
NOTA SOBRE ELS EMPELTS EMBRIONARIS

per

R. ROCA DE VINYALS

Recolzant-nos en els treballs d'Askanazy (i) sobre

les transplantacions embrionaries, que 11 han permes

d'obtenir teratomes experimentals (teratoides), i que han

estat confirmats per un nombre extraordinari d'inves-

tigadors, entre els quals hem d'esmentar els autors russos

Petroff i Krotkina (2), hem intentat d'obtenir aquests

tumors per la inoculacio, a rates adultes, de polpa d'em-

brio de rata blanca, de deu a dotze dies, en suspensio
en serum fisiologic.

Els resultats han estat francament satisfactoris, ja

que en ambdues series experimentals hem obtingut tera-

toides en proporcio elevada.

En el primer grup, compost de cinc animals in-

oculats, hem obtingut en dos d'aquests darrers l'aparicio,

al cap de sis dies, de petits noduls que assoliren el volum

d'un pesol. Un dels animals presentava dos noduls : un

fou extirpat. L'altre entry en regressio i, passats dos

mesos, no es trobava cap mes signe de la seva existencia.

L'altre animal presenta tambe la regressio del tumor.

En un segon grup, havent-se inoculat cinc animals.

aparegueren dos petits noduls en tres d'ells; se'ls pogue

estudiar histolbgicament vuit dies despres de la inocu-

lacio, per haver mort els animals d'una neumonia inter-

current. Els altres dos animals presenten actualment,
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tin mes despres de la inoculacio, petits nbduls que tenen
una franca tendencia a desapareixer. Creiem que son
petits granulomes de reabsorcio.

L'estudi histologic ha demostrat que es tracta de

veritables teratomes, ja que es troba en llur constitucio

una gran quantitat de teixit que to el seu origen en els

tres fulls blastodermics. Amb tot, dominen els teixits

mesenquimatos, conjuntiu i cartilaginos.

No es rar trobar teixit ossi, glandules de tipus sa-

lival, trabecules cel•lulars de tipus hepatic, quistes epi-

dermics, quistes de mucosa pavimentosa, de mucosa

vibratil, formacions dentaries, etc.

De tot aixd, en podem concloure:

r. La inoculacio de polpa d'embrio de deu a dotze
dies ens ha permes d'obtenir tumors embrionaris en el

50 per ioo de casos.

2. Aquests tumors s'han de col•locar en el grup

dels teratomes (teratoides d'Askanazy), per la diversitat

i la multiplicitat dels teixits que els constitueixen, i que

arriben a formacions organoides.

3. Al cap de cinc mesos d'evolucio no hem obtingut

cap transformacio maligna.
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