
f11. L'A("I'UACIO \IOHFO(iENA

{gel Dr. P. NUBIOLA, de Barcelona

A part do la infiuencia general que tenen les glandules en-

docrines respecte de la bona evolucio de l'organisme on les di-

ferentes edats, a algunes d'aquelles correspon un paper impor-

tant on la eonstitucio del teixits i on la regularitzacio del desen-

rotlle. pero no com un element do activacio solzament, sing de

regulacio perfecta.

Els fets, per tothom coneguts, que s'observen despres de la

castracio, In relacio ben comprobada entre les perturbations

do la hipofisi i I'aparicio de les notables modifications del or-

ganisms quo coneixem amb la denominacio d'acrolnegalia, la

important funcio que s'ha assiguat al cos groc en les modifica-

tion del embraq, ja diuen ben clarament quo existeix una atrac-

cio detorininadament morfogena que correspon a dites glandu-

les de secrecio interna, i no pas solzament en la vida fetal, en la

infantesa i on la joventut, sing encara despres de la pubertat i

on tots els temps de la vida.

Aquesta nocio de la actuacio morfdgena, especialment re-
guladora, es indispenssable posar-la ben do manifest dins do
l'ample camp de Ia endocrinologia, aillant les glandules quo
posseeixen in dita accio do les altres, i diferenciant els productes
de secrecio de unes I d'altres.

El concepts sostingut per Gley en aquest particular es el
nostre, al costal de les substancies que serveixen de materials
nu/ritins i de les hormones propiament tats, substancies que
produeixen excitacions i donen Hoc a funcionaments, i dels pro-
ductes residuals denominats parahormones, existeixen substan-
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ties harmossones <que serveixen per a I'edifi-
cacio del teixit en el curs del desenrotlle ontogenic, substancies
modificadores de processos quintics <en els que fan un paper
semblant al de les diastassesv que (lirigeixen, quo reyularitzen,
com ve a significar etimologicament el nom que els hi posy en
Gley.

Les caracteristiques de dites substancies que estableix dit
autor son les segiients:

Especificitat d'accio, especificitat d'origen i funcional, aixo

es anatomica i fisiologica, pero no zoologica. Els productes se-

gregats i dotats d'una accio electiva a un organ de-

terminat, a aquest organ; sia quina sia la especie ani-

mal de que procedoixin donen hoc a la ]lur accio en animals

d'altres especies.

Els productes se fixen segons la rapidesa mateixa do ]a cir-
culacio, sobre des elements amb quips constituieits oils

oil correspondencia d'estructura quimica. Aixis 1`acciO local
d'aquestes substancies se comprend nlillor que ('accio general.

Les harmossones com les hormones actuen a dosis molt

petites, no aporten energia als elements que infiueixen, donen
llibertat a energia preexistent, ordenen i eslableixeu el treball
iisiologic.

No'ns interessa establir aqui, ni fora tampoc possible,

quans organs endocrins produoixen substaucies morforgeueti-

ques, ni quines varietats de harmossoues poden existir; estan

pot avengats els coneixements nostres, pero On cambi es bell fil-

cil assenyalar 1'actuaciti morfogena do la glandula hipotisaria i

do les glandules genitals, a les que hi afeginl nosaltres I organ

placontari i ales que potser deuriem ajuntar-hi en epoca fetal el

timus. No parlem de la epifisi, pot eoneguda encara. pet-6 deu-

rem ell cambi analitzar I'actuacio morfogena del tiroide, encara

que ('accio d'aquest no es, com veurem, potser directa.

HIPOFIS:

El cos pituitari o hipofisi, organ de gran couiplicacio, intima-

ment relacionat aulb el sisterna nervios,en forma do pera pon-

jada en la superficie inferior del cervell per un petit peduncul,

do pot mes do gram de pes en l'aduit, esta hostatjada on

la sella turea, fent que les dimensions i forma d'aquesta, sien les

corresponentes a l€s seves.
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Dins do la cavitat de la sella turca, sota de la duramare que
forma la tenda de la hipufisi, tenda perforada per a leixar passar
el peduncul que s'enganxa on el tuber cinereum, aquesta peti-
ta entranya consta de: un lobul anterior, o prehipotosi de color
gris rosadenc i do mes consistencia, una part intermitja a6n s'hi
troben vesicules que semblen plenes de subtancia coloide i la
anomenada fisura hipofisaria, i un lobul posterior o neurohipo-
tosi de nienys consistencia quo l'anterior i de color mes claros,
a mes del pedeinctcl quo uneix els dos 16buls al cervell. Hi han
encara Iiipofisis accesories, parahipotosi.

El lebul anterior, seg6ns en Falta, es pot considerar com una
glandula eudocrina completa; en ell trobem cel•lules ben dife-
rentes, acid66les, basofiles i cromofobes; aquestes darreres
anomenades tambe principals, s6n les que per 1'augment quo
presentee on la gestaci6 s'anomenen aleshores 61•lules de 1'em-
baraq.

En el l6bul posterior hi ha molta barreja d'elements, uns

conjuntius, m6lts altres de neuroglia, cil•lules d'aspecte epite-

lial; S. It. Cajal hi ha reconegut fibres uervioses formant ple-

xes i amb terininaci6ns Mures

Aquest breuissim record de I'anatomia de l'hipofisi, ja per-

met sospitar l'extraordinaria complicaci6 fisiolugica i patologi-

ca de l'entranya pituItaria, corn diu molt be en Pende, estem

encara molt puny d'una teoria hipofisaria completa.

