
LA DOCTRINA DE LES

SECRECIONS INTERNES

1. DEL CON('Ell'E

pel Dr. AUGUST P1 SUNER, de Barcelona

No ha d'esser l'objecte d'aquestes notes redir I'historia

del concepte de secrecio interna. Aquesta historia es ben cone-

guda, i d'altra part es trova, precisa i resumida, en un Ilibrc a

tots assequible, -Les secretions internes', de Gley. SOls recorda-

re ara tom la primera idea, exposada explicitament, de 1'exis-

tencia de mfitues relations quimiques entre les diferentes parts

del organisnle, fou d'origen teo:ic. Borden, en 1775, ja deia que
cada organ devia donar el son to propi a la sang que Well surt,
comunicant-li propietats especials, per una mesa d'exhalaci.o,
substancia Well mateix. Tambe Legallois, vinticinq anys mes tard,
formulh, per raciocini, que les diferentes sangs venoses no po-
den tenir la mateixa composicio, ja quo procedeixen d'organs
distins, amb composicio quimica i funcionalisme distints tam-
be. La sang venosa procedent d'un organ es la sang arterial
que hi arriva, mes la secrecio-ja usa aquesta paraula-del or-
gan corresponent: una secrecio interna.

Han de passar, despres, cinquanta anys abans que Berthold

provi, en 1849. la influencia del testicul sobre els caracters se-
xuals secundaris. Eren coneguts els efectes de la extirpacio: la
trasplantacio en galls impedeix l'aparicio de tals efectes. I din
Berthold: -El consensus del que resulten els tals caracters de-
pendeix d'una influencia material dels testi:culs, aixo es, de l'ac-
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cio d'aquests organs en la sang i d'aquesta sobre tot l'orga-
nisme..

Perm es Claudi Bernard el que, repetidament, acudeix a la
nocio de secrecio interna, particularment amb motiu del sell des-
cubriment de la funcio glucogenica del fetge. Afirma, en 1355,
quo hi poden haver secretions, el producte de les quals no caigui
al exterior ni a;cap superficie interna, sing que's difondeixi direc-
tament a la sang; concepts sobre el quo insisteix en les Ilir;ons
de Patologia experimental: -les glitndules han d'esser dividi-
des on dos grups, aquelles que retiren de la sang els productes
a segregar i aquelles altres, al contrari, que segreguen la sang
mateixa-si es licit servir-se d'aquesta expressio-que son des-
tinades a enriquir el liquid circulatori amb els productes per
elles elaborat.s -La sang es feta per als organs, pero tambe-jo
no sabria repetir-vos ho prou-la sang es tea pels organs- (1).

Quasi be at mateix temps quo Bernard definia is secrecio in-
terna, anaven descubrint-se-per distints investigadors exem-
ples d'aquestes secreci6ns, mirades al comengament com cas-
sos particulars, sense entreveure'n les liurs relations. El pets
de is materia cromofila de les suprarrenals a la sang (Vulpian),
la fisiologia d'aquestes suprarrenals (Brown Sequard), les corre-
lacions funcionals entre la melsa i les glandules pepsiques
(Schiff), els efectes do is tiroidectomia (Schiff), etz. I, contempo-
raniament tambe, Adisson (1855) provava, per l'observacio cli-
nica, els trastorns greuissims resultants de les lesions de les
capsules suprarrenals.

Els fets en qu'es basa la endocrinologia procediren, doncs,
al ensemps de Is recerca experimental i do la clinica. No s'olvi-
di, en efecte, l'importancia que, per a difondre i imposar el con-
cepte de secrecio interna, tingueren les observacions dels ger-
mans Reverdin i dt' Kocher respects del mixedema post-opera-
tori i de la caquexia tireopriva; observacions que Schiff reculli
en un treball de conjunt, referint-lo als sews resultats experi-
mentals de vinticinq anys endarrera. Despres de tot aixo, la li-
teratura endocrinologica es feu imponent, fins arrivar al estat
d'avui, de is que'ns dona idea el recull bibliografic del Ilibre de
Biedl (2), on tants hi han anat a buscar la llur informacio.

