
A PhOP6SIT DEL IiEJOVENIMENT

ENSENYANCES QUE SORRE AQUES'I' PARTICULAR ENS IIA

PROI'ORCIONA'I' LA PROSTATE(" )MIA IIII'OG_c 'I'RICA

pel Dr . N. SERRALLACH

Despres do les proves aportades per STETAC11, HOLZNECIIT,

LICIITES'rER-;, HA MS , LIPSCIIUTZ, KItEI'TER, etc ., an pro del re-

joveniment, no as pot dubtar quo s'IIa donat el primer pas per

a restituir les energies perdudes an la vellesa prematura.

El fonarnent d'aquesta actuacio to el sou origen en el con-

cepte que avui as to de les hormones genitals i dels carflcters

sexuals secundaris , ja quo as creu qua els atributs del sexe no

son mes que cari t cters despertats on un organisme neutre la di-

ferenciacio sexual del qual esta a coerce de I ' hormona qua I'iu-

flueixi i a condicio de tornar a la noutralitat tan aviat corn cessi

o desaparegui la secrecio interna genital.

De Inanera que, an tots els essers , existoixen uns atributs

absolutament aliens a la sexualitat i qua subsisteixen per igual

an els individus d'una mateixa rata i sigui el quo sigui el sexe a
que pertanyeren . Sobre aquest complexe neutre , diguem orga-
nisrne, estan incrustats , pet-6 an estat latent, uns conglomerats
cel•lulars que , a manera do potentials energetics , no esperen
mes quo l'excitacio de I'hormona genital per a multiplicar-se i.
influir decididarnent sobre 1'esser qua els hostatja , imprimint-Ii
les caracteristigoes d'un sexe, si es una I'hormona genital, i les
de tots dos ( liermafroditisme ), si a l'ensems actuen dues secre-
tions internes : l'ovarica i la testicular. Aixo vol dir que, en un
mateix individu , estan representats els elements potentials de
les dues sexualitats , el desti de les quals ha de dependre del re-
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sultat de la Iluita que to floc en els primers dies de la villa em-

brionaria en a116 que mes tard ha do ser glandula genital per a

la diferenciaeio del sexe (STEIN*,\ci{).
Decidida la sexualitat en 1'embri6, les cel•lules do l'ovari o

del testicle comencen, per mitja de Ilur secrecio interna (har-

mozonos), a adornar aquoll organismo neutre de que hem par-

hit amb els atributs earacteristics del sexe, anomenats caraeters

sexuals secundaris, els quals, per ordre cronologic i segons les

necessitats, aniran apareixent amb una intensitat proportional

a I'energia do I'estimui i amb arreglament a la capacitat germi-

nal do les cel•lules encarregades do reproduir-les, los quals se-

gellaran en l'individu of grau do la seva masculinitat o feminit-

zacio.

La castracio abans de la pubertat dete el desenrotllament
dels orgues genitals i de tots els altres caraeters complementa-
ris que liaguessin aparegut, i impedeix la sortida dels quo sue-
cessivament havien do presentar-se. Amb l'absicncia dels testi-
cles: s'atrofia el pene, es mustiguen la prostata i les vesieules
seminals i el subjecte es fa adipos i perd Is vivacitat i energia
d'abans; amb la sustraccio dels ovaris: l'utor i la vagina s'atro-

fien, sorgeix la hipertricosi, etc.
Quan es castra un animal despros de la pubertat o sigui en

plena florida dels caraeters sexnals secundaris, el contrast es

roes instructiu, sobre tot si s'estudia en diferents esp6cies d'ani-

mals; on els batracis, la granota, p. ex., se li atrofien els mus-

cles, en Abril i Maig no apareix el reflexe de I'abrac ni aquella

callositat en les potes del darrera, que es distintiva del muscle;

en les aus, p. ex., el gall perd la cresta, el cant i I'instint del

combat; i on els mamifers, ultra atrofiar-se coin en tots els al-

tres animals els orgues complementaris del testicle i ovari

(titer, pene, vagina, vesieules seminals, etc.), tambo s'esborren

com en els altres essers els eari)eters sexuals secundaris (c. s. s.),

aixi es que porden l'acometivitat, la harba, ley mamelles, la mo-

gudesa, el pel del pubis, etc., etc. i tots els orgues, tenon ten-

dbncia a entrar en degeneracio grassosa. Dones be, tots aquests

canvis morfologics i psiquics que tenon hoc despros de Is cas-

tracio, no s'operen si immediatament s'empelta la glandula ge-

nital que s'lia extirpar, perd amb is particularitat que, si a un

masele capat se li empelta ovari, perd els atributs de la masenli-

nitat i en son floc apareixen els de la fomolla i viceversa. Per-

que aquesta substitucio prosperi, cal efectuar I'empelt on l'or-
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ganisme neutre, ja quo, si s'empelta testicle o ovari en un

individu que ja on tingues, of pitjor nodrit es autolisat, i on
aquest cas, ho seria 1'empelt.