Prescindint de l'actuaci6 funcional do la matoixa, devem
reconeixer-li una accentuada influencia niorfogenutica. Aquesta
corresp6n evideutnrent al l6bul anterior i recau en el desenrot-
Ile do la quasi totalitat do 1'esquelet, de lit poll i de les dents i
dels Organs genitals.

L'extirpaci6 del l6bul anterior, abans do que s'liagi desen-
rotllat el cos de l'aninlal, dona hoc a un aturament de creixenca,
se retarda la ossificaci6, les diafisis son primes i amb poca
cats. los epilisis s6n groixudes, hi han deformacions i anomalies
dels ossos de les extremitats. Els genitals interns queden quasi
anulats, els externs tenon aspecte intantil.

Ili han alteraci6ns cutanies i de les dependencies de la poll.
Si la hipofisectomia se practica en animals adults s'observa

hipotrofia i hipofuucio genital.
Per altra part, per dels empelts de hipufisi i del auto-

empelt s'hau ovitat els transtorns consegdents a 1'extirpaci6 par-
tial de l'organ.
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Existeixen quadres clinics quo's consideren deguts a insufi-

ciencia, senyalem entre ells el de adiposi hipofisaria, conegut

per sindrome de Frohlich i'1 nanisme genuf d'Aschner.

El primer esta earacteritzat per I'adiposi, genitodistrofia

(hipogonesia genital, falta de caracters sexuals secondaris, fri-

gidesa, esterilitat, atrofia manlaria, criptorquidia) i per sinto-

rnes de localitzacions hipofisaries (tumors o altres lesions); hi ha

a mes hipoevolucio do 1'esquelet si ocorreix en la primera eclat.

En el nanisme hipofisari se produeix una detencio de Is

ereixenca. in criatura ja no creix rues o be ho ft en endevant

molt pot, hi ha hipoovolucio genital i deficicncia dell caracters

sexuals socondaris.

Apart d'aquestes podria ser I'acondroplasia Lambe de na-

turalesa hipofisaria. So tracta d'una nialaltia del creixenlent

del esquelet en la vida intrauterine que dona Hoc a bravos i

carves curts en contrast amb un crani amb volta desenrotllada

nornialment; sembla un cos sense extremitats. Jo he tingut oca-

sio d'estudiar dos Bassos que ja he publicat fa temps; en un

d'ells, que estudiarein amb molt detail, trobarent inlportants

perturbations de I'hipOfisi.

Se consideren, en cambi, corn deguts a hiperpituitarisme

l'aeronrogalia i'l gegantisme.
En 1'acromegalia trobem, apart d'altres fets forga interes-

sants , corn per exemple, la megaloesplagnia, alteracious de Ies-

quelet notahilfssinres, per exagoraci(') de osteogenesi peri6stica,

s'engroixeixen irregularnient els ossos del crani i do la Cara, les

protuberancies i apofisis s'accentuen, s'aixampla i creix el vas,

hi ha hiperostosi dels punluls i del nlaxilar inferior, s'engroixei-

xen i reparen, los costelles, s'aixamplen les diafissis de Ies extre-

mitats, sobre tot en la ma i'l peu.

Sembla que hi hagi elefantiasi cutania, sobre tot en In cara,

en los mans, els genitals i el pens, pot existir hipertricosi extra-

ordinaria.
Bon notables son aixi mateix la macroglosia i l'hiportrofia

de les orelles.

Doncs be, totes aquestes modifications tan aparents que

arriben a fer desconegudes a les persones on que ocorreixen,

poden establir- se on totes les edats i quasi sompre despres del

vint anys, quan ja sembla no ha do ser possible on especial I'ac-

tfvaciu do I'ossificacio.

La naturalesa hipofisaria de la malaltia esth fonamentada
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per los modifications de l'organ que han demostrat les autopsies

(vegi's els cassos publicats per Maranon), per la modificacio nota-

ble de la sella turca quo, en els acromegalics s'observa en vida

mitjautsant la radiografia, en los millories obtingudes per

alguns cirurgians amb In resseccio parcial de l'hipofosi (en Espa-

nya per nostro company Pui(y Sureda), i en l'oposici6, d'aixo

que ocorreix en l'acromega!ia, respecte dels cassos en que hi

ha deficiencia hipofissaria.
El gogautisme hipofisari es in creixenca exagerada dell

tssos, coin talnbe do les entranyes, es el cas oposat, coin diu

on Pende, at del nanisme. Brissaud i Meige creuen que'l gegan-

tisme seria l'hiperpituarisme qua's presents en In juventut o

infantesa i I'aeromegalia quant to floc deshrds, o sia quart els

ossos no pollen creixer on Ilargada i s(')Is pollen for-ho periosti-

cament. Per radiografiia so troba en els gegants la sella turca

mds ampla, i algunes autopsies semblen demostrar l'hiperfun-

cio do ('organ hipofisari.

