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I en ilder av ittiofem 5r avled i

december 1935 tr'inska
Ldkaresd.llskapets hedersledamot, professor CuenLBs RrcuEr.
Redan ilr l9l2 kunde RrcnEt fira sitt 25-irsjubileum som
professor i fysiologi vid Medicinska fakulteten i Paris och hy1lades deirvid av forskare frAn olika ldnder som en av medicinens
klassiker. Frin virt land anlande en telegrafisk hyllning fr6n
RonEnr och Cenr, TrcEnstDot, och flere formfullandade tal
vittna om den uppskattning RrcnET's personlighet och gArning
vunnit i hans hemland. Sarskilt fdngslande och vdl fortjdnt
att bli ihigkommet vid hans ddd ar ett uttalande av SupnRINGTON:

Att hylla RrcuDt t>ar att hylla fysiologins genius i dess mest
fysiograciosa, mest viiltaliga och mest inspirerande gestalt
login sA att sdga omvandlad ti11 poesi. Miste vi inte erkd.nna,

att ingen i sina fysiologiska arbeten och ta1 visat prov pi en
sidan fantasins form6ga, utan att med ett uns oka eller minska
den vetenskapliga sanningen. \ri kunna nd.stan betrakta
Cnenr,Bs RrcuEr som biologins popularisator for biologerna
sjAlva, ty den fu11a inneborden av deras arbete och problem
har icke s611an blivit klar forst sedan han gett den uttryck.D
.F'inska Liikarescillshalets llandlingar r936.
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RrcuEt's rika och mS.ngsidiga begivning hade ocks6 foratt f.il den basta skolning, som pfl den tiden kunde erbjudas en medicinare och fysiolog. Hans far var professorn i
kirurgi i Paris, Ar,rnpn RrcHEr. Bland hans ld.romd.stare
mota vi namn som P.q.srEun och BpnTHEr,oT, en fysiologins
klassiker som Cr,euDE BERNARD och de framstAende forskarna
MRnEv och Cseuvoau. Helt naturligt fick diirfor RlcnET's
installning ti1l fysiologin den allmd,nna medicinska orientering,
som utgor ett si karakteristiskt drag for hans forskning. Han
-var frrsbarn med bakteriologins och serologins genombrott,
humoralpatologins forsta trevande forsok och den fysiologiska
teknikens utveckling. Representanter for dessa strbvanden voro
hans ldrare. Rrcurt's egen syn pi fysiologin framgAr av foljande citat ur ett ta1:
>Vi dro skaparna, fornyarna, revolutiond"rerna och de (medicinarna) fe anpassa sig efter vilra begrepp. Det d.r lyckligt,
om dessa begrepp 6ro riktiga, varre om de Aro falska: de nredicinska teorierna Aterspegla alltid samtidens fysiologiska teorier.
Medicin och fysiologi hora ihop. IIrppoxnATES, Ger,ENtrs, \raN
HEr,ivroxT, humoralld"rans feder, lia icke ansett det vara nodviindigt att skilja ht laran om livet och ld.ran om sjukdomarna.
Och vi m6ste gora detsamrna, kraftigt, besteimt. Det {inns
inte tvi biologier, laran om den sjuka och om den friska md.nm6.nen

niskan.r

Mot bakgrunden av Rrcurl's skolning och syn pA fysiologin

ar det forstieligt, att han utforde just det experiment, som
ledde till upptd"ckten av och uppstAllningen av begreppet
anafylaxi, for vilket han 61 1913 belonades med Nobelpriset.
For dem som hilla fore, att stora upptiickter bero pi ti11fal1igheter, d.r RrcnET's egen skildring av hur forsoket kom
att taga de1 av:

till larorik

>Under ioppet av en segeltur i furst Ar,rBnt av Monacos
vacht uppmanade fursten och G. Rrcueno P. PonuEn och mig
att studera de giftiga egenskaperna hos de Ploysalier (ett sleikte
av havsanemoner), som man finner i de australiska vattnen.
Sagt och gjort. Pe furstens egen jakt gjorde vi redan ni"gra ron,
sonr. visade den hoggradiga giftigheten hos Plcysalie-filament
(for ankor och kaniner). Efter iterkomsten ti1l Frankrike och
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dfl jag icke kunde anskaffa Pkysalier, beslot jag gora en janrforande studie av tentaklerna hos Actinier, som kunde erhillas
i overflod (Coelenterq.tq. sorrl i vissa stycken narma sig Physalierna)

