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En la divisio del treball per a ]a redaccio d'aquesta po-
nencia m'lta correspost estudiar i provar do resumir les
donades actualment acceptades respecte a l'aceio funcional
do los secretions internes, tasca quo presenta dues dificul-
tats: la de for la Ilista interminable si prenem con a norma
per a confegir-la of quo avui es sab d'aceions fisiologiques dels
extrets d'organs, i la m©s gran encare do no poder separar on
molts cassos de manera dofinida l accio funcional de In morfo-
gena, coin per exemple, en 1'estudi de les secretions internes
d'origen genital. Per a eludir-les es pot seguir el eriteri de Gley
en son rapport at Congres International do Modocina de Lon-
dres de 1913, lion redui considerablement el nombre de suhstan-
cies a les quals deu aplicar-se el nom d'hormones, fins at punt
de donar solament corn a segures entre d'elles, en un quadre
seu devingut totseguit clessic, no mes que tine.

Les coses amb tot no poden esser portades amb tanta senzi-
llesa; cal for remarcar que l'accio excitadora per mecanisme
qu]mic do les funcions organiques no es pas privativa de lesso-
les materies quo Gloy designa amb l'adjetiu hormona (paraula
quo Hardy propose amb correccio etimologica pot frequent),
que moltes altres substancies frueixen de tal accio excita-
dora, i per a cada organ, at cap de totes, aquelles quo per
ell deuen esser el•laborades. Es Ilei general, arreu confirma-
da, que els materials a transtormar o eliminar per cada apa
rell o Organ s6n, en conditions normals, els excitants mt':s
eficassos de les llurs funcions. Quan aquests excitants procedoi-
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xen del catabolisme de bona part del teixits, o son resultat de

I'el•laboracio on determinats cantons organics de dits produetes

del catabolisme, trobant-se en el medi intern on quantitats relati-

vament grans, Gley els nega la eategoria fisiologica d'hormones,

tot reeoneixent el seu earaeter de missatgers quimics (chemical

messengers do Bayliss i Starling). Nosaltres en el nostre resum no

pod6n4 pas nogligin les materies que Gley anornona para-

hormones, quina interveucio en mantes funcions organiques

es tan important. Apart de quo on Fisiologia general la distincio

entre 1'aeci6 sobre (leis denl0s elements de I'organisme poliplas-

tidari (leis produetes del metabolisms duns teixits i d'altres se-

gons eI son volunr, os purament artificiosa, coin ho es classificar

les ;activitats cel•lulars segons un criteri toloologie. Seguirem dons

unit ntarxa que. podrfem anomenar mixta, estudiant els produc-

tes i mecanismes quintics que fan ontrar en funcio els organs

Hies diversos, font la Ilista funcio per funcio, amb subjoccio a

les ideas do Bayliss, el qui en tal giiestio s'ate it les donanes

que'us ofereix 1'estudi dell fenomens sense ontrar a escatir

quina de les activitats de quiscun Organ es in principal.

Per unit llei ineludible del nostre esperit, totes les activitats

quo on els mecanismes qufmics do correlacio funcional anom

coneixent, tentlim a concretar-les en senglos substancies. que a

voltes es conoixen amb tota procisio coin a veritahles especies

gltimiques (adrenalina), altres sense haver estat aillades podom

induir annb fonament de la seva natura quinnica (secreting) i do

les mss nonrbroses no'n sabom sine quo son iipototiques. L'in-

corparacio a la sang venosa procedont de le glandula quo les

sogrega de les hormones perfectament recognoscibles per les

seves actions, fet que Gley considera el principal per a decidir

si un Organ qualsovol den esser inclos en la llista dels ondo-

crins, no la tiudrem tota sola en compte amb exclusio de tota

altra donada al formar la nostra relacio, pert tampoc atribui-

rom a unit activitat endocrina cada accio fisiologica dun extret

d'iOrgan, quo nnoltes son comuns als mos variats i cap motiu Iii

ha per a creure que son presents a la secrecio de la glandula

viventa tots ols cossos Iliberats del seu cadavre durant In prepa-

racio de l'extret.