Aquests c. s. s., of mateix fisics quo psiquics, tenen en Por-

ganisme neutre una reprosentacio rnorfologica que, en forma

do nuclis germinatius potentials, no es desperten roes quo en

presencia de 1'elenreut catalitic especific, i NUSSBAUM ho ha de-

mostrat experimentalment en la granota castrada, car, extir-

pant-li la poll de la pota posterior en el sector on sorgeix la

callositat distintiva del rnascle i implantant-la a un altre animal

del mateix sexe, pero enter, es veia que les ci+lules entraven

en rnitosi i apareixia la callositat que abatis havia desaparegut

per la castracio.

Imnrediatanrent d'extirpar els testicles a 1'animal de I'expe-

riencia, la callositat torna a atrofiar-se, com, pel mateix inotiu,

of gall perd la cresta, of cant, etc.; of cervol les banyes, i tots

1'esperit de combat, el caracter, etc, PEZARD, operant en les aus,

ha vist que aquests c. s. s. no es sostenen mes que a forQa de,

l'estimul incessant de I'harmazona genital, puix que aixi que

disminueix o desapareix, de seguida conroncen d'esllanguir-se.

Pel color i tarnany de la cresta, pel valor, etc., jutjarem el grau

de masculinitat, i aixo, corn sabem, es obra nomds de la glan-

dula genital.

Per la castracio post-puberal do les gallines, PEZArtn ha

descobert en els ovaris, ultra of poder d'activar la micosi dels

nuclis cel•lulars latents (inter, inamelles, etc.), la de paralitzar la

proliferacio d'altres que, sense la presencia Ilur, se'ls veuria

ostentar tin caracter neutre, coin s'esdeve respecte i'espero i el

plomatge do les gallines ovariectomitzades. Les gallines a les

quals s'extirpen els ovaris, perden Ilur plomatge, i amb 1'esper6

que en elles es desenrotlla, PI ZARD ha conseguit donar-les 1'as-

pecte exterior del gall. Aquesta evolucio artificial 1'ha presentat

espontirnia el mateix autor on una faisana de 14 anys quo havia

post mantes vegades, i que, per un proces destructiu de 1'ovari,

aquest arriba a desapareixer, la qual cosa deternrinit la perdua

del plomatge i la sortida do l'espero.

Vetaqui quo l'ovari per mitja do los soves hormones para-

litza la multiplicacio cellular en un sector de l'organisme, i el

testicle, per altra Banda, activa altres ambits la qual cosa per-

met de besllumar ja una de les causes que motiven la morfolo-
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gia dell ossers i els fonaments dels caracters dependents de la
classe d'hormones que actua.

El dia quo s'entengui la conexio entre Is mitosi i les hor-

mones, s'haura donat un gran pas per a esbrinar I'origen de les

neoplasies.

Per les hormones genitals es desperten fenomens de proli-

feracio que repereuteixen en I'aspecte exterior dels animals,

pero tambe s'intensifiquen els canvis intims del nretabolisme

en benefici d'una mos Pura nutricio i d'una major activitat en

les manifestations vitals, que at cap i al fi no son mes quo Is

soya consegii.eneia. Sense horniona genital s'intoxi-

ca, les seves parts esseucials eutrou en degeneraeio grassosa, el

ceeficient d'utilitzacio do les albumiues baixa, la fort',a muscular

decreix i I'iutel•ligencia s'esmussa, i per aixo llizovCS SE(41r-kR )

digue, per experiencia propia, que 1'extracte testicular li havia

toruat I'energia porduda.
I)el testicle i do I'ovari en surten les hormones genitals,

