
SOME LA HISTOGENESI

DE LA GLANDULA GENITAL

per
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Prinicres forinacions. - La filiaci6 genetica dets ele-
ments genitals primitius ha estat sempre una de les mes
debatudes questions de l'Embriologia. Nussbaum, on 188o,
assenta per primera vegada que els elements de 1'epiteli
celomic provenen de cel-lules germinals especifiques direc-
tament separades de You des del comenc de la seva seg-
mentaci6. Recentment (i) ha ratificat aquesta idea i, on
mes o en menys, n'han participat nombrosos autors, com
Felix, Allen (1906), Jarvin (19o8) i Dustin (1910), que han
estudiat aquesta giiesti6 en els reptils; Dantschakoff,
C. K. Hoffman, Swift (1914), Firket (1914), on els ocells,
i Fedorow, Rubaschkin (1909) i Fuss (1912) en els ma-
mifers.

Felix (2) admet una primera generaci6 de cel•lules
germinals, grans, m6bils, aparegudes abans de constituir-se
l'esb6s genital (gonocits primaris, cel-lules primordials pri-
maries, cel•lules primordials extraregionals, Urgeschllecht-
zellen) i una segona generaci6 d'elements directament de-

(r) M. NUSSBAUM. - Zur Frage von der Enstehung and Bedeu-
tung des G^schlechtzellen. - Anat. Anz. XLVII.

(2) FELIX. - Die Geschlechtdriisse der Reptilien.
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rivats, d'aqueix esbos, anomenats gonocits secundaris_

Rubaschkin fa derivar els gonocits secundaris dels primaris

admetent aixi una Bola linia (Keimbahn) d'elements sexuals.

Firket (i) ha insinuat la possibilitat de la degeneraci6 dels

gonocits primaris, i, en aquest cas, no serien altra cosa

que restes filogeniques dels vertebrats inferiors.

Allen i Dustin (2) han pogut observar que, anterior-

ment a la invaginacio medullar, es formen en l'entoderm

els elements genitals primaris que per emigracio al meso-

derm constitueixen la glandula genital. Segons Spuller

(i9zo), algunes cel•lules mesodermiques (cellules primor-

dials mesodermiques) intervindrien tambe en la seva

constitucio.

D'altres autors, com Schmiegelow i Prenant, han cre

gut que els elements sexuals es diferencien in situ a des-

pesa de les cel•lules de l'estroma mesenquimatos.

En canvi, von Winiwarter i Sainmont afirmen actual-

ment que totes les cellules genitals procedeixen de les

vegetacions originades en 1'epiteli germinatiu, confirmant

les antiques opinions de Mihalkowicz, Scrobansky, Janosik,

Bornhaupt (3), Egli (4), etc.

Tampoc Beienberg-Gossler (5) i A. Prenant consideren

a aquests elements com d'essencia particular, com a eel-

(i) J. FIRKET. - Recherches sur l'organogenese des glandes se-

xuelles chez les oiseaux. - Arch. de Biol. XXIX.

J. FIRKET. - Recherches sur les gonocyts primaires pendant la

periode d'indiference sexuelle et le developpement de l'ovaire chez

le poulet. - Anat. Anz. XLIV.

(2) A. P. DUSTIN. - L'origine et 1'evolution des gonocyts chez

les Reptils. - Arch. de Biol. XXV.

(3) BORNHAUPT. - Untersch. fiber die Entwiklung des Urogeni-

talsystenms beim Hiihnchen. - Riga, 1867.

(4) EGLI. - Beitrage zur Anatomie and Entwiklungeschichte der

Gcschlechtsorgane. - Disc. inaug. Zurich, 1876.

(5) BERENBERG-GOSSLER (H. VON). - Ueber Herknnft and Wesen

der sogenannten primaren Urgeschlechtzellen der Amnioten. - Anat.

Anz. XLVII.
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Jules genitals primordials, sing com a cel•lules emigrants

entodermiques quo significarien una produccio mesoder-

mica purament de reforc.

Per la nostra part, ens hem d'inclinar a creure, amb

Winiwarter i Sainmont, que les cel•lules genitals procedei-

xen do 1'epiteli celomic (epiteli germinatiu de Waldeyer,

estria germinative de Isolliker), pero de cel'lules mesoder-

miques originades remotament per la separacio d'alguns

elements de 1'entoderm, do 1'ectoderm o d'ambdues fulles

a la vegada.

L'epiteli germinatiu do Waldeyer es el primitiu esbos

do la gla.ndula genital. Ocupa primerament una bona

part de la superficie celomica dorsal que, reduint-se cada

vegada mes or, extensio, va augmentant paulatinament

do volum. Este disposat en forma de plec (plec genital)

clue va des de la part mes superior do lacavitat abdominal

tins al punt d'unio dels conductes do Mliiller. El plec genital

s'escursa on el sentit de la longitud i adquireix una forma

cada vegada mes esferoidal.