ACCIONS DIGESTIVES

La nocio dels excitants funcionals especiflcs de natura quf-
mica nasque quan fou conegut un dels mecanismes do la fun-
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ci6 pacreatica, la intervene i6 de la secretina duodenal en la ex-
creci6 i secreci6 del sue pancreatic. Popielski (de 1'escola de
Pawlow) i Wertheimer observaren que la introducci6 de mate-
rials acits at duode provocava ]a secreci6 del pancreas, i ho atri-
buiren a no reflexe localisat. Bayliss i Starling demcstraren quo
aquesta acci6 excitadora es conservava despres do la destruccio
de tots el nervis do la regi6, com fos respectada la continuitat
vascular. Observaren tambe que I'adici6 d'itcid a la sang resta-
va en tot cas sense efecto, i en cambi els productes de la mace-
raci6 on medi aeid, a l'estufa, de mucosa duodenal, injectats a
les verses, adhuc neutralisada l'acidesa de I'extret, i fins en do-
sis petitissimes, provoquon constantment la secreci6 pancreati-
ca. Atribuiren dita accio a una substaucia que anomenaren so-
cretina, la primera a la qua) el nom d'hormona fou aplicat, quo
preexistiria on la mucosa duodeno-jejunal en forma de prose-
cretina, essont Iliberada amb els seas caracters i activitats pro-
pris per el contacte de )'acid amb I'epiteli. La prosecretina, so-
luble en la soluci6 sauna flsiol6gica, no to acci6 sobre el pan-
creas. La secretina va acompanyada en els extrets d'una materia
hipotensora, amb la que cal no eonfondrer-la, quo l'extret de la
mucosa del'ileon ens mostral'acci6 hipotensora sense actuar de
cap manera sobre la secreci6 pancreatica. La secretina es solu-
ble on alcohol do 90°i on eter, no port la seva activitat per la ebu-
llici6 ni pot tractament amb els itcids, el que demostra la senzi-
Ilesa do la seva estructura quinitea, com tambe ho prova el let
de la seva no especificitat zool6gica.

L'esser la secretina 1'agent quimic de correlaci6 intororgit-
nica digestive rites ben conegut no vol pas dir que sia l'unic.
Edkins ens parla d'una gastrina d'origen saliva) que actuant per
via sanguinea com una veritable hormona provocaria la seere-
ci6 del sue gastric, establit-se aqui el doble mecanisme Immoral
i nervi6s coin on la secreci6 pancreatica, encar quo no amb la
mateixa importancia relativa d'un i altre. La acci6 de les sals
biliars reabsorvides a l'intesti i provocant la secreci6 do noves
quantitats do biliis, pot forsant una mica els termer enqua-
drar-se aci mateix.

Es la secretina la mes tipica de les hormones, seg6ns el va-
lor que a la paraula d6na Gley. Tot just concebuda la seva exis-
tencia i modalitat d'acci6 per Bayliss i Starling, fou vivament
combatuda. Popielski atribui tota la seva acci6 funcional a un
mecanisme de vasodilataci6; despres dels treballs dels autors an-
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glesos tantes voltes esmentats, i dels mes recents de Launoy i

Oeschlin, el mecanisnre directe sobs e del teixit secretor de l'accio

hornronica esta per complet fora de tota objeccio. Els treballs

de Dorothy Dale i Laidlaw do tal modo separen ]'accio vasomo-

triu de I'exitosecreto'-a, quo els autoritzen per a atribuir la pri-

mera a uua substancia quimieament ben definida, la beta-imino-

azoetilamina. Repetim que la secreting deu esser un cos qunni-

cameut senzill, a les caracteristiques abans precisades deu

afegir-se que es difusible a travers del paper pergami i injecta-

da parenteralment no fungi iona tom it antigen. En cambi es, so-

gons senrbla deduir-se de les observations de Lalou, Delezenne

i Pozerski, susceptible a 1 accio dels ferments proteolitics, inclo-

sos la eropsina i la p;rpaina. La sang dell annuals ills quals

els ha estat introduida una solucio acida at train intestinal alt,

contd, corn l'loig, Enriquez i Itallion demostraren, la seeretina'

o parlaut amb rues precisio, en mostra les activitats.

Corr veienr es la secretina el tipu de les hormones d'accio
funcional, naseuda on territori organic proper d'aquell on exer-

eoix la seva accio, de, uatura quimica sencilla i d'especifitat de
fun:^io definida, i perfoctament demostrada la seva incorpora-

cio at medi intern, quo ha d'osser el vehicol do la seva marxa
fins a I'urgan quo deu exeitar. Asegurada la seva accio per an
rnecanisune nervios quo funciona p aralelament, amb ella compa-
rarem los altres hormones si volenr formarnos idees exactes del

seu modo d'actuacio.
No volenr acabar aquestes breus paraules dedicades a les

secretions internes d'accio fuucional acautonada at sistema di-

gestiu, sense for esment do la substancia produida a In nrelsa

que frueix de la propietat de for activa la tripsina pancreatica,

fent resorgir una correlacio entre ambdos organs sospitada ja

per Schiff.

