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Acció dels extrets d escorca suprareiia 
(1) 

1 
so b re 1 es rates masc 1 es imma d ures 

Estudi Listocitologic dels testicles d'animals injectats 

i de controls, i efectes de la castració unilateral 

lol Profesor JOAN HOMEDES 1 RANQUINI 

A funció de les glandules suprarenals esta intimament unida amb L la del8 ?ltres brgans endocrins ; cal dir, pero, que una d* les rela- 
cions més importants s'estableix amb les glandules sexuals. El seus 

extrets corticals produeixin un desenvolupament accentuat dels organs 
sexuals en els animals joves. 

Les experiencies de Carey i Britton (1931) van demostrar plr  pri- 

mera vegada que  I'administració a les rates impúber5 d'extrets corti- 
cals determinava l'anticipada rnaduració de I'ovari i dels testicles, per 
bé que en aquests últims, I'acció era menys remarcable i un xic més 
taidívola. Parallelament. s'observi també un increment del pes corpo- 
ral, i en les rates molt joves, de 20 dies, una hipertrofia de la hipbfisi, 
especialment del seu Iobul anterior, demostrativa que els efectes sobre 
la &nada i el crtixement det-ien ésser secundaris i produits a través de 

la prehip&fisi. 
Per altra banda, I'acció sinerpica o de mútua influ&nCia entre l'es- 

corsa suprarenal i la hipofisi, ha estat assenyalada repetidament per 

Smith i Bauer (1933), Houssay i Samrnartino (1933), Cushcng, Ansel- 
Lino i Hoffmann (1934), Kalk i Herbrand (1934). tots -1s q a l s  han pro- 
vat que mitjansant la hipofisectomia es provoca una atrofia de I'escor~a 

(1) Els extrets emprsts en squests iiivestigaci6 van ésser cedits pels Laboratotia «Ibis>,, 
preparadors de la  «Cart¡iormona=. 
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suprarenal que pot ésser remeiada amb I'administració d'extrets cor. 
ticals o amb la implantació del lobul anterior de la hipofisi: que la 
degeneració o destrucció de l'escor~a va seguida de I'atrofia del lbbu1 
anterior, especialment de les c&Uules basofiles, la reparació de les quali 
solament s'aconsegueix per l'administració perllongada d'extrets cor- 
ticals. 

La nostra aportació té per objectz escatir I'abast que ets extrets 
corticals tenen especialment sobre el testicle i intentar posar en clar 
el quadre histocitol6gic de la maduració sexual anticipada quz frega 
la qüestió de  la hipertrofia de les c&Hules intersticials i les interrelacions 
túbulo-intersticials, problemes q u i  encara no han perdut actualitat en 
endocrinologia. 

L'experi&ncia s'ha iealitzat amb rates albines immadures, el pes 
de  les quals 6scillava entre 40 i 56 grams en comznqar I'experi&ncia. 
D'aquests animals, que procedien del mateix viver i que tenien ante- 
dents genealogics comuns, se'n van constituir dos lots de quatre rates 
mascles, lots que foren sotmesos a tractament en la forma que s'indica 
a continuació : 

RATES INJECTADES 

N.ad'injeccions . D i e r  d ' i n j e c c i ó  
p,, grr. Dosi total intrumurciilan __-_ 

Rata n." inicial d'extiet (0!5,c. c: , 
injectat pei ~nieccio) Maii Tarda -- - - --- 

RATES CONTROL 

Rara n.o Pes p i i  inicial 
- 

5 47 
6 51 
7 44 5 
8 40 

Tant els individus injectats com els controls estigueren sotmesos a 

condicions identiques d'arnbient i alimentació. La rata núm. 3, injec- 
tada, que equivocadament es prengué per mascle, resulta ésser feme- 
ila, per la qual cosa fou eliminada de I'expzriencia el dia 17. 
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Els animals es pesaren els dies 1 ,  1 1 ,  17, 19, 21, 22, 23. 25, 26. 
28. 29, 30 i 32. El dia 17, sis dies després de I'última injecció. se'ls 
practica a tots la castració unilateral, segons les normes que aconsella 
la tecnica operatoria, amb I'objecte de recollir i fixar els testicles per 
al seu ulterior estudi histocitol&gic. El dia 32 es termina I'experi&ncia 
amb el sacrifici dels animals i I'extracció del tecticle que els quedava, 
per tal de completar I'estudi microgrific. 

