacteriologiques i viriques,

en el segon. La utilitzacio de les troballes cientifiques no resta sota el con-

trol dels homes de ciencia que contribueixen a desenvolupar-les.

Tots el essers vius presenten una perfecta adequacio entre estructura i
funcionament. Els mecanismes que permeten Ilur perpetuacio operen sovint

en condicions adverses per a la vida. Els fenomens biologics, com les altres

Ileis de la natura, poden esser compresos, i per la mateixa rao explicats, de
diferents maneres: com que dins Ilur complexitat han triat per a expressar-

se les vies mes logiques, es aixi com han d'esser apresos i estudiats. Els

esdeveniments naturals existeixen abans que I'investigador, o el clinic, in-

tenti de fer una descripcio sistematica. Aixi, alto que gracies al treball de
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Pavlov coneixem amb el nom de «reflexos condicionats', existia molt abans
que ell els sistematitzes. El cientific, doncs, no crea, sing que observa, ex-
perimenta, raona i explica.

Allo que interessa no es donar un nom a un fenomen, a una malaltia,
sing trobar les circumstancies en que sorgeix aquest esdeveniment, les
causes immediates que el determinen i provoquen. I si convenim que els
fets son previs, el merit esta a parar-hi esment, a descobrir-los i investigar-
los. De qualsevol manera, la condicio requerida tant en el proces de recerca
com en la presentacio final d'una serie de fets cientifics, com es el cas dels
treballs que segueixen, es la d'aconseguir aquesta percepcio dels feno-
mens i tenir «curiositat» per tractar d'esbrinar a quines (leis son sotmesos:
es el fet de cercar el com i el perque succeeixen, recorrent als metodes que
poden donar respostes a aquestes questions, corn son l'observacio, I'expe-
rimentacio i el raonament dels resultats.

La primavera de I'any 1796, Edward Jenner diagnostica verola a una
jove munyidora que procedia dels voltants de Londres, Sarah Nelmes. Amb
I'aplom i la seguretat que confereix I'experiencia, la noia digue a Jenner que
s'havia equivocat, per tal corn ella, sotmesa corn estava al contacte quotidia
amb les vaques, ja havia patit una forma suau de la malaltia i, per conse-
guent, no podia tornar a contraure-la. Aquest error initial de Jenner no Ii
impedi d'arribar a descobrir el primer mecanisme efectiu contra una malaltia
infecciosa i d'aplicar-lo tot seguit per a combatre un dels principals flagells
de la humanitat.

El record de I'obra del preconitzador de la medicina experimental, Clau-
de Bernard, ens fa present el principi del determinisme fisiologic, I'accepta-
cio del qual ens ha permes la comprensio dels fenomens vitals i del proces

d'emmalaltir. Bernard ens ensenya que els fenomens biologics normals i els

estats patologics son regits per les mateixes Ileis i principis, de la qual cosa
hom dedueix que la malaltia es en realitat una desviacio funcional, una aite-
racio de I'estat natural. Partint d'aquest fet, horn arriba a la conclusio que la
medicina ha d'esser basada en una comprensio profunda de la biologia.
La practica medica ha de beneficiar-se de l'experimentacio, i dels coneixe-
ments basics, cosa que aportara nova Ilum sobre els problemes i interro-

gants que aquesta disciplina to pendents i sobre els processos que deter-
minen o afavoreixen les alterations de l'organisme hums.

En les pagines que segueixen horn tracta, d'una manera necessaria-
ment concisa i globalitzadora, aspectes actuals de Ies bases biologiques

d'alguns processos patogenics. No es I'objectiu d'aquests treballs d'arribar

a details tecnics o referenciacio bibliografica exhaustiva, perque no creiem
que les evidencies significatives siguin aconseguides mitjancant la mera
acumulacio de dades banals. En primer floc, hi van dos articles sobre els
efectes que les modificacions sobre el material genetic, el DNA, poden tenir
tant en la patologia humana com en la capacitat patogenica dels agents in-
fecciosos. Despres hi ha quatre articles sobre les causes de diferents
alteracions patologiques: fibrosi hepatica, paper del ronyo en la hipertensio
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arterial, malalties reumatiques autoimmunitaries i el paper del fibrinogen en
la coagulacio. A continuacio, dos articles descriuen I'estat dels estudis so-
bre aplicacio de I'enginyeria genetica en el tractament de la malaltia i sobre
I'estructura i funcio dels oncogens cel•lulars i virics. Finalment, la seccio
acaba amb una consideracio, des del punt de vista de I'antropologia fisica,
del significat i efecte protector que algunes malalties genetiques tenen per
a I'especie humana.

Els objectius de la practica medica s'adrecen cap al manteniment de la
salut i a la prevencio de la malaltia, per be que, comunament, hom tendeix a
relacionar-la mes amb I'estat patologic que amb I'estat saludable. Per sort,
la situacio esta canviant i, tal com es feu pales al Xe Congres, a Perpinya, el
primer enfocament ha de prevaler, i ha de dirigir tant la formacio de futurs
metges com la mateixa planificacio social de la medicina. D'una altra banda,
tambe el desenvolupament i estudi de la biologia exigeix d'aprofundir en les
aplicacions i implications sobre ('home, tal com es va manifestar al XIQ Con-
gres, a Reus.

Del treball coordinat i multidisciplinari, de la col•Iaboracio entre profes-
sionals dels diferents camps de les ciencies biologiques, ha de sorgir una
nova visio dels problemes de la vida i la mort humanes. Cap ciencia pot de-
fugir de les seves responsabilitats socials, tot i que, ara mes que mai,
trobem que aquestes responsabilitats ultrapassen els objectius i la capaci-
tat decisoria en que hom ha estat educat. Es una prova mes de la impossi-
bilitat de poder resoldre amb considerations parcials i a'illades els proble-
mes que afecten I'home i la societat.

Ricard Guerrero