ACCIOxs CIRCCLATORIES

Si ens atenem als resultats de 1'estudi farmacodinamic dels

preparats opoterapics, ens vourem forcats a deduir qne les hor-

mones daccio cardiovascular son nombroses corn les de cap

altre ordre, per el quo aqui si que veritablement s'imposa per

entendrens usar la regla de Gley de cercar I'hormona on la sang

eferent do l'Organ quin extret s'es mostrat vaso o cardiornoditi-

eador, amb el qual criteri arribarenr a la eonclusio de Biedl, de
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que l'unica hormona d'accio vascular veritable es I'adrenalina.
I valen mes aquests raonarnents, quant moltes aecions vasonno-
dificadores estudiades amb extrets vies ben preparats, o an-lb
major cura observados, han devingut ben poca cosa corn la ac-
cio hipertensiva dels extrets renals que Gomez Ocafia ha obser-

vat corn gaire be imperceptible, i la accio del tiroides sobre del

ritme cardiac que Lewandowsky afirma esser nul•la sohre del

cor aillat. Tamhe, cone per a l'hipofisi ha demostrat lloussay
(de Buenos Aires), segons la tecnica de proparacio dell extrets,

d'un nlateix teixit es poden separar materies d'accions vasomo-

trius opostes. Estudiem, doves, solament I'adrenalina on aquest

paragraf de les secretions internes d'accio vascular, que tart in-

teressant es la seva accio quo'l sell coneixement prow ens com-

pensara de la supresio de ]a Ilista dels organs d'accio equivoca

o pot demostrahle.

La adrenalina sospitada per Oliver i Schiifer, aillada per

Takamine i preparada sinteticanient Iwr Stolz, es un eos quimi-

cament senzillissini, una dioxifceniletaiiohnetilamina, levngira

I'extreta de les capsules supr.irrenals dels animals; per sintesis

s'han obtingut els dos isomers, dels quals solarnent el levOgir

es identic per les seves aecions al producte natural. Es un

cos quimicament molt proxini a In tirosina i al ileid homogenti-

sinic els quals in vitro barreijats amb teixit suprarrenal douen

adrenalina. Es una substancia activissima, tart quo Pysenisky i

Kravkow hall observat modifications en of sistema vascular d'una

orella do cunill separada del cos, si s'afegfa al liquid de Ringer

amb el qua] es feia In eirculacio artificial una doseentcincuanta

millonesinia part d'adrenalina. La segreguen los cel•Iules de la

substancia modular de la glandula anomenades cromafines per-

quo prenen color groc torrat amb les solutions de bicromat

potasic,elements anatdmics quo en situacio distinta es troben en

tota la serie dels vertebrats, i fins tambe, segons Uaskell, en

certs invertchrats on esta desenrotllat el sistema vascular

contractil, quo en tort modo podeui considerar coin prOxinrs als

vertebrats per los seves reactions vasculars: allia on hi han ac-

tions contractils dels vasos prove its de fibres Ilisses i sotmesos

al simpatic, constantment s'hi troba I'adrenalina i el sistoma

crornafin que la segrega. Aquesta relacici del simpatic, el siste-

ma eromafin i els vasos contractils es mes evident tenint en

compte el dosentrrotllo enibrionari del (lit sistema, que corn

Balfour demostra neix juntament amb elsistema nervios simpa-
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tic do la mateixa fulla blastodermica i a la mateixa regio de

l'embrio; Kohn observa mbs tard que no tota ]a substancia ero-

nlafina dels mamifers es reuneix tormant la materia medullar

de les capsules, sing que una part recta en conexio amb el sim-

patic, o en organs de significacio fins avui obscura, torsi el cos

intercarotidia, i comprengue totes aquestes formations amb el

nom de paraganflis. Merces l'adrenalina, a la secrecio interna

del sistelna cronlafin, s'assegura la doble aceio sothre del siste-

ma vascular, per les fibres nervioses vasoconstrictores del sim-

patic i per l'hormona vasoconstrictora, tal com hem vist en el

p,increas actuar conjuntament en el mateix sentit la secretina i

el refiexe nascut a la mucosa duodenal. Anil) tot els dos cassos

no son exactament comparables, potser per no esser coneguda

amb tart de details I'accio do la secretina com ho es la de

I'adrenalina i tambe Ia de la sang de les verses suparrenals

(Tscheboksaroff). Les glandules sudoriferes, inervades del sim-

patie, no senten 1'accio de I'adrenalina, no essent tampoc indis-

pensable la presencia de l adrenalina on la sang, o la conexio

amb els vasos de 1'animal dels de les capsules per a que'ls

efectes vasoconstrictors do 1'excitaci6 del simpatic tinguin

efecte. Pero cal reconeixer quo el normal es l'actuacio conjunta

dels dos factors; excitant els esplagnics, com Elliot ha demos-

trat, es causa una descarrega d'adrenalina a la sang, i alhora

una vasoconstriccio abdominal directa, amb increment de la

presio vascular.