Figura 7 

Corba de crrireizi~>r~t <le le.? r.airs injeclndcr nnib dosis t>oi.ioi>lrs d i s i i r t  cot'tienl, i del$ iitdiv:dus 
tcslirnoriis. Els nrtiiiials forvri custi'als uniinleralriicnl el liE dia di'-cl>rliEneies, 

.i lotaltireni el dia 326, e» qi i i  ae<th" I'assaig. 

En la grifica de la figura 1 pot observar-se la marxa progressiva dels 
pesos en els individus del lot injectat amb extret cortical i els pesos del 
lot de control. Mentre en les rates núms. 1, 2 i encara en la 3, l'ascens 
és rhpid de 56 grs. el dia 1 a 77.5 el dia 1 1  en la rata núm. 1 ; 
de 50 grs. a 78  en la rata núm.'2, i de 51 grs. a 7 0  en la rata núm. 3), 
en les del lot de control núms. 5, 6 i 7, de pes aproximat al dels 
animals injectats, no passen de 61, 62, i 62.5 grs., respectivament. 

La rata núm. 4, injectada amb sols I cc., i la núm. 8, contro1,'de 



pesos més baixos que els altres individus, teneil el mateix paral.lelisme, 
amb un augment de  pes a favor de la núm. 4 (5 1.5 81s.) sobre la núm. 8 
(48 grs.). 

El dia 17, en que es realitza la castració unilateral, la progressió 
dels pesos guardava el mateix parallelismz, i es conservaven els avan- 
tatges dels individus injectats. Es digne. d'observar que i'individu 
núm. 1, injeetat amb 6 cc. d'extret cortical, dosi mixima de I'expe- 
riencia, sofri des del primer dia un petit retrocés en relació a1 núm. 2, 
injectat amb 4 cc. ; aixo indubtable~ent  es degué a I'excessiva dosi 
d'extret injectat al núm. 1 ,  que, trastornant Sequilibri vital, li produí 
alteracions intestinals (enteritis hemorrigica), de les quals ?o es reféu 
fins alguns dies més tard. 

L a  castració unilateral, modifieant la corba de pesos,' determina 
una regressió que, salvant petites oscillacions, fou identica en tots els 
individus dels dos lotsi 

Les osc.illacions negatives de la corba, a comprar del dia 17 en 
que es realitza la castració unilateral, s'han d'atribuir a la depressió 
postopzrat&ria, car no tenim suficients elements de  judici per a adme- 
tre la possibilitat que puguin ielacionar-se amb alguna interferencia 
endocrina. Les oscillacions esmentades durant i després d'aquesta 
fase negativa són, per a cada un dels individus injectats, les szgüents: 
el núm. I descendeix a 86.5 (dia 17), a 85 (dia 19), es manté quasi a 

aquest. nivel1 els dizs 21 i 22, torna a ascendir a 92.5 (&a 23), a 
96 el dia 25 i a 97 el dia 26, sofreix un descens el dia 28, passat .el 
quil.torna a ascendir fins a arribar el  dia 32 a 104. 

El núm. 2 ofereix una petita variació, en general la corba 
mostra paral.lelisme amb l'anterior, encara que la fase negativa no es 
presenta sinó després del dia 19. 

El núm. 4 tarnbé experjmenta el descens a partir del dia 19 i pre- 
senta inflexions d'ascens i descens fins al dia 32. 

Cal assenyalar el fet que en aquests individus injectats. a pesar 
de les depressions negatives de la corba, les fases positives'són més 
accentuades i que, prr tant, el creixement és  sempre ascendent. 

Els controls, a partir del dia 17, ofereixen també depressions i 
ascensos en la corba de  pesos cada vegada més febles. els quals dz- 
mostren un creixement quasi estaeionari, puix que la diferencia entre 
els pesos del dia 17 al del 32 és  de 66 a 77 aproximadament per als 
controls núms. 5, 6 i 7, i de 50 a 60 per al núm. 8. Els animafs injectats 
passaren, en canvi: núm. l .  d e  87 a 104; núm. 2, de 9'1 a 109; 
núm. 4, de  56 a 68. 
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Si comparem les grandaries dels segons testicles. de la prostata i 
de les v=sícules seminals observarem un desenvolupament major en 
els corresponents ais animals injectats que en els controls respectius. 
Les diferencies de massa són ben preciszs; en els individus injectats 
núms. I i 2. ofereixen aproximadament la mateixa grandaria. les di- 
mensiona són gairebé doblades. comparades amb el núm. 6 que hem 

ilsin 81 .0  l .  lnjeelndn llaln n .O  2 - Injeclndn Rnin 81.' R - 1:ontrol 

rl:,,:, ,,." 4 - l , , j < ~ " l ~ l < l ~ l  llnlz ,mo 3 - l;o,l,r<3l 

f igurn ? 

