
Estudi biologic d'una hormona placen-
taria en relacio amb l'evolucib de la

tuberculosi de la gestacib

pel

Dr. JOAN RUSCA I VILARDELL

Fs admen pcr la nIajor'a de tocolegs quc la ^ ;tacib agrava la

tuberculosi pulmonar. Segons els actors, les causes de la dita

agravacio son degudes a factors mecanics i biologics. Els partida-

ris dels factors mecanics atribuaixen 1'agravaci6 a la major ven-

tilacio pulmonar durant l'embaras ; a que el diafragma despres

del part haixa i que els bacils de la placenta i degut a les contrac-

cions de la matriu durant l'embaras i part es diseminen passant a

la circulacio. EIs partidaris dell factors biologics atribueixen 1'a-

gravacio a la desnutricio del principi i filla dels vomits; a la into-

xicacio gravidica que, alterant les glandules endocrines i el fetge

i ronyo priva a l'organisme de on cert nombre de defenses, a ]a

decalsificacio degttda a la instificiencia suprarenal ; a la disniintt-

cio de la resistencia de l'organisme en estat gravid i a la hipergli-

cemia.

Vaig a exposar una serie de fets biologics d'una hormoaa quc

lie aillat de ]a placenta humana i aterma, la goal crec que cs la

responsable de la susdita agravacio. El meu desig era portar un

estudi fet, mitjancant la previa inoculacio de cobais amb un cultic

de bacils de Koch, pero en assabentar-me pel company i am.ic
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doctor Pere Domingo de que, per a determinar primer el poder
virulent del cultic, i despres fer les altres investigacions, necessitava
un minimum de sis mesos , vaig desistir , ja que el temps de que
disposava per a presentar aquesta connunicac16 no m'era possi-
ble. Donat el poc espai i temps de que disposo, resumire extraor-
dinariament els fets hiolbgics en que fonamento la nieva tesi^, en-
cara que Bites investigacions i amb tota extensi6 les vaig dollar a
coneixer a la Societat d'Obstetricia i Ginecologia de Barcelona,
en la sessi6 de l'r i de novembre proppassat. Les experiencies han
estat fetes en cobais, conills i rates, injectant -els-hi per via hipo-
dermica , cardiaca , venosa i cerebral 1'hormona en soluci6 i amb
un pH de 7,2.

Vint-i- quatre rates i d'un pes compres entre 6 i 3o grams, han
estat injectades hipodermicament amb dosis de 0,0004, 0,002, 0,004,
0.01 i 0,02 grains . La dosi mortal per aquesta via fou de 0,0004 a
o,ot per tun pes de sis a quinze grams.

Trenta-vuit conills d'Indies adults i sis innpubers foren injcc-
tats per via cardiaca a ]a dosi de o,oi grams ; d'aqucsts quaranta

quatre, vaig observar-ne trenta quatre, dell quals vint-i-un foren
injectats amb soluci6 d'hormona ; vuit amb l'esmentada soluci6
maridada amb serum de dona partera i cinc amb la ja susdita so-
lucib i serum de Bona prenvada i inactivant abans Bits scrums
d'aquests trenta quatre observats , la mortalitat fou de setze entre
un i trenta dies. Per via venosa, he fet les proves en vint conills de
dos quilos, injectant-los-hi a cada tin 0,02 grams d'horniona annb
soluci6 i per dosi. Per via cerebral, vaig injectar-ne 33, mitjan-
cant tin quart de centimetre cubic de ]a soluci6 d'hormona a I'i
per cent; d'aquests varen morir-ne 13 entre la una i dotzc bores

despres d'injectats, havent sobreviscut els altres entre tin i dos
meson.

Immediat a la injecci6 cardiaca, apareix en els cobais la sindro-
ma classica descrita per Besrecka del choc anafilactic. En set
analisis de sang fets amb collaboraci6 del Dr. Cullell i amb dife-
rents conills abans i despres d'iniectar l'hormona, es troba que
aquesta d6na floc a una f6rmula d 'anemia perniciosa sempre cons-
tant.

Determinada ]a gliccmia i amb collaboraci6 tambe del Dr. Cu-

Hell, en deju i sense estar-ho, en quinze cobais i sis conills i em-
pran els nnctodes de Folin i Wtt; el de Crezelius 'Leifer i l'Ilemo-
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Tiroides i Paraliruidrs : I?n el tiroidcs (I). lcs aesicules

(irescnteu lesions do do cncracio . 1?l )riratiroides (I )

111) prescnta res d'anormal
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h'nI?v : (1) Congestio intensa tart en la cortical cum
en la medullar
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( or : En aquesta entran v a es troba hemorragia intersticial
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Fetw: Es troba degeneracio greixosa notable en cls espais centrals
dels lobuls hepat+cs i intensa diapedesi
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A'ony,; i Pttlmi,: En el roin-ii (i) es troba henxirragia
intcrsticial en la part medullar i en el pulnui tin pro-
ccs de cougestio pulmonar aguda . ( i) Aleeolitis exsu-

datica
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licosedimetre del I )r. Kaufman ha resultat en tots els casos tin

augment de la glucosa de sang ; tret el promig de tots, es troba

glue cada centigram Whormona fa augnientar la glucosa de sang

un centigram per cada cent grams de sang i per quilo aproximada-

nncnt de pes de 1'animal_ Les proves per a determinar el poder

coagulant d'aquesta horniona i emprant la reaccio de Calmet, hem

trobat que l'hormona ceagula in vitro la sang de (Iona partera a

1c., setze bores de la barreja, essent aquest poder coagulant de

o,oor garms per I c. c . de sang citratada a ]a temperatura de la-

1oratori . La sang de cobai que in vivo ha rebut 1'hormona, to un

grail poder coagulant . La reaccio de sedimentacio i emprant el

metode de NVestergreen resulta , que ]a sang que in vivo ha rebut

I'hormona els globuls sedimenten anmb tin augment de ve': ocitat

compresa entre tres i den m ']-limetres en vint-i -quatre hores . L'hor-

moua no produeix anticosos . L'hormona no hemolitza els g'(i uls

humans de partera ni tampoc es reactivada per la lecitina.

\natomia patologica . Tant en les rates com en els conills d'In-
dics predominen les lesions congetivcs , hemorragiques i de dege-
neracio greixosa i epitclial en el pulmo, ronyo , fetge, estonnac.
cor, melsa , tiroides i suprarenal.

Davant d'aquests Pets d'experimentacio que he tingut 1'ho-4
nor de portar a la consideracio d'aquest Congres . crec que la cau-
sa de 1'agravanucnt de ]a tuberculosi de la gestacio es deguda a una
accio toxica d'aqucsta hormona placentaria , seguint els factors me-
canics fenomens que per la seva mateixa accio poden afavorir l'ac-
cio toxica d'aquesta hormona, i essent per ells tots sols innocus, i
aixi tambe els susdits factors biologics , tampoc els admeto com a
causa , lino coin a consegiiencia del ja esmentat factor hormonal
placentari, tinic , per mi. responsable.