Podenl, per tant, acceptar sans terror l'actuacio morfdgena

de les glandules hipofisaries preferentment respect(, de I'esque-

let, de la pall i dels genitals.
Mes, quina part de 1'hip6fisi? Ja hem assenyalat abans el

Idbul anterior, mos no vol©m establir aqui una independeneia

absoluta del ulateix. 1 encara d'aquest 16bul anterior, quips sun

els elements cel-lulars quo produeixen substancies morfogene-

tiques?
No podenl pas per ara ;lfegir res lees a to quo ja t nim con-

signat; sols una conviccio niantinguda per les diferencies histo-

togiques que hom indieat, per In morfologia tan complexa do to

glandula i per les nombrossisiules observations i experimenta-

tions que hi fan referencia, de l'hipofisi en surten productes

biologics de molt diversa categoria i accio. L'extret del lobul

posterior, couegut per pituitrina, fa temps s'usa en Medecina,

pert ja's van regoneixent en I'extret de dit 16bul diverses sub-

tancies, I'acciu de les quals no es pas la mateixa, aixo contribuira
a explicar les diferentes actions cliniques del producte en To-

coingia.

LES GL-INDULE S GENITALS

Les glandules genitals son el testicul i l'ovari que, a mes de

produir espermatozoids i ovuls, tenen secrecio interna; el fat

es innegable.
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L'aussencia, ]a supressio i l'enmalaltiment de dits organs,
tant on ('home com en In dbna, donen Hoc a modificacions hen
interressantes , prou ahundants son els cassos en la literatura
medica per a quo poguom sintetitzar-los i tamb© ordenar-los.

Tant l'ovari corn el testicul son formations honrillogues,
procedeixon ahdos de 1'eminencia urogenital. Passen per un es-
tat d'indiferencia que per algnns autors ha estat considerat coin
do hermafrodisme primitiu; no compartim ni una ni altra opi-
nio; Is nltims estudis semblen comprobar que'l sexe s'esta-
bleix ja en la concepelo.

El fet mes interessant es quo'n un i en I 'altre trohem dns di-

ferentes menes d'elements: les cel•licles leslicrrlars, elements pro-

ductors dels espermatozoids , i els or u1 primortliol.s, proce-

dents uns i altres do 1'epiteli germinatiu que trohem daniunt

del estroma mesodermie del ens de Wolff; i per altra handa, en

el testicul unes cM•lules agropades en paquets quo's trobon on-

tre els tubets sominifers. i per tot arreu del testicul,que's deno-

minaren 01-hiles ntersticials , i en l'ovari unes eel•lules

nades tambo infer. iicials, que aiximateix so troben reunides en

gromolls en I'espessor do l'ovari; en aquest organ so constitueix

a inOs, despres de la maduracio i dehiseencia del folicnl do

Graaf, una nova formacio coneguda per cos groc, a la que po-

driem encore afegir els anomonats foliculs atri^sics o cossos

gross falssos, coin diuen algnns autors.

Els elements embrioldgica i histologicament predorninants

son In cel•lula seminal i I'i vul; la primers dona floc, corn es sa-

but, als espermatozoids amb capacitat do fertilitzar; of segon

arriba a osser capas do ser fecondat. Los e6l•lules intersticials

en on i altre sexe s'allotjen als entorns dels respectius elements

epitolials-tube scminiter i ovuls-. Del cos groc ja on parlarom

on detail mos ondevant.

Veiam ara ols car>tcters do l'actuacio morfologica genital,

per a esbrinar despros, quins sian dels elements quo hem ano-

menat, als que pertoqu i.
La castracio abans de la pubertat deterrnina alterations en

el creixement per part de 1'esquelet, so manifesta una despro-

porcio dels extrems inferiors, especialment de les tames. quo's

fan molt mes Ilargues que les denies parts del cos; els hracos

creixen tambo un xis nr'^s del quo pertoca; el crani queda petit i

axafat per rota 1'occipital, sota uns arcs superciliars accentuate,
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la cara es esquifida, les orelles s'allargan. La pelvis conserva els

caracters infantils, la caixa toraxica es tambe reduida.

Aixo no sols s'observa en els dos sexes; si qua tambe to floc

en tota mona d'animals als qua's hagi practicat la castracio.

Es per efecte d'una persistencia dels cartilegs epifissaris mes

enllil do I'epoca de desaparicio i, a m('s de subsistir, estan on

aptitut de seguir funcionant.

Tant en l'ltome eom en els animals s'ha observat que, des-

pres do la castracio s'hipertrofia l'hipofisi. i d'aqui sorgeix el

dubte do si I'ausencia do la glandula genital es la quo directa-

ment produeix la persistencia del cartileg epifisari actin de los

extreiuitats. o be si aixil es degut a I'hipertrofiia compensadora

que s'estableix on la hipofisi Com diu en Marafion, la ghtndula

genital pot esser tin fre de l'actuacio hipofisaria ja quo quan

anlb glandules genitals normals hi ha exces de sustancies hipofl-

saries (-egants) s'observen Pets molt semblants.

A part (lei esquelet, per la castracio en l'home s'atroflen en

general els organs genitals i 1'instint sexual so debilita molt o

queda abolit; en la dons, rater, vagina, vulva i pits s'atrofien, no

hi ha nlenstruacio, ni generalment instint sexual. Per la expe-

rimentacio s'obtenen resultats analegs.