Trslirlrs i j~riislolri <b' les niles iii~+'rl<id<'s r8.O 1, !t.'> 2 i n.' 6 i c<ntlialr 1; i n.O S 
oar~r8?i i~k~snn~~nlsrnnrzdi~r~i i i In i I~~I  n.O 1 i injerlnls. en rrlocidal ".O(;, cnnlrol. del rnn1ei.v 
]>e$ ;de Ir8 n#ol~i.rm e<I<tl, P:! !t." %, i#~j t~clnl ,  m ~ l q ~ ~ l  la rel!le qt8a1~lilal d'e.zIr~1 inje<,lol, ,nosIr,t twt 

p d l l  "sqiiieiil en rplnriii a l  ".<'a <;VI iiioleis pps i <le lu !~lolri.i.n i.iI<rI 

escollit com a control. Entre el núm. 4 i el núm. 8, s'observa un petit 
avantatge a favor del primer. feblement iniectat (figura 2). 

Els tzsticles extirpats. com ja hem dit. es  fixaren amb el Iíquid 
de San Felice (sol. ;cid cromic al I %, 15 parts; formol. 4 parts; &id 
acetic, 1 part). S'enclogueren en parafina i s'obtingueren talls micro- 

grafics seriats de I'organ sencer. Per a la tinció de les preparacions, 



s'empraren les tecniques de I'hematoxilina ferrica d'Heindenhain. I'he- 
matoxilina Delafield amb eosina i la violeta de genciana, en la forma 
que aconsella Nawaschin per a I'estudi cromos6mic. 

ESTUDI HlSTOClTOLOGlC DELS TESTlCLES 

Primer tcstic1e.-El caracter més destacat d ' aque~ t  material és una 
intensa hiperemia vascular acompanyada d'hemorrigies. El transvasa- 
ment sanguini i la transudació de limfa han determinat quelcom la se- 

paració dels tubs seminífers. els quals. per aquesta circumstSncia, ofe- 
reixen espais intersticials més amplis que en els testicles dels indivi- 
dus no injectats. lgualment succeeix amb el gruix dels tubs. els di&- 
metres dels quals resulten augmentats (fig. 3). 
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No hem observat cap cariocinesi ni multiplicació amitbsica en les 
ceUules intersticials. les quals, per altra part, no ofereixen gaires va- 
riacions de  grandiria. 

Hem estudiat el contingut de l'epididim per formar judici sobre 
I'estat funcional del testicle. Del seu examen. se'n d e s p r h  que I'es- 
permatogenesi no s'havia encara establkrt definitivament en els dies 
que precediren el tractament, puix que el contingut no presenta més 
que uns pocs espermatozous. encara no ben diferenciats. al costat d'un 
gran nombre d'espermatides i espermatbcits que van ésser eliminats 
a la via epidídima abans de finir la maduració. 

Segon testic1e.-l'espermatogenesi segueix essent molt activa, per 
la qual cosa molts tubs ofereixen una disminució dels elements onto- 
genics de la zona proliferativa : en certs tubs, és tan pronunciat aquest 
efecte que presenten senyals inequívocs de degeneració (fig. 4). 

La llum dels tubs est i  repleta d'espermatozous normals. 
La hiper&mia i les hemorrigies subsisteixen, pero amb menys in- 

tensitat i extensió. Els tubs seminífers encara han augmentat de  diime- 



S E C C I O  D ' O R / G / N A L  567 

tre. com també els espais intertubulars són més amplis que en el tes- 
ticle anterior. En aquests espais, s'hi observen masses de teixit inters- 
ticial neoformat i restes de tubs en fases distintes de regressió i trans- 
formació. 