Els elements que componen aquesta primitiva mani-

festacio sexual corresponen a tres classes do cel•lules.

Unes, de tipus epitelial, iguals entre elles en divorses

fases de nutricio i divisio, i les altres do tipus conjuntiu

pertanyents al mesenquima. Aquestes dues mcnes de

cel•lules es presenten primerament separades, do manera

quo les primeres cobreixen a les segones a la faiso d'una

capa de cel-lules cdbiques. Pero, mes tard, les formacions

vasculars avencant per entre les cel'lules genitals, van

distribuint entre elles els elements empoitats del mesen-

quima. Els vasos, amb aquestes cel•lules mesenquimatoses,

constituiran l'armadura de nutricio i sosteniment dels

corpuscles genitals.

(I) \V ALDEYER. - Eier,tock and Ei. - Leipzig, 1870.
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Gldndula genital no dijerenciada. - En cls embrions
d'ovella de i cm. do llargaria s'hi observers claramont els
dos mateixos tipus eel-lulars. D'entre els elements genitals
ressalten per la seva grandaria els anomenats ovuls Prirnor-
dials secundaris, constituits per tin protoplasma clar, trans-
parent, solament granulos a l'entorn d'un nucli voluminos
i esferic que exhibeix petites granulacions cromatiques.
Les domes cel•lules epitelials, desordenadament distri-
buides per tota la glandula, peril quo on epoques mes
avencades es disposen radiadament entorn dels elements
descrits, son de mes petites dimensions, menys individua-
litzades i es tenyeixen mes intensament pels colorants.

Les cellules do tipus conjuntiu abunden per entremig
d'aqueixos elements i formen, domes, una faixa compacta
per dessota do les epitelials externes (epitcli germinatiu
dels autors). En el test icul formara aqueixa faixa l'albuginia,
desapareixent la capa epitelial periferica, i tant en el
testicul com en l'ovari donara pas als vasos sanguinis
quo determinaran, per altra part, I'estructuracio definitiva
d'ombdos orguens. Presenten tals elements un soma irre-
gular, ades fusiforme, adcs poligonal, amb un nucli hiper-

cromatic i allaigat quo s'apropa de vegades al do los
fibro-cellules. Procedeixen del mesenquima.

Tambe s'observa frequentment la presencia do leucocits

procedents do multiples diapedesis, taut on els redossos

dels vasos com en regions 11_unyanes als mateixos.

En la glandula genital d'embrions d'ovella de I'75 cm.

de llargaria formen les cel•lules conjuntives, rodejant cls

elements genitals mes diferenciats, la teca conjuntiva

d'aquesta mena de follicles indiferenciats quo anomena-

rc an nosaltres jol•licles primordials els ovuls dels quals

degeneren al no poder csser aprofitats com a ccl•lulrs

genitals definitives no trobant un sistema a proposit d'ele-

rnents epitelials quo contribueixin a la sea nutricio.
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Es ben sabut que aquesta degeneracio tan sols to floc

en ]es classes superiors dels vertebrats (reptils, ocells i

mamifers), mentre que no es presenta en els peixos i

amfibis, i es per aquest motiu, explicable per senzilles

raons filogeniqucs, que admetem una soli fihacio d'ovuls

primordials i aixi la teoria d'ovogenesi i espermatogenesi

quo mes ens satisfy l'esperit, es aplicable a tot el conjunt

del regne animal, coin diu encertadament el professor

Bugnion, de Lausanne.

Histogenesi de l'ovari. - A partir del plec genital

segueixen observant-se en l'ovari les dues formacions ge-

nital i conjuntiva. Penetrant els vasos per la porcio genital

fan una disseccio dels elements en illots cel•lulars. Una

vegada constituit el sistema vascular, continuen divi-

dint-se les cel-lules genitals i conjuntives d'aquestos illots,

seguint els intersticis 11iures quo han deixat els vasos en

la seva distribucio. Per aquest motiu els agrupaments

cel•lulars adopten la forma de cordons que, des de Pfliiger,

qui primerament els discrivi, s'h-in cregut sempre coin

invaginacions de l'epiteli germinatiu, o, millor (lit, de la

capa superficial de cel•lules germinatives.

Aquesta disseccio de la glandula en illots genitals, de-

terminada per 1'acci6 penetrant dels vasos, es continuada

per la dels elements conjuntius en grups mes petits de

cel•lules genitals ovariques, podent succeir que entrin

tals grups en degeneracio o es diferenciin constituint un 0

mes follicles, per creixer ]a cel•lula central i pendre les

de la resta la forma i disposicio dels elements de ]a granu-

losa. Per fora es modiiiquen tambe les cel•lules de tipus

conjuntiu donant origen, junt amb alguns elements epi-

telials enclosos que formaran part de les cel•lules intersti-

cials i, al seu temps, del cos groc, a una coberta equiva-

lent a la teca interna.