ACCIONS RESPIRATORIES

La funcio respiratoria es troba estretament condicionada

per un cos de la classo de les parahormones do Gley, I'anhidrid

carbonic i les seves combinations; sense ell on tensio suflcient

no s'estableix el ritme respiratori (apnea per aereacio intenna

do In sang), encara que at ritme respiratori hi contribueixen

igualnlent excitations nervioses variades, corn les conduides

pals pneunlogastrics, procedents dels filets pulmonars. Per als

efectes de la respiracio podem considerar al sistema muscular

estriat, el quo mes necessita, lievat del nervios, do l'oxigenacio

do In sang, corn a una glandula productora d'anhidrid carbonic,

que per mitja d'ell regula els moviments repiratoris i la depu-

r-acio dell gassos de la sang. Els estudis de Hasselbach sobre la
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concentracio dels hidrogenions a ]a sang i la funcio del centre
bulbar respiratori, i la que podri: em dirne resurreccio de les
idees de Mosso sobre l'acapnia o manta de CO ' com a causa de
certes perturbations respiratories fan creixer l'importancia fun-
cional del carbonic , que es la parahormona tipica.

ACCIONS SOBRE LA NI'TRICIO

La nutricio depen com cap altre de les funcions orgtniques
del conjunt de les actions quimiq ues dell cossos que passen a
for part del medi intern, entre els quals formen en primer ren-
gle moltes hormones pot precisades avui, pero d'actuaciO inne-
gable. D'elles no n'admet Gley, com a demostrada, cap mes quo
la tiroidea (o tiroidees) que aetua activant les reactions catabo-
liques en tot l'organisme, tal com la manxa activa la combustio
en la fornal; pero font reserves cal admetren algunes m©s, com
ens ho demostrara I estudi quo farem seguint a Falta de I'in-
fluencia de les glandules de secrecio interna en ]a nutricio.
Clar es que moltes de les actions que descriur©m a la Ileugera
no sabem si's fan per hormones incorporados al medi intern o
tenon efecte en el propi teixit glandular. Iluny del medi coma
i de la resta de l'organisme, cas aquest darrer en que fora im-
propi parlar do socrecio interna, i que es potser aquell en que es
troben totes les funcions antitoxiques, tai corn Pi Suirer ho
demostra, i despres hi insistirem, per a la funcio depuradora
renal.

El metabolisme dels hidrats de carboni es regulat per l'apa-
rell insular del pancreas (illots de Langerhans). que la extirpa-
cio del pancreas portorba cl diposit del glucogen at fetge i als
teixits, particularment als muscles, alhora que's presents una
interna poliuria amb giucosuria i hiperazoturia com en la dia-
betes lrumana, acompanyada d'hiporglucernia. Cal for Constar
que; la giucosuria i la hiperglucemia son fenomens, com din Pi
Suirer, unicament contingents despres do I'estirpacio del pan-
creas, assent el m©s caracteristic i constant la hiperazoturia per
augment de is desasimilacio nitrogonada. La glucosuria depen
de I'alimentacio principalmont (TurrO i Pi Suner), de la tempo-
ratura exterior (el fret l'afavoreix), 1'estat funcional dots ro-
nyons, les infections, etz. Els experiments do parahiosis (solda-
dura, si val el mot, do dos animas, pancrectolnisat i I'altre
enter), han fet indubitable is intervencio del pancreas en el me-
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tabolisme hidrocarbonat, coin tambe ho prova la efleacia dels
empelts do toixit pancreatic (Hedon). Coin resnm Pi Surer. en
el sen article sobro Diabetes, at Tractat de Medecina Interna,
do Hernando i Maranon, l'aceio del pancreas es quadruple: in-
flueix en els tres factors de la glucemia normal augmentadt to
toleraucia enfront els hidrats do carboni alimenticis, afavorint
la glucolisi i augmentant l'impermeabilitat renal per a la gluco-
sa de la sang, i nnrdera la desintegracio proteica.