Hem estudiat detingudament I'evolució i la transformació dels 
detritus tubulars. en teixit intersticial. Aquesta comenqa quan els tubs 
queden més .o menys esgotats per un excés funcional ; s'observa ales- 
hores. que les petites cellules parietals de I'envoltura fibrosa evolucio- 
nen transformant-se en elements de tipus macrofigic que actuen sobre 

Visla ~ m r c i n l  o,iil>grnri niignle8il de l a  Fgiirn 5.  Obs<,riii's i'<rsi>~ric [irin~izeiil rroiiirili lznl deis iiirclis 
<lels r l r i i i r n b  nrair"nrf"riilnls qiir ..'li"ii <le Ir<,risi>iiilnr e,, cel'1iib.s d,. L r ~ d i g  ,1,.sprés <l<. 1" real,. 
sarcib de les resles riihii1rii.s qiir , i ioslr<v~ esculndiiirs i n i s  omei i+r  nreenli,oilcr, Irr ql inls rkninslren 

n t t m  eclin~a diuisi<i dirisleni,irico. .litpiiirnl. I i a i ~ o n  x ah j i t .  l ; , ~  o x ocitlnr pri iplnnir i l i r  8 L r i l i  

la membrana propia dels túbuli. la qual cosa determina la seva reab- 
sorció. La transformació d'aquestes cellules duu aparellada una activa 
multiplicació diastemitica d'aitals elements, precedida d'una intensa 
cromatització nuclear. Els nuclis durant aquest procés varien de gran- 
diria i forma. sempre amb tendencia. pero. després de la multiplicació. 
a augrnentar de volum (figures 5 i 6). 

Durant aquest procés és molt difícil fer-se cirrec de la sort que 
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corren les cellules de Sertoli ; nosaltres no tenim dades suficients per a 
decidir-ho. Tan sols podem dir que no hem vist en els elements dels 
sincici sertolii. alteracions crornitiques sospitoses de necrobiosi en la 
zona immediata al lloc on es  produeixen les neoformacions intersticials: 
els nuclis quiescents presenten estrangulacions i fissures; els citoplas- 
mes contenen inclusions, probablement cristalloides. En canvi, la part 
afectada per la transformació. si bé presenta algunes cellules d'estmc- 
tura sernblant a les sertolianes en discrepen per una progressiva afinitat 

tmctorea del nucli. caractentzada per la repartició. en tota la cavitat. 
de fines granulaciones crornitiques. De totes formes. per fer un diag- 
nostic exacte. manca claredat. puix que sernpre hi cap el dubte que 
el fenomen observat representi un relentiment funcional dels fibro- 

blastos parietals durant els processos de la metarnorfosi. 
No hem observat. en el teixit intersticial diferenciat, cap classe de 

multiplicació cellular, excepte el cas poc freqüent de trobar en certs 
nbduls neoformats. algun espermatogoni i algun espermatocit. 

A 1:. - 1giti';i , I I  

I i d  1 r e  S 1 1 ,  t .  4 .  1 1  ¿ i l  +. 0hs-rln.li 10 Lipir- 
Prnia irnsrz~lar. al,s+ni~;<r ~Prs),~rninlorotir Irii ronfarninls rii mnlrnrl omb el < ir i~ni i~ i l i i im~i i rnI  <Ir 
re),ilel; SC,>,~"<,I i ?sc,L$ 1c.i.v;t ;nl~~~sl;c;<,l, 1%. I;p;,ii,l;,,t ,Id ,,,"l,.;.r l<.*fi'd,., ",,,il ,>,o11 ;,,>cs es#er- 
r8ta10:0t,s nnarrnnlr o1 rorlol rfun plil riniithrt, rle rtl.ltiks nbrrrnrtls ~.rp#ilsirdi~s ti I'rpdirlim olinns 

de In iri<idrirr~riú. .liigntenl. 95 <li&n#eln~s. 
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prova també que I'estat funcional del testicle en un principi era el 
mateix en els dos animals. 

Segon testic1e.-Com en el segon testicle de l,a rata núm. 1 ,  s'hi 
observa la hiperemia i les hemorrigies dels vasos intersticials. 

Ws tubs seminífers ofereixen el mateix quadre, en que 'destaquen 
freqüents regressions t~ibulars, per la qual cosa. el teixit intersticial es 
veu molt augmentat. En resum, les dades obtingudes són e n  un tot coin- 
cidents amb les del segon testicle de la rata núrnzro l .  , 

Primer tesfic1e.-Aquest material presenta els tubs serninífers quasi 
desprovelts d'espermatozous ; si h6m en troba algun. és anormal. L'ob- 
servació citologica palesa, no obstant, la miosi perfectament establerta, 
puix  que tots els seus estadis poden perseguir-se. No s'hi veuen abrr- 
racions cromos6miques ni c i t~p l i smi~ues .  