La mateixa riquesa do resultats, ]a prodigalitat del tema,

(1 Cl. Bernard .-Lepons stir les proprietds physiologiques des liquides de i'organis-
nte. U . Paris, 1859.

( 2) Biedl.- Innerc Sekretion . Berlin, 1910.
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fou causa, seas dubte, de quo s'empetitis el concepte do secre-

cio interna, donant-li el sentit anatomic, qui derivava directa-

mont de les recerques: secrecio es considerit equivalent a glhn-

dula, la idea de funcio es referI a la idea do organ. Aquesta

tendencia ideologica era la quo privava on la fisiologia de la

segona meitat del NIX. I Osaquesta la idea do Claudi Bernard

Inateix, amb la que's separa dels primitius. Recordem encara

que, Cant Bordeu coin Legallois, parlen de tots els Organs, no

de glandules.

Brown Sequard (1), veritable creador del concepte, tal com

avui s'admet, torna a generalitzar la nocio de secrecio interna,

Nosaltres on 1905 (2) copiarem els paragrafs mes caracteristics.

<Aceeptem que cads teixit i, mes generalment que cada cel•lula

del organisme, segrega productes o ferments especials quo van

a la sang i per la mediacio dots quals van a influir altres punts del
organisme; per quin medi es solidaritzen, mitjansant procedi-
ments distints dels nerviosos..

Segons aquesta opinio, ja no son les glandules solsament

quo elaboren secretions internes: son les cel•lules totes, unes

mo.s que altres; i es sols l'especifieitat, la diferenciacio funcional
-quo implica I'anaturnica-la produccio do segrogats d'accio
ben marcada una questio mes de quantitat, o de deflnicio, do
precisio, d'espenialitzacio, el quo distingeix les glandules inter-
nes. Aquest concepte ha trigat a esser admes, i es compren quo
aixi fos, i tal com help dit, procisament per la mateixa profusio
dels descubriments en endocrinologia; tart en el terrer experi-
mental com on els dominis de l'observacio clinics.

Pero aquest concepte es el just i es el fecond en resultats.
I aquest os of concepte quo vonim defensant amb insistencia,
des do mes de dtiu anys, a partir del treball recordat.

Nostres primers treballs sobre aquestes questions versaren
sobre la suposada secrecio interna renal. En aquella epoca era
generalment acceptada l'existencia d'una secrecio interna re-
nal. Especialment els treballs de Vitzou, qui pogue provar quo
la sang do la vena renal allarga la supervivenca dels gossos do-
blement nefrectomitzats, seinblaven demostrar quo, realment,
de les cel-lules renals s'en desprenguessin subtancies que, at
ingressar en la sang, produirion determinats efectes generals:
una veritable secrecio interna. Nosaltres, per una llarga serie

(1) }frown Sequard i D'Arsonval.-C. R. de la Soc. de Biol., XLIII, 265, 1891.
(2) Pi Sone'•. L'antitoxia renal. - Barcelona, 1905.
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experimental en animals vius i en ronyons sostinguts per circu-
lacions artificials , provarem que tats fets son deguts a una
activitat antituxica , resultat de la elaboracio metabolica do
les cel-lules nobles del teixit , sense cap ditorenciacio morfolOgi-
ca ni funcional ; en una paraula , per mecanismes equivalents als
de I'antitoxia hepatica ( 1). 1, Ilavors, puntualitzarem els e ncep-
tes, recurrent a Brown Sequard , i fent veure, encara una vegada,
corn la nocio de secrecio interna s ' lta d'extendre a tots els tei-
xits, ja que son tots en mes o menys, segons les llurs pe-
culiars manures d ' esser i de viure, els que's influeixen mutua-
ment en el metabolisme ; metabolisme quo's fa en coma, a des-
poses del lnateix medi, al que tots , d'altra part , aboquen la llur
excreta.