Els caracter sexuals secundaris no s'estableixen.

Hi ha que advertir quo la castracio a mes de la hipertrofia

de l'hipofosi, va acompanyada do persistencia i hiperplasia del

timus i d'atrofla del tiroides.

La castracio practicada despres de la pubertat dona floc a

un transtorn sobtat en la ddna; per exemple, observem fogara-
des, suors, neuralgies, palpitations, angoixes, congestions do
diverses organs, etc., i a mes, encare que'n grau menys mani-

fest, efectes iguals als que ja havem exposat respecto de l'esque-

lot i els organs genitals.
Pot ocorrer tambe una petita reviviscencia del timus; no

s infla gaire la hipofisi, el tiroides primer s'hipertrofia i tnes
tard va en regresi6.

Aquests fets son una prova mes de la intima relacio quo en-
tre si nutntenen les glandules endocrines.

Si per la castracio 's modifica l'organisme la millor contra-

prova do que els efectes son deguts a la glandula genital, es la

desaparicio d'aquells per mitja d'empelts dels organs o de l'ad-

ministraci6 dels extrets organics corresponents.

Els treballs dedicats a aquest punt son numerossisims i els
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resultats absolutament convincents. Un capo ha tornat a semblar
gall per medi del empelt testicular, les rates i les granotes mer-
cles castrades han tornat a demostrar els caracters masculins,
s'han vist desenrotllar-se altra vegada els genitals, i roaparoixer
en ells I'instint sexual.

llones castrades han tornat a menstruar despres do ('empelt
ovaric i fins se citen 2 cassos (de Morris i Croom), per els que

s'lian de for molter reserves, en que despres de 1'empelt ovaric
tingueren lloc embraq i part normals, Voronoff afirma taxativa-
ment haver conseguit el mateix resultat en ovelles castrades a

les quo havia mes tard ii jectat ovaris d'altres ovelles.
La opoterapia tart per sustancia ovarica com testicular pos-

seeix accio ben evidenta.
La qi estio per tart pot considerar-se com absolutament

resolta, la glandula genital to en un i altre sexe una important
actuacio morfogena.

I)ir glandula genital es referir-se en bloc, en conjunt a la
totalitat do l'organ, sense tenir en compte les caracteristiques

dels diversos elements cel•lulars quo existeixen en elles.

GLANDULES TESTil TARS

g,A quina part del testicul correspon la funcio endocrine, a

les cel•lu les dels tubets seminifers o a les que's troven en paquets

fora d'aquests, a les c6l•lules intersticials? ,Son un o altre de
aquests factors o son tots dos, a I'hora, i si tots tenon accio en-
docrina, es la mateixa la d'un i In d'altre'?

Vetaqui els punts a resoldre per lo quo correspon al tes-
ticul.

Jo des de aquest moment dec for una manifestacio quo con-

sidero de la major importancia. Repugna al sentit natural que

elements quo s'han constituit paralelament, que's trohen harre-

jats i embolicats uns amb altres, doguin conceptuar-se com des-

Iligats on la Ilur actuacio, molts autors volen estudiar els ele-

ments seminals i ]a glandula interstitial coin si no hi fossin

aquelles relations d'origen i de situacio, corn si no formessin

part dels mateix organ, i molts autors tambe, a l'estudiar amb

carinyo tin Wells li volen concedir tot, i encara els hi apar pot,

volen anular a 1'altre.

Aixi Ancel, Bonin i Tandler, per no citar-ne altres exemples

diuen, des de l'alt floc que ocupen per llurs interessauts tre-
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balls, que tota la secrecio interna testicular es deguda al teixit

interstitial.
La mateixa naturalesa be prou que les posy de manifest lee

relations intimes do cel•Iules seminals i cel•lules intersticials.

Els nateixos Bouin i Ancel a que ens hem referit, han demos-

trat que los cel•lules intersticials apareixen abundants i molt pri-

merencament en la vida fetal, on el rudiment de la primitiva

glandula genital. Des do aleshores, es general, tant en I'liome

com en els animals, que la glandula interstitial estigui en des-

proporcio amb la glandula seminal, si hi ha molt teixit semini-

fer, la glandula interstitial 6s reduida; quart Ili ha pots elements

seminals (fetus, eriptdrquids, atrofia del teixit generatiu) els

elements diastematics (1) augmenten considerablement.

Ili ha algtins animals (anlibis) en que'l teixit seminal i in-

terstitial sembla hiperplasiar-se i atrofiar-se paralelament, pero

es la excepcio. ?,Qud vol dir aixo sing que uns elements depeneu

dels altres? Are, ^,(Iuins son els directors i els subordinate?

El teixit s-^minifer es epitelial i proeedeix, com ja hem dit,

d'aquell interessantissim epiteli germinatiu que Item trohat en

l'eminencia genital, el teixit interstitial o diastemattic, encara

qua's eonsideren les cel•lules coin epitelioides, per algdns epite-

lials, per altres conjontives, estie plenament conveusut, per lee

demostracions de Ciaccio i altres, de Ilur naturalesa conjontiva i

de Ilur origon mesodernlic.