pero STEIN:1CIl i altres concreten mes el fenomen i creuen

(inc aquells grups eel•lulars quo a guisa d'encenalls omplen els

espais intertubulars son els enearregats de despertar els c. s. s.,

pel qua] motiu els denominen glandula do la pubertal o inters-

ticial; pet-6 uosaltres, quo des do molt temps voninr estudiant

aquesta giiestio sots diferents aspectes, afirnrem, amb dades

histologiques a Is vista, que no existeix la suposada glandula

sexual i ailo quo prenen per tal no 6s ultra cosa quo un teixit

con,juntiu de defensa, puix quo la seva biperplasia apareix seul-

pre que directanrent o iudirecta s'atompta contra l'epiteli senii-

nife.r: Iligadura del deferent, avitaminosi, dejuni, intoxicacio

per is prostatina, fred, etc.

La lligadura del deferent, impediut el desaiguameut del

testicle, altera la seva fIsiologia i crea un nou estat anatomic a

base d'una metamorfosi de l'epiteli dels tubs seminifers en que

s'auul•la 1'esporrnatogcnesi. Pundem aquesta afirmacio sobre c,o

que hem observat en els testicles do dos gossos, als quals els fou

iligat el deferent 15 dies i 6 mosos abans; dones be, el mateix on

un quo en l'altre el que es descobreix no es Is do is

glandula iutersticial sing l'eselerosi intertubular amb altera-

tions morfologiques de 1'epiteli senrinifer quo converteix els

tubs en follicles tancats senrblants als follicles limfatics i quo

resulten de is conglomeracio do diversos tubs empesos pel pre-

domiui del teixit eonjuntiu.
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Els processos toxics generals, coin Ia- fain, l'avitaminosi, el

fred, els ri^gims alimenticis inadequats, l'aceio de la prostatina,

etcetera, condueixen a la necrosi de l'epiteli seminal i a la hi-

perplasia del teixit eonjuntiu en forma gradual. Els experiments

efectuats a prop6sit do les implantations do prostata i les injoc-

cions de prostatina ens han permes de seguir "quest proves pas

a pas. A expenses d'uua dosi moderada do prostatina, 2 gotes

diaries subininistrades a un eadell per espai de 2 mesos, s'asso-

leix una cougestio testicular quo es tradueix, a. simple vista, pel

color axocolatat de la polpa, i microscopicameut, per una difu-

sa infiltracio homatica; per altra part, l'epiteli seminal es troba
molt mes avencat en 1'evoluci6 espermatogeniea que el de I'al-

tre cadell testimoni, car abunden extraordinariament els esper-

matocits i els tubs estan nies apretats per la suposada glandula

interstitial, que ja comensa a cedir espai per al desenrotllament

dels tubs.

Si en Hoc do subininistrar la prostatina a gotes, s'injecta a

dosis inassives o s'implanten subcutaniament fragments de

prostata s'assisteix a una seriosa transforniacio do la histologia
del testicle: es comeu^a per una descatacio epitelial dels tubs,
l'espessor epitelial s'aprima per perdua d'alguues capes, dismi-
nucio de In Hum del tub per retraccio i engruiximent de les
seves cubortes. Aquell teixit laxe intertubular es va condonsant
i fa 1'efecto que els tubs estan enipotrats en un teixit comparte.

A mesura que augmenta el proces d'intoxicacil, va creixent el

teixit interstitial o sigui la suposada glandula i aixO minva la
vitalitat del seminifer, al qual per cert no Ii queda rastre d'es-
permatogenesi i si comes una capa aixafada on s'adverteixen
molt rares espermatogenies. En aquests moments el testicle ha
arribat a perdre la meitat del sec volum i el parenquima es dur,
eixut corn el teixit escleros. Fisiologicament , l'animal es azoos-
permic i contrasta aquesta perdua do les funcions sexuals amb
el gran predomini do la suposada glandula interstitial.

Pere que hom sospengui la prostatina o doni temps perque
s'acabi l'autolisi de l'empelt, i Ilavors es desfa el cami recorre-
gut i s'inicia en el contorn del tub 1'espermatogenesi en forma
de mitosi cellular que pobla de non el gruix de l'epiteli fins a
fistonejar amb penatxes d'espermatozoides la vora Iliure de
l'epiteli . Mentre aixo s'esdeve, els tubs es fan mes grans a des-
pesa de la reabsorcio del teixit interstitial, el qual amb el temps
recupera la seva pristina laxitud i el testicle el volum perdut,
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per la qual cosy reapareixen els espormatozoides en el licor se-

minal.

