
MODIFICACIONS HISi'OLOGIQUES DEL L6-

BUT, ANTERIOR DE LA HIPOFISI DE COBAIS

I1\IPUBERS DESPRES DE LA INOCULACIO

D'UNA HOR1\IONA DE LA PLACENTA
HUM ANA

per

J. RUSCA I VILARDELL A. AVELL I SANS

Els autors estudien l'accio d'una horinona aislada

pel doctor Rusca Wardell, inoculant-la a cobais d'un

pes de 6o a 70 gr. El nombre d'aquests fou de vuit

(tres femelles i cinc mascles), inoculant a la cuixa i hipo-

dermicament, clues decimes de centimetre cubic d'una so-

lucio a 1'z per ioo a sis, i a dos una dosi cinc vegades mes

forta i per via peritoneal. Com que la tolerancia es dis-

tinta, esperen els autors a sacrificar els cobais aixi que

aquests presenten fenomens convulsius, als quals sacri-

fiquen per percusiu a la nuca. No tots els cobais rebe-

ren la mateixa quantitat d'hormona, ja que dos, l'un

mascle i l'altre femella, reberen cinc inoculacions en qua-

ranta bores; altres dos, mascle i femella tambe, reberen

vuit inoculacions en setanta hores, i dos mcs, que eren

mascles, varen aguantar deu inoculacions en vuitanta-

quatre hores.

Altres dos cobais del mateix pes els varem injectar

peritonealment una dosi cinc vegades mes forta, previa
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anestesia per l'hidrat de cloral. A la mitja hora tots dos
presentaren convulsions toniques i cloniques i a l'hora
els sacrifiquem, Fun per puncio bulbar, i 1'altre per vi-
viseccio, en treure l'hipofisi. Immediatament a la mort
treiem les hipofisis i les poseur a fixar en Lenguer i Bouin;
incluern en parafina i tenyim pels metodes de Mann, Kraus
i llominico.

Hem tret tambe les hipofisis a tres cobais no inocu-
lats, perque ens serveixin de control. Fixem, incloern i
tenyim les hipofisis pels mateixos metodes emprats en
els inoculate. Passern a 1'examen histologic de les hi-
pofisis i a comptar les ce1•lules eosinofil•les, amb qua-
dricula de trenta-sis quadres i noranta micres, i compa-
rant el nombre de cel•lules eosinofil•les dels inoculats
amb els dels no inoculats, trobem que, en els inoculats
cinc vegades disminueixen un 75 per ioo; un 36 per ioo
disminueixen tambe en els inoculats vuit vegades; pero,
en canvi, augmenten un 49 per ioo en els inoculats deu
vegades, aixf com augmenten tambe tin 44 per ioo en
els inoculats peritonealment i a dosi masiva. Observem
tambe que els nuclis de les cel•1_ules principals estant
hipertrofiats, augmenten aquests en notnbre en els ino-
culats a petites dosis; en canvi, les principals no aug-
menten ni s'hipertrofien, pero els nuclis (le les eosnofil-les
estan augmentats. Referent a les cel•lules basofil-les, no
hem apreciat cap alteracio.

Laboratori Bacteriologic Ifu. nicil5al.

Ba rcelona.


