
L'ACCIO DELS EXTRACTES DE TESTICLE,

RONYO I MELSA SOBRE EL PODER

INFECTANT DE LES BACTERIES

per

M. PIJoAN

Una nota presentada per Duran-Reynals (i) ha de-

mostrat 1'existencia en certs brgans d'una substancia

que anomenarem, en honor a la brevetat, el factor de

Reynals (2), susceptible d'exaltar en un grau extraor-

dinari les infections vacunals i estafilocbcciques.

El factor de Reynals no presenter especificitat d'es-

pecie i es troba en el testicle, els extractes del qual, junt

amb els de l'epidfdim, son, de molt, mes actius que els

de cap altre organ. Els extractes de ronyo, pelt, cervell

i placenta presenten la propietat solament en una certa

extensio. Els extractes de retina, muscul i ovari no

modifiquen la infeccio, mentre els de sang, melsa i me-

dulla bssia no exalten mai, i molt sovint deprimeixen

quan no suprimeixen, l'activitat de l'agent infeccios.

Com que aquest treball anterior sobre el factor Rey-

nals incloia observacions solament sobre dues races d'es-

tafilococs (3), pensarem que era interessant provar di-

verses races i classes de batteries i provar la constancia

d'accio del factor i si aquesta accio es ampla.
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METODES

Per conveniencia descriurem novament en aquesta
nota el m6tode d'obtencio de 1'extracte testicular. Es
prenen testicles frescs d'un animal anestesiat i recent-
ment mort, se'ls desposseeix de llurs membranes i el teixit
grandular es tritura en un morter esteril amb el seu ma-
teix pes de soluci6 esteril de Ringer. Aleshores es cen-
trifuga i el liquid sobrenedant s'usa per als experiments.
A aquest liquid sobrenedant es barregen quantitats va-
riables de cultiu de v:nt-i-quatre hores en brou, de bac-
teries actives. El tipus de cultiu en brou i el seu PH
son, dins de certs limits, menyspreables.

EXPERIMENTS

Les taules segiients donen els resultats obtinguts
quan les batteries s'injecten simultaniament amb 1'ex-
tracte testicular, en la pell de rates.

S'ent6n que + i ++ volen dir una lesio d'aproxi-

madament i cm. o menys, indurativa, sense formacio

d'un abc6s genuf i que desapareix dels dos als deu dies;

per 1'expressi6 +++ s'ent6n una lesio de 2 a 3 cm.,

amb edema ben clar, una area central de supuracio i que

tarda de deu a vint dies per a curar-se; i per + + + +
entenem una lesi6 aguda, amb gran edema i amb supu-

raci6 i ulceraci6, que pot estendre's per tota 1'area de

l'abdomen i evoluciona en quatre o cinc setmanes. Aques-

tes gradations en la virulencia de la infeccio i el

temps requerit per a la curaci6 de la lesio depen en-
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terament de la virulencia de les bacteries utiilitzades i

de la dosi donada.

L'efecte del factor de Reynals sobre les lesions pro-

duides per diferents classes de bacteries sobre ]a rata es

veu clarament per la injeccib subcutania de o'15 cc.

d'un cultiu de divuit hores en brou (PH 7,8) dell seguents

organismes junt amb o'15 cc. d'extracte testicular o de

solucio de Ringer (Taula I).

TAULA I

Organisme

E. tiphii ...............

B. dysenteriae Shiga....

B. dysenteriae Hiss Y.

B. dysenteriae Flexner.

C61era .................

B. paratyphosus A .....

B. paratyphosus B .....

Proteus X i9...........

Proteus X 2 ............

Enterococcus...........
Enteritis...............
Tetragenus .............

B. prodigiosus..........

S. rosea ...............

Str. erysipelas..........
Pneumococci Tipus III.

E. coli, ra^a i .........

E. coli, raga 2 .........
B. violaceus............

Nombre de rates
i nje ctadcs

Extracte Soluci6

testis. Ringer

Lesi6 mitjana
resultant

Extracte

testic.
Soluci6
Ringer

+ + + +

++++
+++
++

+ +

++
++
+

L'efecte del factor de Reynals sobre les lesions pro-

duides per un cultiu actiu de Staphylococcus /y. aureus

nonhaemolyticus i haemolyticus de vint-i-quatre hores en

brou (PH 7,3), injectat junt amb extracte testicular a

dosis variables, intradermicament, a rates, es pot veure

en la Taula H.

Nom. d' animals
morts

Extracte
testic.

Solucid
Ringer
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TAULA II

Nombre
de rates

injectades

Dosi
de cultiu

d'estafiloc,

Extracte
testicular

Soluci6
de Ringer

1-^Sions
mitjanes

resultants

Nombre
d ' animals
mom s

cc, cc cc,

f z o' S p' S - -}- + p
z I I - -}- -^ -F o

Gstafilococ no z 2 I - .}. ^- -f. o
hemolftic... z o'S 0'S -i- p^

2 I

=
I + p

2 2 I + p

4 Z 2 ^-'}'^-+ 2
Estafilocoche- 2 3 z - .+^.++ I
molftic..... I 4 z _ z -{.. o

l z 3 z -F o

Els resultats de la inoculacib intradermica d'un
cultiu actin de B coli de vint-i-quatre hores en brou
(PH 7,3) jlmt amb extracte testicular, es pot veure a la
"Paula III.