Tambe los homones suprarrenals intervener en els rocan-
vis hidrocarbonats; un dels efectes mes notables do I'adrenalina
es la glucosuria que provoea injectada on dosi relativament gros-
ss en el medi intern: fet que Blum descobri i quo respon a un

augment do lit glucosa de la sang. Aqui coin ahans reprodueix
lit Irornlona per mecanisme quirnic el quo fa el simpatic directa
o indireetainent excitat, corn en la puncio del quart ventricol
(picadura diahetica de Claudi Bernard), encara que poe es precis
que entrin en joc alhora els dos mecanismes, qne Negrin ha de-
mostrat que lit gl ucosuria per picadura no va acompanyada do

La influencia del tiroides sobre dit metabolisme no esta en-

cara precisada, fassis ja directainent sobre dels hidrats de

carboni, ja indiroctament sobre les hormones pancreatiques

o I'aparell insular. La dehciencia funcional del tiroides de-

termina tin augment de tolerancia per als hidrocarbonats,

essent frequent on I'hipertiroidisme lit glucosuria exponth-

nea o provoead a. La hipoflsi tindria una intervenciO seniblant

a la del tiroides, encara que Falta Ii nega una accio clara-

ment reguladora: els efectes de les injections d'extrets hipofisa-

ris des del punt do vista de la glucosuria i hiperglucemia no

han ostat ols mateixos en mans de tots els autors; de tots me-

dos es fregiient la coincidencia de la glucosuria i l'acrome-

galia.

En quart al recanvi de I'albumina, se sab de molt temps que
el tiroides hi interve ben claramout, estant augmentada la ne-
cessitat d'albumina on l'liipertiroidisme i disminuida a I'hipoti-
roidisme;tampoc devorn iruorar I'important intervencio del pan-
creas regulant la quantia dels cambis albuminoidians. L'accio
de la Iripo(isi i los suprarrenals en aquest metabolisme es me-
nos important.

Sembla versemblable una intervencio del sistema endricrin
en el metabolisme de les purines, principalment per part do la



506 Segon Congres del,Nletges de Llengua Latalana

hiputisi, el que fora de gran interes en la gota, principalinent, i
en altres malalties de la nutricio.

El metabolisme de la cals es estretament regulat per los se-
creci6ns internes do molts Organs; encara quo dit recanvi esta
rids relacionat amb I'accio morfugena, to tambe gran importan-
cia funcional. Coneguda es I'influencia quo en les activitats
nervioses exerceix el calci circulant en els humors, enfrenant-
les: I'adrenalina ridueix la excrecio de calci i augmenta la de
potassi i sodi, al raves actden I'extret tiroidia i principalment
el del 16bul posterior de la hipOfisi. Els paratiroides regulen
I'accos del calci al sistema nervios central i potser laseva reten-
66 en el medi intern; la tetania quo segueix a la seva extirpa-
ci6 o n'acompanya la deflciencia funcional esta segurament re-
lacionada and) Ia perturbacio de I'assimilacit'I de la cals pels
centres nervioses. La funci(') del tinrus surt del nostre terra
per relacionar-se mes amb la nutricio dell ossos, sohre tot du-
rant el creixement, encara quo be podem considorar al sistema
ossi com a un dipOsit do cals en reserva per a les necessitats
del funcionament nervi,,s.

Coin una de les substancies aillades del teixit tiroidia per
l'analisi quinnic contt' iode, s'ha pogut parlar ja de I'accio del
lode corn a semblant a la del manganes en los oxidades, on que'l
ferment organic pot esser considerat solament coin a portador
de I'olement inorganic, ja d'una funcio tiroidea reguladora del
metabolisme del iode. Ambdues interpretations son atrevides i
no han obtingut l'assentiment do Ia majoria dels fisiOlegs, ni la
sancio de l'experieneia.

S,'m m(')It aparents els resultats do I'acci6 funcional do les

hormones ondOcrines estudiant el metabolisme general, parti-

cularinent si ens Hxem en els canvis reepiratoris i la caloriti-

eaci('). En les malalties de dites glandules apareixen sovint alte-

rades notablement ambddes funci6ns, i adhuc en altres en quo

les pertorbacihns no son tan evidents, corn on la diabetes, bona

part do la sintomatologia tradueix l'esfors do l'organisme per a

mantenir constant els recanvis energetic i gase(')s. En la acrome-

galia i el bassedowisme hi ha exaltaci6 del consdm d'oxigen i

de la irradiacio termica, on I'hipotiroidisme i la distrofia hipo-

fisaria est-Itn els dos disminuits. En els processos d'insuficiencia

de les glandules genitals els resultats no son tan clars, degut

segurament a que I'intervencio funcional en la nutricio do
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aquestes no es taut gran com Ia do les altres glandules abans