La secrecio interna es , dones, una propietat general dels te-
xits, marcada en uns cassos Ines que ' n altres. En aquells on es
you aquesta propietat mes manifesta es en los glandulas endo-
crines. Representen aquestes glandulas diferenciacions funcio-
nals i, quasi be sempre tambe , morfologiques , de les quo resul-
ten productes d'accio flsiolOgica facilment precisable : uns quo
actlien sobre determinades funcions , altres sobre els procesos
morfogens . Es va, on efecte , descubrint de dia on dia major
nombre d ' influencies humorals, taut on el sosteniment i varia-
tions de la tortalitat funcional de certs organs o de tot I'orga-
nisme, eOm on el desenrotilo general o localitzat.

lb in de figurar - nos el medi intern d'una complexitat enor-
me. Es format do l'ingres directs de molecules petites , minerals
i organiques , de In elaboracio glandular (l eis epitelis absorveuts,
del fetge i dels ganglis linfittics , de los substancies quo resulten
d'una funcio diferenciada de certs teixits i talnbe de productes
residuals do metabolisme de tots els Organs, productes que
van a buscar el Iloc d' eliminaeio o de flcsacio , o be quo's troven
en vies de transformacio quimica, per a ser-per quatsevol de
aquests procodiments- separats del medi intern ; perd que'n
aquest medi existeixen sempre en una certa quantitat , la quan-
titat que resulta do la produccio i separacio.

Totes aquestes substancies en munio, que Richet ha anome-
nat tan be innu nerables, de les que algunes van pe'ls humors
en quantites imponderables , constitueixen in fesomia quimica
de in personalitat bioldgica . La composicio de lescel -lules-dife-

(1) Pi Saner.-Journal do Phys. et de Path. ggngrale . VI, 935,190,%
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rent per a cads teixit-6s tan mes propera com mes atantsat

at parentiu natural. Canvia poe deindividu a individu-eneara
que segurament alai serih identica-i es particularment semblant
entre els productes dels mateixos pares, per anar divergint de
rasa a raga, de especie a especie. progresivament, a mida quo
van creixent les dissentblances, I'allunyarnent biologic.

Es ('idea qu'ens formem avui de la composicio quimica dels
sers vius, diferenta de les notions clasiques. La vida, tan com-
plexa i rica on les seves manifestations, si ha produit gran nom-
bre d'estructures, haura produit major Hombre encara de

binacions atomiques. Dins de la grandaria de les molecules de
principis inmediats, caben ja multiplicitat de combinacions i
d'isomeries; perm si pensem que les molecules viventes, les que
Spencer anomena individualitats fisioldgiques, Nageli miceles,
Verworn biogens i que tants altres noms han rebut, pangenes,
plasomes, biofors. etz., tenen encara una complexitat immensa-
ment tiles gran que la dels principis imniediats, entreveurem el
nowhre incalculable de combinacions que poden resultar en la
constitucio de la materia viventa.

Ili ha en els plasmes materies inorgerniques diferentes, unes
vegades Iliures, on solucio senzillament, altres en estat d'absor-

ci.o per materies organiques; pero, a mes d'aquests cossos de
constitucio tan simple, predominen i son el fonament do l'acti-
vitat biologica, aquelles altres substancies caracteristiques dels
sers organitzats, les substancies organiques, combinades en un
ordre superior, dins is gerarquia representada pel tamany mo-
lecular i per is labilitat quimica i energia interna.

A demostrar aquestes substancies no hi Its arribat l'analisi

quimic, quo no pot revelar tan fins details do constitucio.