IlistolOgicament, per tant, el predomini devout consignar-lo

al teixit seminal. Per rahO natural tambe ha de concedir se mos

valor als elements que arriben a produir esperlnatozoids quo

no als altres, mes tnascle sera aquell on quo l'espermatogenesi

sia normal que no pas el fetus que to oncare pot establerta

la linea seminal i que'l criptorquid amb teixit seminal molt de-

ficient, encara que aquets tinguin proporcionalment mes glan-

dula diastematica que aquell.

Quo la glandula interstitial augmenti quan escassegi la se-

minal, Ines que per a cuulplir una funcio independenta, ha do ser

al men entendre, dogut a una de dues causes, sempre per vincle

amb els elements seminals, o be per a produir substancies ne-

cessaries a It vida d'aquells o per a suplencia dell mateixos

dintre dels limits possibles.

Apoiant-se en algdns dels fats quo he anotat aqui, i tambe

11) I)e diaetema , interstici . ( Bonin i Aneel).
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per relacio amb mes investigations respecte de lo quo ocorreix
en el ovari, no temo exposar aquf la mova arrelada opinio do
que la secrecio interna testicular, l'actuacio morligena del
testicul depen de abdos teixits: seminal i diastemittic, quo
aquesta actuacio es deguda principahnent a les cel•lules semi-
nals i en segon Hoc a les cel•lules iutersticials, i quo tots els fets
quo coneixent fins a la horn present no contrediuen quo aixiO
sia tal con) manifestem encare, que ]a opinio actual sia encare
generalment on favor de concedir tota la importancia a la glan-
dula intersticial.

GLANDULES OVARI(gTES

Nostres estudis respecte de la anatomia intima del ovari
nos flan domostrat que tota l'activitat del organ gira en torn
del element noble, ovul, que Ilrocedoix de l'epiteli germinatiu:
nosaltres hem vist que des de'ls primers temps s'estableix una
dopendencia entre aquella cel•lula epitelial i altres cel•lules, do
origen mesodermic i naturalesa conjuntiva aquestes, que exis-
teixen en el si del ovari. Es 1'6vul, que influYnt en els elements
cel•lulars prbxirns, els ordena de permaneixe al seu voltant per a
constituir el folicul primordial; mes tard aquestes cel•lules so-
cundaries, per a dir-ho aixf, les trobarem disposades al voltant
do I'ovul quo va madurant per a formar la granulosa; mes tard
encara, quant I'ovissac ja ha conseguit la seva evolucio progre-
siva i esclata per a donar sortida al ovul, aquells elements que
cobeijaben I'iovul fariur ara el cos groc.

Los cel-lules quo forrnen l'acompanyament de 1'6vul en el
folicul primordial son absolutament iguals a les cel•lules quo
lluny de I'r vul se troben abundantment en I'espessor del ovari,
i aquestes cel•lules, que I'ovul ennobleix i diferencia notable-
mont quan los posy a son servei, malgrat de tot son conjuntives
i no epitelials. Aixi resulta de nostres investigations comunica-
des a la Societat do Biologa de Barcelona l'any passat. Fins en
el cbs groc, rodeijant un gromoll cellular, o encara dissociant
cellulado cul•lula, observem finissimes trabeculescolagonesque
les separen. Aquestes flbretes conjuntives constitueixen la ple-
na demostracio de llur naturalesa i do llur origen, quo es la ano-
menada teca o cuberta fibrosa del folicul de Graaf.

L'ovul, en nostra opinio, es 1'element de mes influencia or-
ganica. No havent-hi ovuls no hi haura foliculs de Graaf; no hi
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haunt, per tart, ovulacio en !'ample sentit d'aquesta paraula,

aixo es , no sols els fets que ocorren en l'ovari ni tampoc la re-

pereusi6 dots mateixos en els denies organs genitals ni en la
totatitat del organisme, no hi haura formaci6 do cos groc.

Si no hi ha ovuls no existiri tampoc la discutida glandula
intersticial del ovari do que ja parlarem. Un ovari sense ovuls
seria molt menus que l'ovari despres de la menopausia, en la

vellesa, puig aquest conserva per etzar algun ovul i eont6 res-

tes de In que foren I'olieuls i cossos grocs.

Aquesta supromacia del owul, que nosaltres fem constar,

porta on si tambe quo a ell correspongui l'actuaci6 morfogena.

Ja recullirem mes Lard aquesta afirmaci6.

En ('ovari, hem dit, se constitueix el cos groc despres de

haver sot-tit I'bvul del foticul i aquesta in teressantissima neofor-

maei6 cellular es la quo, cant ha passat amb la glirndula in-

terstitial del testicul, so li voles coneedir, i d'un modo exclu-

siu, tots els honors per a dir- ho aixi.

Tot to que passa en el cos de la dona, des de que s'estableix
el tos groc se deu an aquest, seg6ns l'opini6 de molts autors,
el cos groc o luti es el preponderant, es el director.

Ja hem comentat breulnent l'importancia del ovul, dones
devem afegir eneara que'! e,')s groc, situat en l'ovari, depen do
I'ovul, amb tot i que aquest sia ja allunyat del mateix ovari.

La rah6 mes probativa d'aixo la d6na l'evoluci6 del cbs
groc, quo's desorganitza gmin no hi ha feeondaci6, que'n Iambi
continua progressant i activissim quan hi ha emhrac; recor-
di's to que s'han anomenat cCssos roes menstrual i gravidic.

