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Tots vosaItres coneixeu prou Ia reacci() de tiptis anafilactic, (oneguda

annh Cl noill de reacxcici do S.avAttta.t.t Scnyvntrrzyt.vn x. Per als dui no ho

Icrordin dire que es coneix ami aquest none el fenonieti que es produeix

Juan s'itnjc(ta unit proteina a la vena de Torclla de l'aninud d'experimen-

t;iciti. I)inou dics despres, tina injecciu subcutania de la tnateixa proteina
produeix nna inlartacio en tot el terrenv al voltant del vas prinncranncut

injcctat. La prinnera inje(cid es la denonhinada sensibiliizant; la segona,
(1e,ceurnrlenanl.

V'oldria explicar-vos coin, en tin altre ordre de Pets, BUytyn, el ntestre de
h Ginecologia alemanva, estudiit la placenta huntana, i establi tuna dispo-

sici6 v'ellosititria en troncs de primer ordre, se;on ordre, tercer ordre, etc.,
(oncepte a(Intes fins due els, tannbc de parla alennanya, Siii;vt: i SPANNER,

pets volts de 1'anv its,;('), cl propagaren i ara es troba a tots cis llibres
obstetrics de 1'ultim temps.

Srn:vt:, treballant (Tuna nnancra molt frequent en anatonnia, posava la
placenta sobre till pia i fcia tails, and) el planigraf, la intatge del qual,
;n major augment, reprodu'ia, tall per tall en cera, fins a muntar uses pla-
ccntes colossals, que ell creia clue cren 1'expressio sincera de la distrihucio
placcntiu-iii.

SP:^xxi z, d'una altra nnanera tambc molt fregient en Anatonnia, injec-
tava, pets vasos placcutaris, unit substitncia fluida, que despres es feia con-
sistent i, per co1rosi6, obtcni;t les motllures (leis vasos inje(tats.

Aixi, tots dos plantejaren la corresponent teoria, due, pct fet de venir
de font alcnia na, tothonn crc''uc. La cosa dificil era de connpaginar totes
dues teorics, car cren diferents. Srn:v t: dill que totes les vellositats i els
vasos corresponcnts es coin nit iqilet en regini do terres pantanoses. Sl'AN-
NcR (fill que cis vasos placcntaris es dirigeixen it lit basal, i que fins que
;urihcn no donee ramifications. Diu due la imalge s'assenubla it la del
sailc plorancr.

Ili ha qui, per voter adobar les roses, diu que tots dos tenon rad:

que lcs vellositats es connuniquen i que els vasos adopten la forma que

vol SPANNER.

Doncs bc: unit senzilla experiencia que he repetit nunltissinncs vegades
out pcrntet d'afirmar que cap dells dos no ell tc.
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Posada la placenta sobre tin pla, horn busca on vas que tingui nn

calibre suficient, amb una sonda del 6 o flies petita; si es troba, se sonda,

tenint cura d'anar lligant totes les collaterals que van sortint. Aixo col

demostra que SPANNI:R no tc rao, car els vasos donee ramifications en la

mateixa cara fetal. Quan horn arriba en on punt en que troba resistcn-

cia, no se segueix. rocs per no produir artificis. Injectant aigua citratada

o aigua corrent cola, amnb forca paciencia s'arriba a obtenir una decolo-

racio -per neteja de la sang quc hi havia- de la zona placentitria depo-

nent del vas soudat. Aixo solantcnt significa la perfecta individualitzacio

de cada terreny placentari, segons el terreny que irriga el vas sondat. Aixi

es pot tornar a descriure la placenta coin till conjunt d'arbres vellositaris

inserits en terretty niatern. La disposicio rational de BuylM no solanteut

cs real, sind quc 3dhuc esta d'acord anib el que passa amb les branques i Ics

arrels dels arbres i ell anatomia animal en fetgc, ronyo i pul1116, clue la

placenta tc per ntissio de suplir en el metabolisme intrauterf.

Per quc s'equivoca Srn:vr? Perquc les vellositats pla(entaries creixen

en totes directions i s'emboliquen les tines and) les altres. Si ii vi: fa els

tails parallels a till pla, mentre que la placenta huniana s'inscrcix en tin

organ cilfndric de parets corbes i, per Cant, esta corbada cap eiidins. Aixo

fa que els tails no corresponguin a la realitat i que es lorntin artificis

comunicants enure vellositat i vcllositat.