SabOm, per 1'analisi elemental, els cossos simples que consti-

tucixon la materia viventa, i per l'anulisi inmediat la composicio

i constitucio de bona part dels principis inmediats, pero no

coneixem encara-i segurament es trigara molt a coneixer-la

constitucio de les multiples i diferentes molecules vives. Son els

fets d'inmunitat, amb la produccio d'anticossos i dels fenomens

d'anafilaxia, i els resultats dels empelts i trasplantacions i de la

introduccio parenteriea de sang i altres humors d'uns animals

a altres, els que comencen a instruir-nos sobre les particulari-

tats quimiques dels plasmes vivents, i do corn hi ha una indivi-

dualitat plasmatica, quimica, per dessota i com motiu de la indi-
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vidualitat inorfolugica. Ets estudis conoxos als grups do fats

indinats trovaran, sens dubte, un ample porvindro.
Doncs si, fonamentalment, la individualitat ds base on los

peculiaretats quimiques de cads organislne, i si es la cornposicio

que docideix de la forma on tot el men de to natural, g,qui dup-

tara do quo l'estat plasmhtic no s6ls influoixi demunt los fun-

cions, sing tambe deinunt la produccio (to formes, de quo sigui

la cornposicio dels plasmes-del mcdi consegdent^nent de pri-

mordial eficacia en Is edificacio estructural, morfolog ica, dels

organismes?
Si, ara, les secretions internes-tan les especialitzades com

les difoses i en particular ignorades -eontribueixen de tal nra-

nera a la constitucio del medi, es natural que intervinguin

at ensemps en la produccio de los formes organiquos, terra

sobre el quo ha insistit resentment Maranon (1). D'altra part,

be sabeln si es dificil en fisiologia soparar ols termer, forma i fun-

66. liens aqui perque s'aten avui amb tan d'interes a la inHuoti-

cia morfl gena de les secrecions internes.

Record61n en efecte, que, precisament, els primers fees

coneguts d'endocrinologia foren de naturalesa morfogena. Ja

hem vist quo Borthold provit, la intervenci.o de la secreeU)

interne testicular en I'aparicio dell cariicters sexuals secunda-

ris. S61s forca Ines tard, at demostrar-so la funcio de les su-

prarrenals i la del tiroides, so descobrien infiuencies notament

funcionals que, malgrat aixo, ni en un ni en altre cas, van sepa-

rades de diferentes actions plastiques.

Avui, com es veu. den ampliar-se el concepte do secrecions

internes; tan on el qua's refereix a la seva naturalesa coin a los

Ilurs interventions en el fisiologisine.

Ja hem vist repetidament que la secreeio interna per uti

teixit glandular es tan s6ls un cas particular, el rosultat duna

diforeneiaeio. La nocio dels chemical messentlers de Bayliss i

Starling (2), els que, despres, recullint una paraula proposada

per llarvy-paraula que ha fet fortune-anomenaren hormones,

ha d'extendre's a substancies quo no son produides per glandu-

les endocrines, les secretines per oxeniple. A mes d'aixu, no

(1) G. Maranon. < Algunoa puntos poco conocidos de Endocrinologia >. Soc. de Biol.

de Barcelona . Abril, 1917.

( 2 Bayliss i Starling.-Ergebnisse der Physiologie .- IV, 664, 1906.



Segon Cungres dels Metges de Liengua Catalana 493

tots els missatgers quimics poden ser tancats dins dels caracters
particulars que Bayliss i Starling diuen sor propis de les lior-

mones; hi ha moltes substancies, dins de la complexitat dels plas-

mes, quo realitzen actes de coordinacio fisiologica a distancia, do
propietats ben distiutes a les do Jos hormones tipus; n'hi ha en-