El diimetre dels tubs serninífers, comparats amb -1s de la ra ta  

número 8.,(pnmer testicle), control del mateix pes i de la mateixa edat, 
són sensiblement majors, mentre que els espais intersticials es veuen 
bastant reduits i els vasos es troben hiperemiats amb una vasodilatació 
evident. 

El teixit intersticial és propi d'un animal impúber; els cordons 
tenen poques i petites cellules de  Leydig indiferenciades. 

En I'epididim no hi ha espermatozous; contenen exciusivament 
grans c&llules plasmodials, a les quals acompanyen espermatbcits i es- 
permitides (figura 7). 

Segon festic1e.-l'espermatogenesi es desenvolupa amb un ritme 
accelerat, més que en el primer testiclz. En la llum dels tubs, s'hi ob- 
serven espermatozous normals. Els túbuli són més grans, igualment quz 
els espais intersticials, els quals presenten els vasos hiperemiats i hemor- 
rigics. 

En el teixit intersticial, que est i  e n  molts indrets hipertrofiat, s'hi 
' 

observen n6duls que parlen en favor de  laorigen tubular. 
L'epidídim es veu més desenvolupat i es troba repletde celiules 

aberrants i d'alguns espermatozous (figura 8). 

El material d'aquesta individus és identic, i també ho és  el pes i 
I'edat. Per aquest motiu tan sols exposarem les dades d'un d'ells. 
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RATA NÚM. 6 

Primer testic1e.-En els tubs seminífers d'aquest material. la game- 
togenesi a penes esta iniciada. hi ha poques mitosis i són molt escasos 
els espermatozous a la llum dels tubs. 

No hi ha hiperemia vascular ni hemorrapies intersticials i els tubs 
quasi contacten els uns amb els altres. 

El teixit intersticial esta representat per tires cellulars integrades 
per poc nombre de c&Nules de  Leydig, entre les quals no hem trobat 
signes de multiplicació cellular. 

L'epidídim conté cellules aberrants. espermatbcids, espermitides i 
algun espermatozou anormal (Kg. 9). 

Segon testic1e.-En aquest material. I'espermatogenesi s'ha gene- 

ralitzat i en alguns tubs és  molt intensa. Hi ha hiperemia vascular 
i algunes hemorrkgies. que cal relacionar-les amb efectes compensadors 

de  la castració unilateral. 

A I'igurn !I II 

I m o r s ~  ii~1crogr~fii.n r l ~ l p r i ~ ~ ~ ~ ~  t ~ ~ f i c k  LIC la rata n.*(l.eontml. Comj>nris nqiwst lesli<.lc amh e l  de 
lo rata n." 1 Ifig. 3). A vegis I'rreer rl~s~nuolitpoment dels tiil~iilipirennirehéeoritneten. lopoen 
aetiuitar i I B  p ~ t i t o  quantltal de t ~ i x i t  iriterrlieiul. 1%. Epididii>i qiic prrs~nta poes 
rs,>crniolu.oz,s i uno grnn qtinntttat i ter i l~l ir l~s  alrrrontr de I'epihli spminal. erpiilsoiCs del trrtirli 

abons de la morlt8raei6. .Isgmriit, I)i ili<imsber. 
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i són expulsats per la llnm deis túbuli a I'epidídim. No obstant aixo, 
I'observació citologica fa palesos estats típics de metafase i anafase 
heterotípiques, i enca-, ex~e~cionalment, els de la divisió homotipica. 
Es molt freqüent veure en la llum dels tubs. cel$ules gegants plasmo- 
dials amb nombrosos nuclis, i en més petita quantitat,, c&Nules bi i 
tetranucleades. Tots aquestc elements aberrants es produeixen com a 
conseqüencia de desvirtuar-se l'escissió citoplasmica que no éscorre- 
lativa a la nuclear. A més, la divisió nuclear va acompanyada d'aber- 
racions cromos&miques, no-disjunció i de separació irregular d'uni- 
valents. 

A mesura que s'expulsen a I'epididim totes aquestes cel.iules 
aberrants, els tubs s'esgoten a poc a poc, fins que es redueixen. per 
Últi?, i a la capa propia.de teixit fibrós,elements sertolians i alguna 
espermatogonia. Aquests tubs, quan arriba aquest moment, entren en 
regressió tubnlar, i llavors es produeix el seguici de fets ja estudiats, 
sobre els quals no en; cal insistir. 