Davant d'aquests fets, hi ha qui pugui atribuir a la gliindu-

la interstitial In missi6 do mantenir on activitat els c. s, s., quarr

el son major volunn coinetdeix arnb 1'apagainent do la funci6

genital, o viceversa? Es beer sabut que el faisa daurat a l'hivern

to molt rlesenrotllada la glandula interstitial i ell canvi mostreja

un apaivagament do les earacteristiques del sexe; pero en arri-

bar 1'estiu, en que l'epiteli s'hiporplasia en detriment do la in-

tersticial, es torna fero^ i s'adorna amb els distintius del sexe.

En hona logica i en harnuinia arnb els fats devour acceptar que

els c. s. s., procedeixen i concorden arnb la hiperactivitat semi-

nal i s'esborren en predomiuar la suposada gl<undula inters-

ticial.

En nostre coucepte, el teixit seminifer es qui to al sell car-

rec la secrecio interna i I'externa del testicle i aixi el vciem

mes o inenys transformat c6rrer la sort de la funci6 genital i

dell c. s. s., coin a resultat de la intima rolaci6 que I'uneix al

medi organic i a les circunistancies que volten 1'organisme No

representaria un gran perill que la fecunditat d'un esser fos

igual en la saint quo ell la malaltia, ell el dejuni quo on la so-

brietat, en 1'estiu que a l'hivern?

bones be, I'organisme to disposat quo en les t,poques i A.

tuacions desfavorables sigui detiuguda o alterada l'ospermato-

gienesi en forma semblant a la que hem provocat mnitjan(;ant la

intoxicaci6 per la prostatina, de manera que al eanviar-se l'am-

bient (clinra, aliments, etc.), aquell tub seminifer atrofiat ressor-

geixi amb tauta mds vida corn mds apropiat es el china i mds

abundant i pura I'alimentaci6. Aixi veienr que ols animals no es

reprodnoixen en un clinra inadequat o alimentats impropiament

(avitaminosi), per l'atrofia dels seminifers quo resulta i per aixo

s'esborren o atenuen els caracters secundaris (cresta, plomatgo,

acometivitat, etc.). De manera quo l'atrofia seminifera quo hone

observat arran de la intoxicaci6 prostatinica es absolutanient

consegilett i harmonitza amb ohs fenoments biologics ja esnien-

tats i nc es pot acceptar que en aquestes circunnstancies agone-

siques a la glandula interstitial se li acudeixi desenrotilar-se.

Si no es la glandula interstitial que td al sell carrec 1'apari-

66 i sosteuiment dels caracters secundaris, d'ou procedeix

doncs aquella hormona que tan evidentment es manitesta? Al

nostre entendre es el mateix epiteli seminal que to al seu ca-
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rree Ies dues secretions interna i externa, que segons els Pets

pf,r nosaltres observats no sun tan independents coin volen

significar-ho els patrocinadors de Is gliindula interstitial. 1Js till

fenomen quasi general que I'us metodie i ordenat del coit con-

dueix a una euforia que es tradueix pel millorament fisic i es-

piritual do l'individu; per') no es menys notori que I'exercici

normal do les funcions genitals cura gairebe instantanianment

una serie de nnxnifestacions toxiques de caracter general la

mes important loealitzacio do les quals es el sistema neuro-

muscular i que deriven d'excitacions genitals no satisfetes•

Cal veure com es fadiguen aquests subjectes al mes petit es-

forg: of simple ortostatisme, la mateixa digestio els aboca a una

astenia de la qual nomes s'allougen en ]a posicio elinostatica;

tardeu a buidar l'estomac i facilnient sofreixen putrefaccions

intestinals quail no catarros gastrointestinals. Les medications

t6niques i reconstituients agreugen el quadro, en una paraula,

s'endevina tot el proces d'una autointoxicacio que ha de tenir

el sell punt de partida en l'aparell genital, no sols perque es

curs practicant el colt sing perque on dit floc s'adverteix: vari-

cocele, pletora de la prostata i vesicules seminals, pol•lucions

nocturnes i incontinencia d'algunes gotes d'orina despres do la

miccio, o sigui tot el sindronie del cast-erotic i el del que prac-

tica falsos coits, i sofreix estancaments del licor espermatic en

les vies I diposits naturals.