cara que son veritables ferments, hi ha el, productes del meta-

bolisme do diferents organs, per als que Gley ha proposat la

denominacio do parahorinones, hi lia inateries orgiiniques de
tota mena, hidrats de carbo, lipines i proteics, substancies nu-
tritives o rosultat d'olaboracions pals teixits, hi ha tambe ions
i molecules iuorganiques de diversa qualitat, la influencia de les
quak va assent, avui per avui, mes tinguda en consideracio; i
finalment, hi ha especials productes continguts en els aliments
quo no obren per Les liars propictats nutritives, sino que actuon
en petitissimes quantitate sobre sectors mes o menys amples del
funcionalisme i l'influencia dels quals pot ser referida a la de ve-
ritables hormones; les vitamines ialtres elements imponderables,
no ben determinats encara, que douen peculiarissimes propietats
fisiologiquos a carts aliments, i en particular a les lints crises,
que fan especialment dtils les de la mateixa especie i, millor que
cap altra, la llet do la snare. Els treballs de Hopkins i Neville (1)
lean demostrat la influencia do materials continguts on la hot
natural sobre el creixement. I aquesta es una accio morfogena
com un'altra qualsevol. Es diferent do la qualitat nutritiva, que
repar;l perdues materials i aporta les calories necessaries: es
tracta d'una influoncia hormonica en una paraula, procedent, no
ja de glandules de sacrecio interna, ja que ni tan sots del mateix
organisme, sing d'un organisme estrany.

Be es vou, amb tot aixo, si es complexa la influencia quimica
dots plasmes, coin es complexa la coniposicio del medi intern.
Aquest inedi constitueix la mes important via de relacio humo-
ral, per la qu'es coordina el fisiologisme i s'unifiquen les activi-
tats. Aixis en l'organisme res hi ha quimic en una part que puga
weer indiferent a altres parts. La convivencia en un medi comu
solidaritza les funcions, i on aquesta inter-relacio, si hi interve-
non les secretions internes propiament dites, hi intervenen
tambe els innumerables cossos de tota mena, precedents do
tots els teixits.

S'estableix una estricta correlacio entre el metabolisme dels

( 1) Hopkins i Neville.- Bioch.Journal . VII-97-1913.
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organs, fins els Ines diferents i, aixis, la part influeix sobre el tot,
com, reciprocarnent, el tot influeix demunt In part. I la secrecio
interna as un progres on aquesta correlacio, una especialitzacio

funcional qua ha arribat a crear formes cel•lulars especials, reu-
nides an uns certs organs, mes o menys limitados.

La diferenciaei6 progrossiva de que resulten les glandules
endoerines ens la mostra Ilur origen embrionari. Aquest ori-
gen es multiple, per, an acabar el desenrotllo, coincideixen es-
tructuralmeut tals formations, an qua agrupaci6ns eel-
lulars diferontment loealitzades, contant, en general, amb una
intensa irrigaci6 liufatica o sanguinia, i desproveides de vies
d'excreci6. Los formes cel•lulars, n'obstant, no son, an moltes
d'aquestes d'un sol ordre, i sovint as reuneixon en
un organ diverses, fins d'origen distint i encarre-
gades de funci6ns difereuts.

Aixi veiem qua hi ha formations endocrines qu'es deriven

dels epitelis bucals, coin son el tiroides i la pituitaria (lobul an-

terior do la hipufisi), altres del epiteli del budell, corn el pan-

cries, altres dels arcs branquials, coin els paratiroides i el timus,

altres del mesoteli-genital, coin testiculs. ovaris i escorga supra-

renal, i altres del toixit nervi6s primitiu, cone els teixits croma-

fins (medula suprarrenal, glandules earotidia i coxigia, ganglis

para-simpatics) i lobul posterior de la h ipafisi.

Hem de considerar avui les secretions, fins an el sentit am-
ple do Brown-Sequard coin una de les maneres de realitzar-se
la unitat funcional, per coordinaci6 quiniica. Amb major motiu
fora aplicable aquesta restricci6 a les secretions internes consi-
derades seg6ns el sentit anatomic qu'en general priva, reduides
a la consideraci6 do productes especials de unes quantes glan-
dules.