El teixit int-rsticial, excepte en els llocs on s'han produit regres- 
sions tubulars, que esta hipertrofiat, en la resta a 'penes si es veuen 
ce8ules de Leydig indiferenciades a I'entorn deis vasos, els quals no 
estan hiperemiats. 

L'epidídim a p-nes esta desenvolupat i els tubs contenen pocs ele- 
ments plasmodials i espermatocits (figura i 1 ) .  . . 

Segon testic1e.-Els tubs d'aquest material assoleixen un major 
diametre que en el precedent; són freqüents, la presencia de regres- 
sions tubulars i els noduls residuals. 

L'espermatogenesi és activa i mostra tendencia a normalitzar-se. 
encara que en alguns tubs segueix essent aberrant i presenta una nova 
anomalia. Els espermatocits de prim-r i segou ordre, en certs casos, 
evolucionen i es transformen en espermatozous gegants, imperfectament 
diferenciats. Les mitosis heterotípiques abunden molt més que en el 
primer testicle, pero segue;xen essent aberrants des del punt de vista 
cromosomic. La segona divisió queda ja ben establerta, peroen alguns 
casos subsisteixen dificultats en l'escissi0 citoplasmica. 

El teixit intersticial, a conseqü&ncia de regressions tubulars fre- 
qüents. esta una mica hiperplasiat, per bé que en molts casos la dife- 
renciació de les ceblules de Leydig no s'ha portat a terme. 

En I'epididim. bastant més desenvolupat que en el testicle p re~e l  
dent. hi trobem molts espermatocits, moltes espermatides i algun que 
altre espermatorou moistruós (figura 12). 



INTERPRETACIÓ DELS RESVLTATS 

Les dades obtingudes proven que les injeccions d'extrets corticals 
determinen un efecte ben net sobre el creixement, el qual augmenta 
proporcionalment a la quantitat d'extret injectat. Altrameni. la madu- 
ració sexual s'anticipa en els individus tractats, fins al punt de poder 
comprovar un augment considerable dels testicles i un desenvolupa- 
ment de  la genitalia access&ria, o sigui de  la prostata i de les vesícules 
seminals (figura 20). 

Aquestes dades i les proporcionades per I'estudi microgrific dels 
testicles injectats. demostratives que la maduració sexual s'estableix 
per un mecanisme identic al que hom observa quan s'injecten extrets 
prehipofisaris o hormones gonadot~o~es .  proven I'exactitud dels punts 
de vista de Carey i Britton (1931). segons els ~ ~ u a l s  els efectes dels extrets 
corticals són secundaris i produits a través de la secreció prehipofisiria. 

El quadre histocitolbgic dels primers testicles injectats mostra una 
intensa proliferació de I'epiteli seminal. acompanyada d'hipertrbfia 
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que desemboca per esgotament de l'epiteli seminal a una regressió, 
tubular ; i per I'altra, de la hiperplisia intersticial consecutiva, rzpara- 
dora i amplificadora de la glindula intersticial, desgastada durant l'in- 
crement espermatogenetic. 

E l  fet que els tubs seminifers s'associen a la massa cellular intzrs- 
ticial formant cordons i. acumulaments de c+Ilules epitelioides l'hem 
observat durant els processos de transformació i multiplicació dels 
fibroblastos de la paret dels tubs siminífers degenerats que terminen 
per ésser reabsorbits, d'una manera semblant a allb observat per Pe- 
llegrini (1927). Arou (1931) i Buchheim (1931) en testicles interoinguts 
operatoriament: incisions; isquemia i fragments t~sticulars ectbpics, 
respectivamcnt (figs. 5 i 6). 

Convé assenyalar qur les nostres observacions coincideixen amh 
les d'Orban .(1929), qui ha constatat una disminució dels elements in- 
tersticials en el període de maxima activitat sexual. Aquesta minva 
de teixit intersticial l'hem comprovada especialment en llocs imme- 
diats als tubs seminífers hiperfuncionals. on hemvist de pasen les cel- 
lules de Leydig tots els estadis propis de la citolisi. Aquest fet signifi- 
cana que la regressió tubular es trobaria supeditada a una manca del 
teixit intersticial. la qual cosa corroboraria que aquest teixit, a més de 
la funció endocrina, cal que sigui considerat com un brgan de dre- 
natge defensiu de I'epiteli seminal. 