es inentades.
Des dFaquest punt de vista classifica Falta les hormones on

anaboliques (retardantes o assimiladores) i cataboliques (acce-

leratrius o desassimiladores), quires actions es compensen

exacrunont en estat higit, un cop finides la creixensa, l'adapta-

cio dell Organs a noves condicicions de treball o la reposicio

organiea despres do la inauicio o do la convaleseencia. En

aquolls Organs quina accio, com el tiroides, sembla reguladora

en bloc de la nutricio, corretgint les seves dosviaci(')ns taut en

sentit de flies com do menys, horn d'acceptar la coexistencia en

la Ilur secrecil, do dues hormones antagoniques, una do les

quals predominaria en quantitat o faria mes sensible la seva

accio on cada cas.

L'accio reguladora de la ealorilicaci(', os particularment ma-

nifesta per a la secrecio tiroidea: en el mixedema la temperatura

es haixa, en el bassodowisme hi ha hiperproducci,') de calor i

no is rara in hiportermia: no es versomblable que's tracti d'uua

accit'I directa sobro dell centres termorreguladors, perO no hi

ha per que excloure una accio de les hormones sobre del siste-

nra nervi(')s, principahnent el regulador de I'estat funcional dels

vasos de 1'area cutanea, que tart influeix condicionant les per-

dues de calorie. L'intervenci(') indubitable de la secrecio vaso-

modifieadora del toixit cromitfin (I'adronalina), pot causar una

hipertormia central, amb tremolins de fret, per acompanyar-se

do refredament cutani merces a la vasoconstriccio periferica.

Falta asigna dins de cada sistoma endocrin actions contra-
ries a cada una de les parts que'l constituoixen, en la forma se-

gilent:

Grupti catabolic Grupu anabolic

Tiroides. . . . . . . . Paratiroides

IIipofisi, lohul posterior. Ilipofisi, lobul anterior.

'l'eixit cromafin . Escorsa de le capsules.

Epiteli germinatiu. . , Toixit interstitial.

(glandules genitals) (glandules genitals).

Ili ha una bona part d'lripotetic on aquest quadro. peril seas

dubte ens doua una per a recordar facilinent les actions
sobre in nutricio de les hormones endocrines.
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ACCIONS sh:CBls'r O P,IE4 I ANT1 T XIQI'ES

Los actions funcionals do les glit ndules endocrines sobre

del sistema excretor (ronyons i glandulos cutanees) son avui

molt obscures encare, pero innegables al menys unes poques,

com les de les hormones pancreittiques i hipofisaries sobre la

funcio renal, quo actuen do manors especifica sobre do I'epiteli

dols tubus renals. Que el ronyu privat en els animals pancrec-

tomisats i en els diabe tics del coutacte amb les materies pro-

ducte do is secrecio del illots de Langerhans es fa permeable a

la glucosa, a concentrations d'aquesta en la sang mes haixes que

les quo on presencia de l'hormona pancreatica el travessen, es

una explicacio d'un fet aceptada por totom i de gran trascen-

dencia en fisiologia patologica. Molt menys coneguda, per trac-

tar-so de nocio recent, en gestacio encare, i per la relativa manta

d'auptosies, es l'accio de la hipofisi sobre la filtracio de I'aigua

al ronyu, o si's vo I en altres termes, la capacitat de la glandula

renal de I'orina. Sembla quo mantes poliurios (hi-

druries) coincideixen snub lesions pituitaries, i sou, this a cart

punt corretgides amb injections de pituitrina, fet que podria ex-

plicar-so suposant que el cos pituitari sogrega una substancia

quo actua sobre els ronyons exaltant la seva funcio osmotica,

]a que fa is concontracio sauna do l'orina major quo la do la

sang: el donna segregat en molts casos fa invorsembla-

ble tins accio purament vasodilatadora del sistema arterial re-

nal, per via nerviosa o humoral, provocada pal deficit pituitari.

Relacionat amb el sistema excretor, per formar part els ro-

nyons dels dos, ho esta el que podrien anomenar antit(')xic, con-

junt d'ugans de situacio i extructura variadissima dels quals

sabem quo neutralitzon o destrueixen toxics procedents del

metabolisms, o exogens en alt res cassos. Si Wells en fern esnnent

es per a recordar quo de cap matters es tracts de veritables so-

crocions interues, amb iucor poracio de cap ]lei d'hormones al

medi intern, sing de funcions de caracter quimic quo teuen lloc

en el propi teixit de 1'6rgan de funcio antitoxica. En tot cas, si

devem tenir als organs antitoxics com a de secrecio interns,

sera perjassiva, car sobre dells actuen les mes diverses para-

hormones, corn les sals amoni acals sobre del tetge. Is urea i els

productes uremiants en general sobre els ronyons, els hipote-

tics cossos convulsivants procedents de ]a dessasinnilacio pro-
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teica i muscular soore els paratiroides, I'anhfdrid carbonic i les

seves conihinarions sobre'I parenquima pulmonar, etz.