Les coordinaci6ns funcionals as realitzen per dos mocanis-
mes: l'humoral i cl nervi6s. En treballs, ja d'algun temps, hem
insistit sobre el terra i hem let voure que no son aquests dos
mecanismes cosa inutuarnent extrangera, sin6 d'un comu origen
fisiolugic i que, tot i avongaut la diferenciaci6. segueixen junts

en m6lts cassos. Es frequent observar que la influencia nerviosa
corre paralela amb una influencia humoral. Hem citat altres ve-
gades l'exemple de la secrecio pancreatica per reflexes nervio-

sos i per les secretines, els fets clasicament coneguts del govern
doble dels rnoviments respiratoris, etz. Pero as qua hi ha mes
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encara, es que moltes vegades obren inseparablement el factor

nervios i el factor humoral, generalment endocri. Es tracta de

les correlations neuro-humorals, do dia en dia millor conegudes.

AixO es you clar en les substancies que's flesen en les ter-

minacions simpatiques. Reeordem, sols, coin exemple, la in-

fluencia simpatictonica de l'adrenalina i la capacitat d'excitar

el sinlpatic cervical del segregat del tiroides

Tian canviat molt les idoes referents a la funcio nerviosa.

I)'aquell paper passiu que s'atrihui a la neurona, considerant-la

coin senzilla conductora d'excitacions quelcom amorfe i Indife-

rent cons un conductor elZ^etric a la consideracio actual d'una

e6l lula viva mcs facilment excitable que les denies i dotada de

facilitat especial per a la transmisio de la excitacio, hi ha una Var-

ga distancia. f si la neurona es una cel•lula coin una altra, i si

la excitacio i la trasmisio de la excitacio constitueixen la espe-

cial diferenciacio funcional d'aquesta eel•lula, i cl fluix nervios

no es una current que passa do neurona a neurona, trovant mes

o menys resistencia coin on el cas do la torrent electrica, sing

quo la trasmisio d'una excitacio a lo llarg d'una cadena neu-

ronal represonta una serie de cassos particulars d'excitacio nova

de cada una de les neurones, per l'estat d'excitacio do les neu-

rones anterior, i estat qae obra en el punt de contacto o sinap-

sis is eolnpron be que totes les neurones no es conlportin igual-

me.nt en les Ilurs funcions. Quo son diferents ho prova la

llur forma distinta i la disposicio ostructural do les tan nom-

broses agrupacions nervioses. Segurament quo la composicio

quimica de cada grup de neurones no ha d'esser la mateixa,

i, en relacio amb aixo, hi ha el fet do que mostrin apeteucies

quimiques diferentes. Veiem, per exemple, una afinitat electiva

do diferents grupus neuronals per a certes substancies, 1'estrig-

nina, el fenol, el cloroform, la cocaina; quo unes d'aqueixes neu-

rones es tinten millor que altres per determinats colorants, etz.

Aixis tambe torts pruductes del metabolisme, i particular-

ment resultants del treball de les glandules endocrines, es in-

tluenxien de preferencia sobre deternlinades neurones i encara

sobre diferents punts do la mateixa neurona. l)'altra part, es

va posant avui major atencio a 1'activitat primaria dels centres,

que no fapas molt es consideraven coin senzills centres de re-

flexes; reflexes mes o menys complicats, perd reflexes sempre

d'actes nerviosos comengats en les terminations periferiques.

(Graham Brawn).
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S'entreveu per aquest cami tin camp immens de recerques
i do progres. Coneixem encara pots exemples do relations
neurohormOniques, ben determinades, peru no hi ha dubte que,
a mida que, baix l'imperi d'aquestes idees, s'investiguin lee fun-
cions nervioses centrals i autdnomes, es descobriran fets inte-
resantfssims. No s'olvidi que, corn hem meutat, les correlations
nervioses i humorals actuen i es produeixen paralelament; si,
doucs, l'element nervios es tan sensible als canbis qufmics del
mcdi - i aixis ha d esser, donada la seva extrema sensibilitat
als excitants, als cambis d'estat-z,qufn dubte de qu'hau do pro-
duir-se munio d'influencies del desequilibri plasmatic-tan ric,
tan connploxe-demunt de les tan exteses, tan importants, tan
eficaces funcions nervioses?