La compensació funcional que es desenrotlla e n  el t~sticle no ex- 
tirpat, .provaria una intervenció reguladora de la prehipbfisi per part 
del teixit intersticial, ja que podria interpretar-se com un desequilibri 
del sistema. hipbfisi-testicle, produ'it per la reducció de teixit intersti- 
cial, el qual deixaria de frenar o regular la prehipbfisi. 

Els treballs de Martins (1931, 1933) semblen oposar-se a aquest 
punt de vista, puix que aquest autor, si bé admet la regulació de la 
hipbfisi pel tisticle, interpreta que aquesta s'estableix mitjancant una 
hormona que es formaria en I'epiteli seminal. distinta de la clissica 
intersticial, reguladora de la genitalia accessdria. Les dificultats que 
sorgeixen d'aquist fet, solament les podem salvar admetent una, sensi- 
bilització del teixit intersticial clissic per I'hormona seminal, trofisme?, 
sense la qual no és possible la regulació hipofisiria. 

Totes les observacions realitzades en el curs d'aquest treball.parlen 
a favor de la teori? fol-licular de Lipip'schütz (1924, 1933)' segons la qual 
hi hauria per al testicle un mecanisme endocrinogen equivaleni al de 
l'ovari. La funció endocrina del testicle, independent de la funció re- 
productora, derivaria d'elements tubulars no germinatius, c+lIules parie- 
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tals de les membranes propies dels túbuli. i possiblement, tot i que 
no podem fer una afirmació categorica, de les cellules de Sertoli, de 
forma semblant a com succeeix en el foUicle oviric en que les ceklules 
de  la tcca i la granulosa participen en la funció endocrina després de 
I'activació a chrrec de  les hormones gonadotropes. 

1 ." Els extrets d'escorca suprarenal provoquen un major creixe- 

ment en les rates tractades amb aquests extrets, en comparació amb o 
les controls de la mateixa edat i del mateix pes, i en condicions iden- 
tiques de  medi. L'augment de  pes és proporcional a la quantitat d'ex- 
tret injectat. 

2." Parallelament al creixement, es produeix una maduresa se- 

xual, anticipada, comprovada per l'augment considerable de la massa 
testicular, de les glindules accessories, o sigui la prostata i les vesicules 
seminals. 

3." El quadre histocitologic d e  la maduració sexual és equivalcnt 
a I'observat quan s'injecten extrets prehipofisaris o les seves horrnones 
gonadotropes, la qual cosa provaria, una vegada més, que els efectes 
dels extrets corticals serien secundaris i produits a través de la secreció 
del Iobul anterior de la hipofisi. 

4." El mecanisme intim de la maduració sexual estaria sotmes als 

següents processos : 

a) Epermatog&nesi prematura i molt intensa que produeix dos 

efectes importants: disminució del teixit intersticial, per progressiva 

citolisi de l e s  cellules de Leydig, i esgotament. en els tubs seminifers 
pr&xims, de I'epiteli seminal. 

b)  Degeneració . tubular amb processos de  transformació i multi- 

plicació diastemhtica dels fibroblastos parietals que després de reab- 
sorbir les restes tubulars s'incorporen a la massa cellular intersticial on 
es  diferencien en ceHulrs de  Leydig, que reparen i amplien el teixit 
intersticial desgastat durant I'increment espermatogenetic. 

5." Que sembla haver-hi una regulació de la prehipSfisi pel teixit 

intersticia!, la qual no podem precisar si s'efectua per una acció in- 
cretora directa de les cellules de Leydig, o indirectament, per aquestes 
c&Mules previa sensibilització per l'hormona seminal de que ens parla 
Martins. 