Es l'ovul qui fa'l cbs groc i qui l'obliga a una tasea de col-
laboraci6 glandular indispensable, seg6ns sembla, per a quo's
compleixe be el treball complexe de la gestaci6.

S'ha volgut sostenir quo la veritable causa dels fenomens

genitals que mensualment ocorroixen en la dona estaben do-

terminats pel eOs groc. Els treballs mes moderns reparteixen

les nrodificaci6ns internes que tenen Hoe digs de la menstruaci6

this a I'altra perdua menstrual en la se,rdent forma: 7o 8 dies per

a reparacio dels transtorns determinats per la menstruaci6; 12

dies do repds, 5 dies de treball fluxionari premenstrual i 4 dies

per a la sortida do sang.

Aixo pot acceptar- se font la salvetat de que les modifica-
oions premenstruals o pregravidiques cornencen abans que la
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Huxio premouitoria de la menstruacio i de quo ('ovulacio s'e-
feetui.

El cis groc, en el cas de quo no hi hagi ontbrilc, suls dura

des de la ovulacio fins que s'inicia la fluxio menstrual, puig la

menstruacio es un fet de regresio, demostracio i ofecte do que

l'ovul lliberat de I'ovari no ha ostat fecondat; si la fecondacio

se realitza, la implantacio del on en la matriu os molt anterior

en quant a temps. at moment en que s'establiria la fluxio inter-

ns premenstrual; per tart, les modifications pregravidiques,

necessaries per a que tingui Iloc el niuament, sOls tindrien

temps de fer-se en I'espai de temps que separa l'eselatament

del folicul a I'arribada a la matriu de I'ovul fecondat; i tin-

gui s en compte quo aquesta migracio del ou es molt mes rapi-

da de lo quo se sol dir; d'aquesta afirmacio ne tine proves histo-

embriolugiques absolutes.

De modo, dones, que'n els cassos on que no hi ha gestacio
tindra ben curta durada el cos groc, que, durant el pot temps

en quo You es conduit per la trompa, tindria quo formar-se i

exercir notable activitat per a poguer actuar en la matriu, que

si no es fortalnent emposa so trobaria desprevinguda perarebre

at ou en germinacio que de un moment al altre pot caure en

sa eavitat per I'osliurn uteri.
I tingui's present que la ovulacio no to lloc, en opinio de la

generalitat dels autors, fins do 15 a 20 dies despres do ocorre-
guda la menstruacio.

Si prescindissom ara del cos groc ique Moil seria compen-

dre la succesio dels Pets que acabem d'enutnerar!

Poes dies despres do la menstruacio, un dels ovuls primor-

dials ja a punt de maduracio, dona Hoe it tin folicul de Graaf,

que evoluciona progrosivament fins al moment do la dehis-

cencia.

Accepteln que l'Ovul I''s un element actiu, que es el factor

principal; com mes madur, major sera la seva actuaeio, mes en-

cara dita actuacio sera exactament paralela a to que ell no-

eessitarit do la matriu per at pervindre. La evolucio natural es

quo despres do l'ovolucio sobrevingui I'eutbritq.

Ocorreguda l'ovutacio, si l'ovui es fecondat sera cada vega-

da mes actiu; el cos groc dependent do ('activitat ovular es un

important, en algun temps nocessari, colaborador per a una

bona morfogenesi genital gravidica.

Tornaut ara a l'actuacio morfugena general de la glandula
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genital femenina, ^,de qui ha de dependre, dunes ci l•lules epi-

telials que com hem'vist porten on si mateixes tan olevades

qualitats o de unes etFlules satelits de l'ovul que han d'esperar

a que l'ovul maduri i this que sorgeixi del ovari per a manifes-

tarse ostensihlos en forma de cos groc?

Potser so dira que la actucio endocrina, a que'ns referim,

pertany a la glandula instersticial.

Apart do que'n la d6na no es demostrahle tal glandula in-

torsticial, que posseeixen els nlanrifers d'ovulucio no expon-

tania (nosaltros la hem estudiada en la conilla), falta coneixer

l'origen d'aital glandula que, per moltes rafts, en les quo no

podenl ara entretenir-nos, en opillio nostra procedeix de fo-

liculs quo no han arribat a dohiscencia, los cel•lules que la for-

men son contpletanrent analogues a les eel•lules luteiniques del

cos groc.

Lo mateix podom dir dell foliculs atresics quo veiem fre-

giientinent en els Ovaris de dma, vaca, etz.

En resum de lo dit, considerern que l'eloment do l'ovari al

quo pertoca I'actuaeio morfogeua genital es I'ovul, si he que'n

lo quo I'd referencia a la morfogenesi genital gravidica corres-

pon, una part important. encara quo secondaria, al cos groc per-

sistent per efecto do la gestacib.

IIAItMOSSONES PLACENTARIES

Diu en Pende on sa eudocrinologia publicada fa dos anys,

quo si a la placenta correspouen funcions hormoniques, no pot

considerar-so com un lot demostrat, malgrat les nombroses in-

vostigacions que s'han fet i de la gran difusio de tal hip6tesi».

Les moves investigacions publicades en is <Revista Espa-

irola do Obstotricia y Ginecologia-, Any 11, n.° 15, Marc 1917,

ofereixen no solzament la prova histologica do la existencia de

harmossones placentaries, si quo tambe la notable actuacio de

les mateixes en la morfogenesi genital gravidica.