I per que tambc crra SPANNER? Perquc la placenta, les vellositats i els

vasos son mantinguts per un tcixit de sosteniment, quc, una vegada cor-

roit, ja no dona la iniatge veritable.

Explicats aquests dos punts, dcixeu-iiie que exposi la teoria quc he

bastit sobre aquest petit fet anatomic i quc dona caire biologic a aquesta

comunicacio.

Ls bell coneguda la iiialaltia que ha rebut els 110015 de: hematoma re-

troplacentari, desprcniutent primerenc de la placenta normalrnent inse-

rida, apoplexia uterogenital, abrupptio ploc.enetac, etc., en 1'etiologia de

la qual s'lian (lit. tastes coses: des de suposar que tin traumatisme o be

una traccio de cordo, pot originar-la, fins it creure que cs una forma he-

morragica terminal d'allo que en diem 1'Escola del men pare, toxicosi gra-

vfdica o autointoxicacio de la gestant. Es on capitol molt extens, quc

deixo de banda per no allargar-me.

En un moment donat, prop del terme de la gestacio es produeix tin

cataclistne les consegiicncies del qual acostumen a csser la wort fetal, la

contractura uterina, el shock maters, i algunes vegades la wort inaterna

per fibrinolisi, i encara, posteriorutent, per anuria. 1?n la placenta es conl-

prova un forat mes o inenys extens, es e1 qual el tutu pare dcntostrit que

es produia una placentolisi.

A vegades les cosec no son iii de bon tros tan greus.:Vgunes altres sola-
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went ens que s'ha produit perquc a la sortida de la despulla
hone comprova la destruccio placentaria, en aquests casos poc extensa. El
feuonien, pero, es el mateix: una destruccio placentaria que afecta l'orga-
nisme matern.

La nostra explicacio ve del fet anatomic que abans us exposava. Aquell
arbre vellositari pot sofrir una obturacio o be una vasoconstriccio persis-
tent. La consegiicncia •cs que tot el teixit placentari irrigat degenera, i es
former ones roves proteines estranves que passen al terreny circulatori

niatern, car aquestes vellositats estan imnrergides a la cambra hematica
tuaterna. Passat el temps necessari per a produir-se els anticossos correspo-
nents, i no havent-se produit el part, una nova obliteracio en un altre
front vascular seria la injeccio desencadenant del fenomen de

r7.MMANN. La simple obliteracio primera seria la causa duns buits

placentaris descrits per molta gent i que el men pare i mestre
<(grutes placentaries^). Una forma atenuada de la placentoinfartacio, que
crec que per aquesta etiologia es tal com s'ha d'anomenar aquesta ma-
laltia, serien els infarts roigs, apareguts al moment del part per les rup-
tures que la contraccio uterina pot provocar. L'infart blanc es una altra
coca. En la meva manera de pcnsar son solament diposits de fibrina, pro-
duits a nivells diferents per tal de rnantenir separada la circulacio fetal
de la tuaterna. Qualsevol solucio de continuitat seria, aixi, obliterada.
Les entries de NiTAItLCH, de LANGHANS i de Rot-IR, son el mateix amb dife-
rents nouns. No hi ha cap tincio quimica que pugui diferenciar la librina
de la que es coneguda corn a substancia fibrinoide placentaria, ni crec
que mai es pugui trobar, ja que, a parer meu, son el mateix.

Aquesta explicacio immunitaria de la placentoinfartacio 11iga anib el
que jo he denoininat efecte Domingo. PERE DOMINGO, l'any ryi8, treballant
aurb conilles i rates, podia separar la placenta tuaterna de la fetal poc
temps abans del moment del part i en conditions d'asepsia. Extractes sa-
lius de la placenta tuaterna a terme cren injectats en conilles i rates pre-
n) ides de poc temps, i s'obtenia l'avortaunent. Jo crec que el mecanisune
era aquest de pero no solament no ho he pogut
comprovar, sing que ni he aconseguit que PE.R1 DOMINGO s'intercss6s de
dcbo per la repeticici de les experiencies passades.
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