6." De tots i ls  fets fins ara assen~alats es  despren que el testicle 

es regularia per u n  mecanisrne endocrinogen equivalent al de l'ovari, 



de conformitat amb la teoria follicular de Lipschütz. La funció endo- 
crina del testicle derivaria de les c&llules parietals d- les membranes 
propies dels túbuli, de forma semblant a com succeeix en el follicle 
ovaric, en les c&llulzs de la teca i la granulosa participen en la 
funció endocrina un cop activades per les hormones gonadotropes. 
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RESUMEN 

Los extractos de corteza suprarienal provocan un mayor crecimiento en las htas  
que han sido tratadas con ellos, en comparación con los controles de l i  mi9ma edad. 
peso y condiciones de medio. El aumento de peso es proporciodal a la cantidad d i  
extraFto inyectado, 

Paralelamente al crecimiento, se produceuna medursciún sexusl anticipada com- 
ptobada por el aumento consideieble de la mssa testiculsr y glándulas accesoiias. 

y vesículas seminales. 
El cuadro histocitológica de la maduraeiún sexual es equivalente al observado 

cuando se inyectan entiacto< prehipofisorios o sus hormona* gonadotropas, lo que 
una ver más. que los efectos de Ion extractos corticales xrian secundarios 

' y producidos a través de  la secreción del lóbulo anterioi do la hipófisis. 
El mecanismo íntimo de la maduración sexual estaría sujeto a los siguientes 

procesos : 
a) Espermatogénesis prematula y muy intensa que dos efectos im- 

portantes : disminución del tejido intersticial por progresiva citólisis de las células 
de  Leydig, y agotamiento. en los tubos semini@ros del epitelio semin'al. 

b) Degeneración tubular con procesas de transformación y multiplicación dias- 
temática de los fibroblastos pacietales que después de reabsorber las restos tubulaies, 
se incoiporan a la mssa celular intersticinl donde se diferencian en células de Leydis. 
que amplían y reparan el tejido intersticial desgastado durante el incremento esper- 
matogenético. 

Parece existir una regulación de la piehipófisis por el tejido intersticial que no 
podemos precis'ar si se efectúa por una acción incretora directa de les células de 
Leydig o, indirectamente, por estas células previa sensibilización por la hormona 
seminal. de que habla Martins. 

De todos los hechos seiialados, se desprende que el trsticulo se regulaiia por un 
mecanismo endacrinágeno equivalente i l  del ovario, de conformidad con la tearia 
folicular de Lipschitr. La función endocrine del testículo derivaría de las células 
parietales $e las membranas propias de los túbuli, de forma parecida :a como sucede 
eii el foiictrlo ovárico en que las células de la teca y la grsnuloss participan en le 
furrción endocrina después de la activación por las hormonas gonadotropas. 

SUMMARY 

The extracts of suprerenal coating proxwke a geater growth in the rets which 
hive been treated with them, in cornparison with the controls of the same age, 
weight knd conditions af medium. The increase in weight is proportional ta the 
quantity of extract injectcd. 
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Parallel to the giowth premature sexual rnatuiit~ is braught about. ~ t o v e d  by 
the considerable increase in  he testiculer rnsss and the accessory glsnds. the prostate 
gknd  and the sperrn sacs. 

The histocytological tahle of the sexual rnaturity is equivalent to that observed 
when prehypophysial extracts or theii ganedotrapic harrnones are iniected. which 
wodd prove, once more; that the effects of the cortiesl extracts would be secondary 
and produced through the secretion of the snterior lobule of the hypophysis. 

The interna1 mechsnism of the sexual maturity would be subject ta the following 
processes : 

e) Prernature and veiy intense sperrnatogenesis which would produce two im- 
portant effects : dirninution of the intersticial tissue by progressive cytolysis of the 
cells of Leydig, and exhaustion. in the nesr seminifaious tubes, of the serninal 
epithelium. 

b) Tubular degeneration with procesees of transformation and diasternatic mul- 
tiplication of the parietel fibroblasts which, after reabsorbing the tubular mmains, 
are incoiporated to the intersticial cellutar mass where* they eie diffirentiated in 
cells of Leydig, which enlarge and repair the intersticial tissue consurned during 
the sperrnatogenetic incrernent. ., 

It seerns that there is a regulatioi of the prehypophysis by the intersticial rissue. 
and we cannot determine whether it is effected by diiect incretory action ef the 
cells of Leydig or indirectly by these cells prior to sensitizatian by the ~ ~ r n i n a l  
hormone which Martins talks about. 

Frorn al1 the fects rnentioned one eoncludes that the testicle would be regulated 
by an endocrinological mechanisrn equivalent ta that.of the ovary, in conformity 
with the follicular theory of Linschutr. 

The endhrine function o£ the tertt le would derive frorn the parieral cells of 
the *ame mernbranes of the tubuli, in a way similar to what happens in the ,,varian 
follicle in which the eells of rhe theca and the granulosa participate in the endocrine 
function aftei the activation by the gonadotiopic hormoner. 