'I'amho to In seva funcio artitoxica el sistema suprarrenal.

funcio que no tt ni ii ntotius per a atribuir unicament a l'adre-

nalina, perb quo positivament la t6 la substancia medullar de

es suprarrenals, relacionada amb determinats productes de la ca-

tabolia muscular, principalment durant el treball inters, com

ho dolnostra In hiperadrenalinemia dels individuus sotmesos a

un exoroici muscular inters (Marafion), i I'agotament de les re-

serves d'hormona do les capsules dots animals morts desprds

d'uua carrera o Iluita intensa, arribant avui a explicar-se per

aquost agotalnont endocriu morts com in del famos soldat do

Marano a I'agora d'Atones. Sia quip es vullgui el mocanisme

d'aq uosta .iccio do la secrecio capsular, movilitzadora dots hidrats

do carboni necessaris per a la funcio muscular, o antiti>xica

exercida in situ o arreu del medi intern, sembla quo es ella Ia

indispensable per a In vida, i que per la seva supressio es fatal

la niort dots animals deseapsulats: aquesta accio minva eu molts

estats infectIus, devent I'insuficiencia suprarrenal esser comp-

tada entre los causes do manta do defensa eficaq i do wort en

nombroses nlalaltfes.

L'escorsa suprarrenal ^s d'origen distint de la substancia

croma(ina, es rica en lipoides; no'n sabem d'ella cap accio pura-

mont funcional, clara, com no sia l'adicio at medi intern de co-

lestrina i lecitina quo taut pollen contribuir a molts procesos de

natura i a to neutralitzacio dots toxics de proceden-

cia muscular. No se li coneix accio vascular.

Coin it secrecio interna dofensiva de l'integritat fisica del
inedi intern (explicacio toleologica a manta d'altra millor), en-
cahireni aqui In formacio do l'artitrombina pet fetge, que regu-
la la coagulabilitat de la sang.

ACCICNS SOBRE L'APARELL GENITAL

Si his harmossones genitals, o arnbs influencia sobre del sis-
tema genital son nombroses, no poddm dir el mateix de les
substaucies d'accio clara i unicament funcional: podem contar-
hi la inateria quo Vichnesky suposa existent en la secrecio ex-
terna do la prostata que favoroix la movilitat dots esperniato-
zoides, i l'hormona que els treballs deSerrallacli i Pares fan su-
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posar existent on una secretion interna de la mateixa prostata i

quo interve en Ia tuncio testicular. A I'aparell genital femeni les

condicions son les mateixes, moltes secretions internes morfo-

genes i poques actions exclusivament funcionals; potser tindra

aquf of seu lloc la substaneia placentaria, miometral o fetal pet

son origen que excita Is secreciO Iactea, fet quo altres (Starling

i Lane-Claypon) interpreten suposant que on floc d'una exeita-

cio es tracta de la suspen sio d'un estfmul fetal, inhibidor, que

mautindria on repos Ia glandula en plena activitat morfogona i

sense activitat socretoria, durant la gestacio.

La glandula pituitaria segrega hormones, o al menvs es

contenen en ols seas extrets sn bstaneies, que actuen do

especialissima sobre I'aparellgonital fomeni; coneguda es I'a('CiO

de Is pituitrina activant el treball del part, tan aprolitada avui

en Obstetricia. Tambe els extrets pituitairis t'^s mostren eficassos

per a provocar la socrecio Iactea, en ant ins Is on lactacio.

