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TERCER TEMA

Das. PI I SnNER, IW,i,mO i Numol.A. - Discussio: Drs, Umbert i

Suite Medan.-Roctificacio.

Discussio: llr. Suire i 3lednn.

No entrare en el fons del terna tan magistralment tractat

pets disting:ts professors Drs. Pi i Suuer, Bellido i Nubiola.

Solzament per referir- me a una giiestio nova relacionada amb

les glandules de secreeio internal me permeto dir breus parau-

les. Se tracta d'un fet mes en apoi de l'influencia que pugui te-

nir in funcio tiroidea i ovitrica respecte d'una malaltia nasal

molt coneguda clinicament, pare molt debatuda on la seva pato-

genia: es l'oeena. Un recient treball del Dr. Megias Manzano, de

Granada, tendeix a cercar un origen endocrinic de la rinitis
atrufica; i on efecte, sembla que ha trobat en on cart nombre
d'ocenosos, alterations funcionals del tiroides i do l'ovari. Ja

que moltes lesions distrOflques ossies i cartilaginoses , com l'es-
coliosi, t'acromegalia, el gegantisme, enanisme , acondropla-

sia, etz. , se'ls hi atribueix un origen endocrinic, l'ocena quo
anatomo-patolCgicament resulta osser una lesih ossia dels cor-
nets, caraeteritzada per la atrofla, tambe podria reconeixer una
procedencia semblant. I corn siga quo la major part d'ocenosos,
s'escauen on el sexe femeni, tambo s'ha pensat on qualque rela-
cio de dita malaltia amh la funciO ovitrica. L'observacio clinica
ha produit resultats positius on cl sentit que acaho do exposar:
en molts malalts ocenosos, vistos pet Dr. Manzano, hi ha trobat
antecedents de trastorns funcionals do tiroides i d'ovari; i en
consegiiencia, l'opoterapia tiro-ovarica no solzament esta indi-
cada en els esmentats cassos, sinco que ja ha donat Iloc a efectes
favorables molt notables on el sentit de ]a millora o curacio de
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la rinitis atr6flca. Per la meva part, porto observat un cas cli-

nic que corrobora la teoria del I)r. Manzano.

La giiestio esta encara on estudi. Per aixo exposo el fet en

aquest Congres, ja quo s'ha desenrotllat aqueixa ponencia do-

dicada a endocrinia, pel valor quo pugui tenir o per incitar a

que se scgueixin font experiencies respeete aquest intoressant

capitol de la Medecina.

Da. CI.oTET.-Discussio: Dr. Bellido.-Rectiflcaci6.