Los influencies humorals, i particularment endocrines, so-

bre'l sistema nervios avui ja sabudes, son molt importants. i tan
conegudes que no hem de repetir-les ara. Aquestes influencies es
deixen sentir tart en les terminations coin en els centres, i
intervenen en les llurs funcions, en la Ilur nutricio. desenrotllo
i morfogenia.

Recfprocament. es sabuda tambe la intervencio del sistema

nervios en l'activitat endocrina, on la descarrega de determinades

glandules, igual de secrecio interna quo externa, lo mateix que la

influencia en la nutricio per 1'activitat trofica dels nervis, ja siga

aqueixa deguda a una capacitatespecial docertsnervis, ja seuzilla-

ment, comesmesprovable,un resultat de la influencia funcional.

Lo cert es, en resdm, que, si lo humoral actda sobre I'activitat

nerviosa; a Is vegada hem do considerar el valor do la influen-

cia nerviosa en lo nutritiu. I aquest doble jot aparoix clar en el

cas de les secretions internes cspecialitzades: n'hi ha quo reco-

negudament influeixen en la funcio dels centres nerviosos,

particularment d'algunos de les agrupacious neuronals-citem

ara el tiroides, i d'altra part, diferencies del td nervios, tambe

de certes agrupacious de neurones mes fheilment qu'altres,

mostren una accio marcada sobre I'activitat endocrina: recor-

dari'^m l'estimulacio dels teixits croinafins per l'exeitacio del

simpatic abdominal.

Ileus aqui corn, on el seu origen o en la seva mes pregona
manifestacio, s'unifiquen els fenbmens vitalts. El sistema nervios
es una diferenciacio imposada per les necessitate creixents d'or-
ganismes cads vegada mes complexes, i el sistema nervios es un
aparell que, al funcionar, no sills posa en rolacio el ser vivent
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amb of mon exterior, si no entre les diferentes parts d'aquest

ser vivent. Es un factor de regulacio interna que ve a sumar-se

al factor fonamental: in regulacio metabolica per les propietats

assimilatives especifiques de la nlateria viventa. I a la diferen-

ciacio nerviosa s'hi lumen els efectes de la diferenciacio meta-

bolica que son les glitndules endocrines. Es per aixo que veiem

sempre paralols on in Ilur actuacio els dos grans factors d'uni-

ficacio funcional: l'humoral i el nervios.
Influoncia doble quo's troba repetida en totes les manifes-

tacions biologiques, resuitat totes del metabolisme; iguallnent

les manifestations funcionals, quo la creacio d'estructuros, de

formes. Per aixo, encara que in considerem arbitraria-ja quo

una Cosa implica 1'altra, perque In funcio ve determinada per la

forma i, vicoversa, es do in funcio mateixa que in forma ve a re-

sultar, i I'obtencio d'una forma es ja un acte funcional - estu-

diem en aquesta ponencia els fats coneguts d'influencies en-

docrinos sobre determinades funcions, i, a seguit, el tema, que

avui atrou particularment I'atencio de fisiolegsi de clinics, de la

intervencio de los secretions iuternes en el desenrotllo, en el

creixement, on els fenolnens anatomies de In reproduccio i en In

involucio dots organs; en una paraula, en tot el que's refereix

a in evolucio dels plasmes, de les estructures, en el curs de la

vida, per la mesa de direccio plastica que Gley ha anomenat

barrnossonica.

Tot aixo representa sols una petita part dels mecanismes pots
que s'obte l'unitat funcional; la part potser mes coneguda, per
esser la mes senzilla. Pero creiem que'l seu estudi pugui tenir
al-fin interes, considerant-lo des d'aquest punt de vista, no sols
per les possibles aplicacions practiques sing, i principalment,
com exposicio d'un exemple entre'ls mecanismes generals de la
Vida. Mecanismes per els que s'estableixen les relations entre'ls
organs i es fa possible l'admirable solidaritzacio de funcions quo
unifica la plural activitat d'estructures tan diverses, i de fun-
cions tan dissemblants i complicades.