TAULA III

Conill B, coli Extracte
testicula*

Soluci6
de Ringer

Lesi6

^. ^. cm.

I

w

I

I

z`S X 8`4
I'8 X 4'7

2
2 ........... o`S ^`5 X 4`7

q 0`5 q`z X z'4

3 ........... 3 p`5 s`4 X 5`S
p`5 I `fi X I`6

4 ..........
*^

4 p`5 y' ^ X 6' I
r p`5 z'9 X I'^

Experiments amb extracte renal. - Els extraetes de
ronyo preparats, de la mateixa manes que els del tes-
ticle, activen en un gran menor 1'estafilococ. Foren in-
jectats vint-i-quatre animals, amb dues races d'estafilo-
cocs mes extracte testicular, incloent-hi els controls,
Els resultats de la injeccio intradermica a rates, de cultius
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en brou de Staphylococcus py. aureus, junt amb ex-
tracte testicular, poden veure's a la Taula IV.

TAULA IV

Nombre
de rates
injectades

Dosi
d^ cultiu

d'estafiloc.

Extracte
renal

Soluci6
de Ringer Lesit

Nombre
d' animals
mores

cc. cc. cc.

3 0'5 0'5 - + + f 0

No hemolitic. 3 I I - + + + 0

3 0'5 - 0'5 + 0
3 I - I ++ 0

3 0'5 0'5 - + + + 0

Hemolitic .. 3 I I - ++q-+ I
. .

3 0'5 - 0'5 + -f- 0
3 I - I + + + 0

Experiments amb extracte esplenic. - Quart s'afegeix

extracte esplenic a una suspensio de microorganismes i

s'inocula intradermicament a conills, mostra efectes oposats

als dels extractes de testicle i de ronyo. Les lesions mai

no s'exalten i son en molts casos lleugerament inferiors

a les dell controls. Els experiments amb extracte es-

p]enic son fets solament amb dues races d'es,tafilococs.

L'extracte es prepara de la mateixa manera i es feu ser-

vir igualment que els dos extractes anteriors. Els re-

sultats de la injeccio intradermica de Staphylococcus py.

aureus (haemolyticus) a conills, simultaniament amb ex-

tracte esplenic, poden veure's en la Taula V.

TAULA V

Lesions resultants d' I cc. de cultiu d'estafilococ en brou

Dosi Total Nombre d'animals amb Dosi
Total

d'ani- Nombre c.'animals amb

extracte d'ani- diferent grau de lesi6 de mals di ferents graus de lesi6

espl@nic mals in-
jectats + f+ T + +

Ringer injectats
+ + + + +

cc.

I 5 4 I 0

cc.

I 4 I 2 I

I 5 I 4 0 4 2 I I

0'5 7 I 6 0 05 5 I 2 2

2 4 3 I 0 2 4 0 2 2
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Discussio

Les observacions de Duran-Reynals sobre l'acci6

d'extractes de diferents organs sobre el virus vacunal i

1'estafilococ s'han fet extensives, en aquests experiments,

a vint classes de bacteries. Hoffman (4) ha demostrat

que 1'extracte testicular exalta la infectivitat del virus

de 1'herpes, de l'estomatitis vesicular i de la malaltia de

Borna. Es ben clar, doncs, que ens trobem davant un

fenomen de caracter general que pot molt be jugar un

paper en les malalties naturals.

La naturalesa de 1'exaltaci6 encara no es clara.

Duran-Reynals ha demostrat que el virus vacunal injec-

tat per qualsevol via es localitza on 1'extracte testicular

s'havia injectat intradermicament, i en resulta una lesi6

extensa. Altres investigadors (5, 6, 7, 8), com nosaltres

mateixos, han provat que els extractes testiculars aug-

menten extraordinariament la multiplicaci6 cellular i el

creixement in vitro. Per altra banda, l'important paper

jugat per una lesi6 o una cicatriu en la localitzaci6 o

l'evoluci6 d'una malaltia es ben conegut. ts possible

que el factor de Reynals de 1'extracte testicular o renal,

actul ja sobre les cel•lules de 1'hoste agredint-les directa-

ment, o be que estiguin tan alterades en els processos de

lesib i reparaci6 que esdevinguin un medi apropiat per

a la infecci6. Ara s'estan investigant els efectes d'aquests

extractes sobre les bacteries mateixes.

L'acci6 interferent del teixit limfoide sobre les cel-

lules normals i patologiques s'ha de recordar, en relaci6

amb el fet que 1'extracte esplenic no exalta les lesions

produldes per l'estafilococ, i adhuc, en molts casos, ten-

deix a minvar les dimensions de la lesi6.
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CONCLuslO

459

L'addicio d'extracte testicular a vint batteries di-

ferents immediatament abans de la inoculacio, exalta la

virulencia en un grau elevat.

Els extractes renals exalten les infections dels esta-

filococs en un grau menor que els extractes testiculars,

mentre que els extractes esplenics no donen mai lloc a

exaltacio i molt sovint causen una minva en la lesio res-

pecte a la magnitud que tindria ordinariament.

Laboratoris del Pomona College Claremont, Cat.
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