La major part de les invest igacions anteriors s'llan desviat

per un dohlo nrotiu, per buscar els autors els efectes do l'organ

mitjansant extrets placentaris, sense tenir en compte que com

es prou manifest per a qui vulga enterar-se'n, la placenta o

despulla quo s'expulsa despres del part no es 'el veritable organ

placentari, es un residuu do lo quo fou; la placenta en activitat

Out de buscar eu la primera mitat del embraq, com mes aviat o



526 'egon Congres dels Metges de Llengua latalana

priincrenca millor; sogonament, aquest teixit coin lo d'altres

entranyes productores de substancies end8crines es molt sus-

ceptible de desvirtuacio al volguer obtenir-ne uu extret quo

coutinguf les subtancies utils, ja per alterar-se aquestes on la fa-

brieaciO, coin tambe per anar barrejades amb ahres productos,

(peptones, subtancies anafilactitzants) quo poden trastornar als

organismes en que s'ensaigin; per ultim, In actuacio de la placen-

ta Out volgut entendre coin tardana, i de influencia respecte de

la ingurgitacio mamaria del sobropart.

La nostra orientaeio ha estat hen diferenta. Convenguts do
la virtualitat i preponderancia del ovul no deduirem quo
aquests elements devien esser molt mes importants quan, fecon-
dat, entraba en gormiuacio i ens apareixia coin no corolari quo

si I'tvul feia un folicul i feia sorgir un cos groc, molt mes po-

der havja de posseIr una vegada proliferat.
L'estudi del niuament del ou ens feu comprcudre la ele-

vadissima significacio biologica de les priineres manifestations
placeutaries, I'observacio histologica de lo que 3s una vollosi-

tat als 15 dias del embrac humit, on el sogon i tercer mes, en

comparanca de q(') que es a les darreries de la gestacio, fa tan

manifesta la diferencia que for4 sament tenfem que emplear

corn a material de investigacio el teixit placentari del printer

tern do I embraq.
For un extret placentari, un extret d'un organ que es

una esponja iinpregnada de sang, es exposar-se a donar ines sang

quo placenta,i per raons histologiques talnb3, potser on I'ey:tret

lo quo oxistiria en menys quantitat series productes de les eel-

lules placentaries, del epiteli do les vellositats.

Aleshores creguerem coin a medi rnillor I'empelt, i volguent,

una accio ben direeta i rupida elegirem l'empolt en el peritoneu,

no foren veritables empelts siuo inclusions do teixit placeutari

on in gran serosa.
El peritoneu, coin kern vist repetidament, els hi trout el sue,

per dir- ho aixi, als bocins do placenta, que cuidadosament elegits

do una madriguera oherta asepticamont, deixavem ontre les

nanses dots budells.

'1'enfem a mes la ventatja do que operavem arnb elements

cel•lulars que podion conservar encara moltes do blurs qualitats.

I els efectes Toren ben aviat ohtinguts. Operant en cunilles

verges hem observat, als tres dies de In inclusio del teixit pbacen-

tari en el peritoneu, intenses modifications genitals, semblants
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a los que produoix l'ombraq en el coil i cos del titer de dites
conilles i una hiperactivitat ben iuteressant en els elements
del ovari.

Aquestes substancies produides per la placenta, col.labo-
rant amh les que fabrica el cos groc son les que determinen les
modifications gravidiques i asseguren la bona evolucio de I'em-
hra^, en sos printers temps.

Les harmossones placentaries en primer 116e, la secrecio
endocriua del cus groc, per altre, regeixen la morfogenesi ge-
nital gravidica i probablement son els factors de la reaccio ge-
neral de l'organisrne.

ltocordem per uto moment 1'Ovul primordial fent un folicul

printitiu convertint en satelits a tres o quatre pobres cel•Iules

properes, l'ovul madur voltat d'un veritable exercit cellular

per ell regit (granuloses i cel•lules de la teca), l'ovul contencant

a germinar, dirigint des do fora del ovari la eonstitucio d'un COS

groc, agropamel't cellular molt diferenciat, i s'contpendrit la

succesiva evolucio de lo que foren de printer una cel•lula voltada

do quatre cOl•lules i son ara, per una part, una munio de cel.lu-

les epitelials que formen els brots placentaris. i per altra un cos

groc on ressona I'activitat d'aquell, per a actuar en comfi en els

genitals i on tots els organs i teixits de la dona quo realitza en

son si la gestacio do un ser de sa especie.

Tint I',

La actuacio morl'ogona del timus es menys especialitzada

que la dels organs do que pent parlat abans.

Sabom quees una entranya molt desenrotllada ja at naixer,

que augtnenta encara en la infantesa i que entry en regresio

abans do la pubertat, sense quo s'estingeixi del tot en les edats

SiiccesiVes.

La seva estructura es, encara, poe coneguda, demostra en
cada Ilobul una part cortical amb elements cel•lulars d'aspecte
linfocitic i una central en la que s'hi veuen cel•lules epite-
Iioidos.

So troben en el timus els anomenats corpuscles de 11assal

qual signiticacio no esta gens aclarida. si be se consideren pro-

ductors de secrecio interna.