Sembla fora de dubte que a impulsos de 1'excitaci6 genital
totes les gl'andules sexuals omplen llurs acinies del producte de
secrecio per a tenir disposada l'esperma en I'acte del colt, pero
si I Humor prolific no es evacuat s'absorboix paulatinament i
desapareix la pletora. En el cas que les excitations siguin fre-
quents 1 no satisfetes l'estancamont es fa Ironic i I'absorcio cons-
tant, la qual cosy motiva aquella toxemia que desapareix imme-
diatament despres del coit normal i que ha servit de base per a
afirniar que of semen es till producte d'excrecio del qual de-
vem Iliurar-nos de tant en tart.

Al nostre jui, les cel•lules que tapissen los parets dels tubs
seminifers tenen a llur carrec totes les funcions testiculars. En
els primers anys de la vida i en el comens de la seva diferen-

ciacio es limiten a embotir amb les cel•lules neoformades i els

productes exsudats alto que tard ban de ser els tubs semi-
nifers, pero que en principi sols formeu uns cordons compactes

de cel•lules secretores, sense comunicacio amb ('exterior, que
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segreguen un producte que passant al torrent circulatori esti-

mula la morfogenesi dols orgues genitals i d'altres caracters

primitius (esquelet, caructer, etc.)

Aixi passa el testicle fins els 10 o 12 anys, o sigui fins que

arriba aquell moment en quc l'epiteli dels tubs, en virtut d'al-

guna altra hor•mona nascuda potser del tiroides o de is prostata

i traginada per la sang, experimenta una activacid carioquine-

tica que diste les parets dels tubs i els productes de descatacid

de la qual s'obren pas cap el deferent no sense aixafar el teixit

intersicial, el quad s'esvaeix davant el predomiui dels senrini-

fers; per aquesta causa el testicle es fa nres gros i mds tou.

A partir d'aquesta epoca la secrecid externs es continua,

pero com que no s'evacua mes que a grans intervals, s'estableix

una reabsorcid que desperta els c. s. s. proporcionalment a I'ac-

tivitat de la glandula. Durant 1'excitaci6 genesica, nascuda del

desig sexual , s'accentua l'activitat testicular i especialurent la

seva secrecid externa, per la quad cosa els tubs seniinifers, com

les altres glandules sexuals, es poser pletoriques i si no s'efec-

tua el coit es reabsorbeix lentanrent I'humor testicular, de la

qual cosa en resulta tonificat l'organisme; pero si aquesta reab-

sorcio ds frequent i intensa (continents eroties, falsos coits, et-

cetera), el produete ja no es un tonic coin en 1'estat higid, sing

que per haver ultrapassat la dosi fisiologica passa a ser toxic.

Aixo explica el malestar- quo subsegueix a les excitations so-

xuals no seguides de coif i la causa do mopes neurosis.

Per la labor del testicle I'organisme rep un estimul pel qual

la fibra muscular gnanya en to i en vigoria, la nerviosa mante

la coordiuacid orga. nica i exterioritza amb escreix els fruits d'un

esperit potent, la secretora consolida i completa les reactions

orgitniques per la qual cosa el metabolisnre es completa on be-

nefici d'una depuracid hematica cabdal. Aquesta actuacid do
l'hormona genital s'ha inteutat d'aprofitar per a combatre les

astenies i especialment la resultant de la vellesa, i per aixo

BitowN SE:QuAtty recomanava I'extracte testicular , VORONOF els

empelts de glandula genital i STEINACH la lligadura del deferent.

Al nostre entendre aquests metodes seran ineficacos si la sang

de qua es nodreix el testicle conte principis toxics; des del mo-

ment que als nostres gossos hem deixat d'intoxicar-los amb la

prostatina , Ilur epiteli seminal abans destrult ha comencat do

regenerar-se i al pot temps I'espermatogcuesi ha sigut completa.

Aixo vol dir que el rejoveniment sera possible sempre que
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els orgues antitoxics siguin capat, os d'eliminar do ]a sang els

cossos que pertorben la vida de l'epiteli testicular . Es sols en

aquestes circumstancies quo S 'UEINAcii ha conseguit on les rates

decrepites, d'ulls tristos , agenesiques i de pall quasi calba, tor-

nar-les 1'agilitat , la mogudesa , la reproduccio i poblar-les el

cuiro.