Acctoxs NERV IOSES

Sens dubte sobre del sistema organic en quo mes nombro-

ses i variades deuen esser los action funcionals provocades per les

secretions internes, es sobre del sistenia nervios. Per una patr te-

nfm el fet de quo on lloc de Ia eeonornia hi ha suseeptibilitats tan

variades enfront los drogues i medicaments con en el domini ner-

vios, i per altre part d'algunes parahormones, corn el carbonic,

per exemple, en sabent efectes variadissims en la sova iutensitat,

sentit i temps do presentacio segons la regio dels centres nervio-

sosafectada. Hi ha demostrades actions quimiotactiques sobre

dels elements nerviosos en condicions especials,com 1'acci6direc-

triu do la materia formada per les cel•lules de lesveines deSchwaun

buides sobre dell cilindres eixos en vies de regenerario, posada

fora de dubte per Tello; alhora ens demostra la intinia relacio

entre els sistema nervios i endocrin el fet d'aparoixer conjunta-

ment adhuc topografleamont on la serie animal, el sistema ano-

menat simpatic i I'organ secretor de l'adrenalina. I encare fora

aquesta fntima relacio mes patent si's confirmessin los induc-

tion d'Achucarro que considera a la neuroglia,com una glandu-

Ia o un aparell endocrin quo intervindrfa tins en les reactions,

afectives mes elevades del sistema nervios. Avui coneixent mi-

ller la intervencio del sistema endocrin i de les hormones indi-
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ostudiables sobre los dues parts del sistoma nervios

rolacionados amb Ies funci6ns vegetatives, el sistema aut6nom

crania i sacre, o parasimpatic, i'1 vegetatiu simpatic. Formen

aquests dos sistemes el primer els nervis craneals que inerven

visceres, principalment el pneumogastrie, i els nervis pelvians;

i'l seg6n els filets sitnpatics amb is seva cadena de ganglis. ac-

tuant im i altre sohre les visceres do manors contraria: i un altre

son excitatsamb preferencia per determinades hormones, I'adre-

nalina excita unicament els nervis simpaties, Is secroci6 hipofi-

saria els pelvians, Is pancreatiea el domini del pneumoghstric,

i'I tiroides on o altre, o tot dos, pero, preferentment el domini

del gangli cervical superior. Les actions sobre del ritme cardiac

es fan iudifectament per I'intermitg del simpatie (acceleraci(')) o

del vagus (retard): aixis obra la horinona tiroidea fent toes fre-

qi uents els pots en l'hipertiroidisnne. Tal coin les drogues me-

dicamentoses les dividitn avui en simpaticotropiques i vagotr6-

piques, podem soparar los hormones en agrupaments iguals en-

car quo sempro ens quedeu punts per aclarir, com per

exemple ja havem dit abans que en el matrix territori simpatic

les glandules sudoripr,res no senten I'acei6 de l'adrenalina.

Les giandules endocrines estan subjectes at sistema ner-

vi6s, en grans diferents, unes disfruten eufront d'ell de major

autonomia que altres, estretament dependent la suprarrenal i la

mes autonoma la genital. El nervios dirigeix les seves funci6ns,

i es alhora influit per les acci6ns excitants o inhibidores dels

productes segregats per les glandules end6erines, podent-se

ampliar per a moltes of (lit de Bayliss i Starling referint-se a les

suprarrenals, dient que'l sistema cromafin, regulat pel simpatic,

es alhora el rogulador de les seves funci6ns.

Senlbla que Is secreci6 do Ies hormones assimilatrius es

mes independent de l'accio nerviosa que la de les desasimila-

trius; el teixit insular del pancreas sembla pertorbar-se profon-

dament si s tallen eis sous nervis i assegura Elliot que Ies cap-

sules enervados es fan funcionalment inservibles. El tiroides

tambe en depen, que d'altra manera fora inexplicable el hasse-

dowisme agut.

A mos de la seva influencia sobre'l desenrotlie dels cen-
tres nerviosos i les activitats psiquiques, sbn evidents en els
animals i els homes adults les acci6ns de les hormones sobre les
aclivitats nervioses superiors; la excitaci6 cerebral es ]a regla en
1'hipertiroidisme i la depressi6 en l'hipotiroidisme. Encara quo
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prescindim per hipototica do l'accio hipnogenaquo pugui toniren
certes con(I icions la secrecio dels esosos coroidians deI venIricols
corebrals, oI liquid cefalo-raquidiit, no podem negar, per impre-
cisses que siguin les donades, l'accio hipnotiea de certes hormo-
nos, com les hipoflsarios i les genitals. Cushing que ha estudiat
el son invernal de certs animals, el relaciona amb canvis en el
funcionalisme eudocri n. canvis que be podrien esser efecte i no
causa de la son.

La intervencfo hormonal en els estats emocionals es evi-
dent, l'hipertiroidisme ell la colera, amb projeecio dels ulls fora
do les conques, l'hiperadrenilisme en el terror, amb intensa va-
soeonstriccio cutanea, no per poc durables son menys intensos,
i fins poden deixar Carat per a despres el sistema endocrin.
Aqui la hipersecrecio es alliora efecte i causa dels feuumens
nerviosos, efecte do la conmocio emocional, causa de les mani-
festacions quo l'acompanyeu i li donen la seva tonalitat.