Di vi forsokte

bestdmma den toxiska dosen hos vattenatt det var nodviindigt attvantanilgra
extrakten, sAgo vi
dagar med att draga slutsatser; ty mi.nga hundar dogo forst
den fjarde el1er femte dagen e1ler d.nnu senare. Vi fortforo alltsil att skota de hundar, som erhillit en otillrdcklig dos
och till f61jd darav icke dott: ty vi vi1le anvd.nda dem for ett
andra forsok, efter det de Aterhdmtat sig helt och h&llet.
Men se, dA yppade sig en oforutsedd omstdndighet. Dessa
hundar hade forvdrvat sig en hoggradig overkd"nslighet och
gingo vid svag dosering under p6" nigra minuter.r
Liknande erfarenheter hade tidigare gjorts av MacENprE
(1839), BEnnrNc (1893), Kocu (1890) , ja, av RrcnEr sjdlv och
minga andra, men forst da klarnade for RrcuEr upptdcktens
vairde som generalisation i stor skala och som forklaring tiil en
he1 del hittills forbisedda fenom.en och iakttagelser. Dels var
experimentet oversiktligare 6n de tidigare forsok som gett
liknande resultat, men frAmst var det 1ikvA1 Rrcnpr's geniala
intuition, som omedelbart s6g bdrvidden av den nya upptd.ckten, diirvid understodd ay en u.tomorclentlig skolning.
Tarvas ytterligare bevis for detta pAstlende, sfl dr det nog med
att hd.nvisa ti11 ett forsok som RrcHEr omnAmner i forbigiende, och som utforts i avsikt att undersoka, om det
fanns vad man kunde ka11a en individuell anafylaxi mel1an
nredlemmartla av ett slakte. RrcnEt ersatte L0 procent av en
hunds blod med blodet fr6n e11 annan hund, och nigon tid
dArefter Anyo L0 procent, utan att den behandlade hunden
dock visade nilgra tecken pi en rubbning i sitt vdlbefinnande. Men uppenbarligen har d.en forskare, som redan vicl
sekelskiftet utforde ett d1,likt forsok, varit fjdrrsynt i sin tankevd.rld, ty samma problem har Anyo rullats upp av blodgrrippsforskningen. Annu den dag i dag sti overkd.nslighetens mi.nga
problem i centrum av klinisk forskning. A11t detta hade RrcuEt
mycket r;d1 klart for sig, och han inskrdnkte sig ingalunda till
att presentera sina resultat blott som en varning mot upprepade
genast,
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injektioner av dylika Amnen. I{ans beromda arbete L'Anaphylaxie karakteriseras av just de egenskaper, som SuERRTNGToN
s& trriffande gett uttryck At.
I och med upptdckten av anafylaxin kan RTcHET gora ansprik pb, att rd,knas som en av seroterapins och immunitetslarans grundldggare, mb. vara att anaf5rlaxin formellt kan definieras som motsatsen til1 immunitet, men han har Aven med
andra forsok bidragit til1 utvecklandet av detta forskningsomr6.de. TvA 6r innan Bnunrxe med sAdan framging upptog
seroterapin i kampen mot difterin, hade RrcHEr och HpnrcouRT
visat, att i blodet hos immuniserade djur funnos substanser,
som hade egenskapen att overfora imrnunitet. Ar 1887, ett flr
fore grundleiggningen av PastEun-institutet, gav RrcuET en
seruminjektion it en rnd.nniska.
Men icke blott pi omriden, som numera sku1le rdknas till
bakteriologin el1er serologin ,har RrclrEr gjort en personiig insats.
Hans fysiologiska undersokningar, flere av dem stora arbeten,
omfailta magsaftens kemiska sammansd.ttning, nerv- och muskelfysiologi, vrirmeregulationen, ja, till och med en rrArdefull

avhandling frin synsinnets omri,de, som forfattaren ti1l dessa
rader en ging haft anledning iberopa. Tillsammans med sin
son har han utgett en stor lArobok, Traitd de Physiolog'ie rnddicoclrirurgicale.

En ftingslande bok, dar RrcnEt's stilistiska md.sterskap och
vetenskapliga klarsyn gor sig gzillande pil ett a11deles nytt
omr6.de, dr hans Allmrinna psykologf, sorn dven finnes oversatt
til1 svenska. Arbetet utgor ett forsok att ersd.tta de ps-vkologiska begreppen med fysiologiska ekvivalenter och stbiler upp
krav pA psykologisk forskning, som sedermera realiserats av den
behaviouristiska skolan. Med skiil kan RrcuEt sdgas ha angett nya riktlinjer for forskningen dven pfl detta omri.de.
Forskarens 1iv forflyter visserligen i yttre motto handelselost, och det dr ofta ingen laitt sak att pi avstflnd bakom verket
skonja det andliga 1iv, som pulserat bakom de lzirda uttrycken
i avhandlingarna. Men redan mingsidigheten i RrcuEt's
gdrning brir vittne om ett rikt skapande inre liv. Han har upptratt som dramatisk forfattare och fett ftL verk uSocrate>
och tCirc6u uppfcirda pir Od,6onteatern i Paris. Han var presi-
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dent for Society lor Psychical Research i London, och i den egenskapen har han ivrigt arbetat for ett vetenskapligt studium
av de ruetabsykiska fenomenen. Termen d"r RrcuET's och i
tvenne stora arbeten har han forsokt uppdraga riktlinjer for
undersokningen av dessa egendomliga fenomen, vilka han
vdgrar att tttan vidare avfdrda som synvillor eller taskspelarfintligheter. Han har vidare gett ut dikter och arbeten i filosofiska frigor.
Med sdrskild vdrme har Rrcnrt omfattat fredsfr&gan, och
han var en lidelsefull fiende ti1l kriget. Men sfl hogt skattades,hans andes storhet och oforvitlighet , att marskalk Focn
forrAttade ceremonin, di hederslegionens storkors &r 1926 ti1ldelades honom p6, Franska vetenskapsakademin.