Coin sigui quo en aquestes cireumstancies s'liiperplasia el

teixit interstitial , molts atribueixen a la hiperfuncio d'aquesta

suposada glandula els efectes del rejoveniment; pero nosaltres.

en virtut d ' haver demostrat que el suposat teixit intersticial 6s

una reaccio conjuntiva do defensa contra I'atropoll do la lligadu-

ra del deferent , no podem acceptar aquesta explicacio i creiem

que el rejoveniment es deu a la reabsorcio del producte segregat

per les cel•lules semiuiferes qne despr6s de la Iligadura del de-

ferent i agrupades en formes de follicles s ' escampen entre el

parenquiina testicular a guisa d'un estat de defensa ( BELLIDO).

Sigui el que sigui, 6s innegable que a base de la lligadura del

deferent s'obliga al testicle a proporcionar I'horntona genital en

uua proporcio superior a la que hagu6s segregat abans de l'ope-

racio, ja quo els animals, coal I home, experiinenten en la senec-

tud tal reactivacio de les funcions vitals quo no senibla sing que

s'liagi rejovenit (1).

L'exercici de la clinica ens ha permes do beslluinar que la

Iligadura del deferent no 6s I'di is iuitjit de despertar el testicle
del letarg do la vellesa prematura sing que arras de la prosta-
tectoinia help observat quelcoin de semblant i aixi dogu6 sos-

pitar- ho FREYER, 12 anys endarrera , quan parlant amb ell a Lon-
dres, i coneixedor aquest dels estudis que amb PARES port'ivem
Pets a proposit do la fisiologia de la prostata , ja ens preguntava
a que podia atribuir - se el rejoveniment que s'observava despr6s
de la prostatectomia , puix que no podia creure ' s que pogu6s ve-
nir del bon drenatge do la bufeta perqua no s'aconsegueix aque-
Ila euforia amb la sonda permanent , ni amb el meat de PONCET.

Comptem amb bastants casos en que despr6s de ] a prosta-
tectoinia l'individu ha experimontat una vertadera ressurreccio
de les seves funcions sexuals. Malalts que abans miraven amb
horror , indiferencia o els era impossible de cohabitar , despr6s
foren arrossegats pels desigs geuesics a practicar el coit regu-
larment, i dos Wells, de 65 i 72 anys es masturbaven a pesar do

( 1) Oportunament comunicarem els resultats deis dos primers operate nostres.
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tenir les vies espermatiques imperineables (orgasme anesp^,r-

mic). Tots sabem la valor quo to la reaparicio dels dosigs se-

xuals, la qual cosa no sols anuucia el restabliment dels genitals

sing quo delata que I'organisrne es mou dintre una villa ufanosa,

cosa quo no pot succeir en la vellesa. Aixi es que aquest i altres

fets ens infongueren ]a sospita que en practicar la prostatecto-

mia fear alguiia coca nres que extirpar els adenomes i drenar la

bufeta, ja quo sempre quo les circumstancies Iran obligat a prac-

ticar-la en dos temps i es deixa entre I'un i I'altre un lapse d'al-

guns dies, el contrast no pot ser mes explicit.

En el primer temps, a l'obrir la bufeta, do fet queda resolt

el problema mecanic: desapareix la retencio d orina, la fermen-

tacio, es descongestiona tot l'aparell urinari, el ronyo dona sor-

tida a la urea detinguda i no gens menys el primer efecte de la

iutervencio, adliuc enrpleant l'anestesia local, es do peril]: el

poll s'altera, sorgeix una mica do temperatura i fins passats al-

guns dies no s'allunyen les amenaces d'alguna eonrplicacio;

sembla quo el inalalt, sense defenses, estigui a merce dels esde-

veniments, el seu organisnre a penes treballa pel seu compte i a

pesar de tenir result el problema de I'evacuacio do l'orina i do

baixar i'azotenria, al malalt no se'l veu animus sing quo molt

lentament aven^a en el seu restabliment. Parangonaut els efec-

tes del primer temps operatori amb ols de l'extirpacio dels ade-

nomas, hom es veu intensament sorpres per l'efeete tonic del

segos temps operatori. Quau a la tarda del dia de la interven-

cio hom coiupta trobar el malalt abatut i couunocionat pel trau-

ma sobre la prostata i tem I'absorcio urinaria quo pogues per-

petrar-se en la ferida prostatica, banyada constantment per

I'orina, hom queda sorpres de la transformacio somat.ica i espi-

ritual que s'ha operat en el malalt en el terme d'un o dos dies.