La extirpacio del organ en edat tendra dona Iloc a defectes
do desenrotlle del esquelet (ossos prims i deforinats) com han
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vist repetir el fet diversos autors, en Espana Cardenal i Ma-
rafion, aquest tiltim operant en conills ha obsevat un retries del
creixement. En cambi altres, en cunills porquins (Hainan i Mars-
ball, 1914) no han vist efectes sobre'l creixement, sing quan
s'extirpaven sinlultaniament els testiculs.

Es molt possible doncs que l'actuacio morfdgena del timus
corn deiem al comengar no sia important.

EI'IFISIS

Molt poc coneguda es encara la glandula pineal, els treballs
histologies de Cajal, de Achucarro i Sacristan han posat de ma-
nifest en ells veritables cel•lules nervioses simpatiques.

En quan a la seva aetuacio morfogena es lo probable quo no

siga especial, sing relacionada amb Ia influencia d'altres organs,

trobem el let senyalat per en Maranon de que la extirpacio do

la epifisis dona hoc a selevacio anormal de la talla, obesitat ne-

gativa i desenrotlle prematur i extraordinari dels genitals*. En

opinio do Mende la epiflsi to un paper molt important en la re-

gulacio del desenrotlle puberal. -L'abolicio de la epiflsi, en la

edat prepuberal accelera l'aparicio de Ia crisis puberal* coin si

les harmossones d'aquest organ inhibissen altres productes en-

docrins.

TIitoii s

La aetuacio del tiroide es universal en l'organisme i pro-
ferentment excitadora de la nutricio en general, com de diver-

ses funcions. Obra innegablement estimulant al desenrotlle, i

sa influencia es notable en el creixement dels ossos del cap i do

les extremitats, sobre l'aparell cutani sensorial i els organs de
la reproduccio. Es dubtos que aquesta siga una aetuacio espe-

cialitzada, rnorfogenetica, lo mes probable es que'ls fots resultin

d'una vigoritzaci() del treball do 1'organisme.

No podem, amb tot, deixar de for presents dos fets, un es

que si falta tiroides on epoca de creixenga els ilssos deixen do

desenrotllar-se solzament on el sentit de la Ilargada, un altre

que existeix una relacio glandular, molt sovint demostrada per

cassos de diversa naturalesa, entre la hipufisi, les glandulas

genitals i l'organ tiroides.

2,Podria esser que hormones del tiroides despertessin In pro-



Segon Congres dels Metges de Llengua Catalana 529

duceio de harmossones morfogonetiques hipofisaries o genitals?

La collaboracio de la substancia tiroides es do molts utilitat

en els cassos do dosenrotlle dofectuos, aixd es to que, interessa

preferentment als clinics mes quo si la seva actuacio es directa

o do robot.

Avui per avui no podem incloure entre les substancies

morfogenetiques, les quo produeixi el tiroides, tot font cons-

tar I'altissim valor d'aquesta glandula endocrina, quo Conn diu

molt he I amic Maranon, es el ionic fisioingic durant la creixenca.

Aixu quo fa pot hem manifestat de corresponencies reei-

proques entre tiroides i altres glandules, com la intluencia

quo abans anotavom do la eastracio en altros, ens portaria a

tractar de los relations interhumorals, do les correlations in-

terglandulars de que ja s'haura parlat en la part general d'a-

questa ponencia. Sills dec for aquf aquesta petita indicacio per

a quo no's cregues quo voliem deslligar on absolut, unes d'altres,

les actuations morfogenetiques, ni despender-los tampoc do

totes los aceions d'altres glandules endocrines.

Direni tannbe, font una consideracio general, que no hem

volr;ut tractar per a res de hioquitnica do les glandules a gne'ns

hem reforit. El trehall esta molt ondarrerit. i fins ara, pot frue-

tuos, solzanneti desitjenn for present una deduccio a la que hem

arrihat on nostres invostigacions. Aquests lipoides que, sem-

blant a les grasses, se tinten facilment amb els colorants de

aquest, Sudan III, acid usmic, roig escarlata, etz., que actual-

ment son requerits corn a prova de funcio endocrina dels or-

gans, i encare cone a aprociacio do la intensitat del trehall soere-

tori cellular, it(, son seguratneut to quo's creu.

Influit per aquestes idees en els meus primers trehalls res-

pocte del cos groc, vaig arribar a dubtar, tement defectes do tee-

nica en is fixacio o on is coloracio, unes endevant vaig adquirir is

certesa de que els cossos groes on els que se tintaven rapidanrent

les gotetes grassoses, ereu precisament menys actius cronolu-

gica e histolugicannont que aquells en que'ls colorants dona-

ven uns tons molt palids i molt menys que altres que no ace,p-

taveu el ',intat.

En el cus groc, i to mateix die do la glandula interstitial, hi
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ha quelcom anterior a la produccio de grassos, aquestes apa-

reixen quan s'ha realitzat el treball principal.
Aixo pot demostrar en altre concepto la extremada com-

plexitat d'aquest i ntim treball endocrin, que arriba a semblar
misterios, i del que costara molt assolir-ne un coneixement
complet.

A les dades flsiolegiques, experimentals i cliniques, s'hi
han d'acoblar les interessantes observations histoquimiques per
a anar endevant.