Aquell malalt abatut, de rnirada esllanguida, anorexic, de

pols feble i d'esperit obtds i pessimista, on el terme do 1) o 20

bores s'ia canviat per complet: els seus ulls sou vius i s'interos-

sa per tot el que el volta, se's recorda i reclaina 1'a]irnent, confla

en 1'exit operatori i el pots so li lra entonat. Abatis do con6xer

els estudis do STEINACH no podiem explicar-nos aquest fet i el

publicarem en les Ilojas Urologicas i l'exposarenr on 1'RAcademia

i Laboratori do Cieneies Mediques do Catalunya^ per a veure si

altres compays podien desxifrar lo. Calgue coneixer els efectes

de la Iligadura del deferent, perque amb aquestes dades i les

que adquirirem revisant la nostra documentacio clinica i expe-
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rimental, conseguissiin trobar la probable exp]]cacio d'aquest

fenomen, Ionamentada segurament en ]a relacio prostato-tes-

ticular descoberta per SERuALL,U'it i PARES deu anus eudarrera.

Teuhn en la nostra col•leccio tin testicle d'un prostatecto-

mitzat de fa deu anus i mort d'uremia aguda a les 24 bores de

la intervencio hipogastrica en el qual es descobreix una couges-

tio del parenquima solament comparable a altra preparacio do

testicle d'un cadell al qual liaviein admiuistrat diariament i per

espai de dos mesos dues gotes de prostatina. En una preparacio

i en l'altra hom veu ols vasos dilatats i einbotits d'hematies; els

espais intertubulars estan soleats per nombroses arteries i

venes i In intriucada xarxx quo I'ormen dona una idea de la hi-

percmia que regna en tot I'ambit testicular. Itesulta que un

nnateix fenomeu, la congestio testicular, es presenta el matrix

despres de l'operacio d'extirpar els fibro adenomcs, que seguint

a l'admiuistracio per os do I'extracte glici^ric de prostata, coin

per via hipodermica, ja quo just am[) PARES, initjau^ant una

injeccio iutravenosa do prostatina hem conseguit reanudar

I'heinorragia, uu cop cohibida espoutanianleut, en la superficie

oe seceio de l'epididini tallat arran del deferent.

Si la secrecio iuterna de !a prostata accentua la circulacio

testicular, el mes probable es quo tambe iutervingui sobre

l'hormoua genital i aquesta sigui la que touifiqui els operats,

primer, i els rejoveneixi nies tard.

La inauiobra d'arrencar els fibro-adeuomes, que coin se sap
no son la prostata, sing tines neoformacious veines que l'aixa-
fen, provoca en tot I'ainbit de la zona ]ntervinguda una 11uxi6,
que abasta principahnent la prustata, que ja pot expausionar-se
perque esta lliure del clos do teixit escleros que la empreso-
nava. El mes probable es quo on la majoria dels casos les seves
funcions entrin en una fase d'activitat proporcional a les fa-
cultats de que disposa i ja hem vist que a les 24 hores de la
prostatectom]a es troba el testicle enormement congestiouat,
coin si se I'hagues sotnies a la prostatina, la qual cosa en Ilen-
guatge fisiologic significa hiperactivitat do les funcions quo to
a! sou carrot. Eu el nostre cas totes les energies, tot 1'efecte
tonic que sembla demostrar-se immediatament despres de I'ex-
tirpacio dels adeuomes be podria ser degut a una sobreproduc-
c]o d'hormona genital.

Ilom do for tiotar quo aquest efecte no es deixa entreveure
quau es practiquen els dos temps do 1'operaci6 de FREYER en
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una mateixa sessio, car l'ohertura immediate do la bufeta conn-

porta una pertorbacio do 1'estat general que difurna els efectes
beneficiosos de l'accio testicular; do totes manores os un fet

molt signiHeatiu quo a pesar que la prostatectomia hipogastrica

es una operacio do gran traumatisme, amb no menor drenatge

i que es practica on individus d'edat aveucada, d'orgauisme

decrepit, os estrany, repetim, que tingui tan exigua mortalitat,

puix avui es pot dir ben alt que cenyint-se als preeeptes actual-

ment classics no to niotiu do rnorir-se cap prostatectornitzat.

Nosaltres creiem quo l'exit immediat do l'operacio obeeix al

concurs do I'hormona genital pel mecanisme ja exposat.