En els cordons cel•lulars en degeneracio ha pogut ob-
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servar el Prof. Nubiola la mancanca dels elements petits
de la granulosa. Probablement, aquesta absentia d'ele-
ments nodridors es el que determina la degeneracio de les
ovogonies madures. En altres cassos es suficient l'existencia

d'un hombre reduit de cellules fol•liculars perque, divi-
dint-se abundosament, vinguin a formar la granulosa del
follicle.

Hislogenesi del testicul. - L'estructura del testicul es
constitueix d'una manera semblant a la que tenim vista
en 1'ovari. Posteriorment, representa un estat mes avencat
de desenrotllament histogenetic, transformant-se els cor-
dons de Pfliiger en tubs seminifers per un senzill proces
de buidament.

El teixit conjuntiu de la paret dels grans vasos que

penetren on el testicul seguint a 1'albuginia i dirigint-se
al cos d'Higmoro determina on forma d'embans conver-

gents la lobulacio d'aquesta glandula.

Les cellules mesenquimatoses preexistents van aple-

gant-se a 1'entorn del-, embans i cordons genitals i pel sea

aplastament donen naixenca a la paret dels futurs con-

ductes seminifers, quo representa la teca conjuntiva del

follicle ovaric. No es tracta, doncs, do cap coberta con-

juntiva amb membrana basilar (Leydig, Merkel) ni d'una

membrana serosa con han suposat d'altres autors, sing

d'una serie de capes do cellules aplastades, do nucli pla

i mes o menys circular.

Daaquests elements mesenquimatosos deriva una rata

d3 cellules intersticials testiculars com hem pogut observar

repetides vegades amb tots els estats do transicio, princi-

palment on aquells paratges propers als embans inter-

lobulars, valent-nos del metodo de Van Gieson.

En els cordons seminifers es presenten encara dues for-

mes distintes de cellules epitelials per persistir, conjunta-

ment, els ovuls primordials secundaris amb les petites
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cel'lules germinatives. Is troben, pero, tots els estats

intermedis entre aquestes dues formes d'elements i

hem do creure amb Prenant, segons tenim dit mes amunt,

que es tracta d'una sola i unica classe de cel•lules germi-

nals, representant els elements grossos fases de maduracio

dels altres elements.

En els fetus humans de 8 mesos es veu iniciar-se el

buidament dell cordons genitals. Tambe pot esser estudiat

aquest proces on els embrions do molto duns 8 cm. de

llargaria.

Els ovuls primordials, ovuls mascles, constitueixen les

espermatogonies do nucli Polsos quo per mitja de divisions

mitosiques donon origen a les espermatogonies de nucli

crostos, estrellades, voluminoses, do protoplasma forta-

ment acidofil, sobretot el concentrat sobre la membrana

del nucli, amb prolongacions quo es relacionen amb les

do les altres cellules cordonals situades algunes on la pe-

rifcrie i les mes en el centre del cordo.

Presenten a l'arribar a aqueixa fase fenomens do re-

gressib cellular tant on el nucli com on el protoplasma.

Ales, abans de desapareixer, of2reixen encara algunes dar-

reres segmontacions nuclials en quines no hem pogut

constatar, confirmant a Fcli.zet i Branca i N. Popoff,

1'existencia do la mitosi.

En una epoca on que no s'han diferenciat encara les

01•lules do Sertoli que proporcionaran els materials nu-

tritius necessaris per a la madurac16 aprofitable do les

espermatogonies amb sa diforenciacio en espermatozoies,

les espermatogonies do nucli crostos degeneren enterbo-

lint-se i destruint-se el nucli com han observat Champy

(degeneracio oviforme), Popoff (i), Spangaro, Firket,

(i) N. POPOrr. - L'ovule male et le tissu interstitzel du testicul
chez les animau x et chez l'hon,nc. - Lausanne, 1999.
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Henri Hover (i) i Cognetti de 11lateiis (2) segons el qual

els productes de dogeneraci6 serien aprofitats en la nutrici6

d'altres elements sexuals o abocats a la circulac16 sanguinia

influint en els altres teixits com una veritable secreci6

interna. En el centre del cord6 s'aprecia l'existencia do

grumolls protoplasmatics i granulations cromatiques pro-

cedents d'anteriors cariorexis. La degeneraci6 do les

espermatog6nies, equivalents als 6vuls do l'ovari, ja quo

com ells es destrueixen per 1'acci6 dels raigs X, cosa quo

no passa amb els espermatozoides (Regaud i Le Blanc),

contribueix d'una manera directa al buidament dels cor-

dons, com al saltar 1'6vul del follicle de Graaf resta en

aquest la cavitat on s'hi constitueix seguidament el cos

groc menstrual o gestatori.

Les cellules epitelials periferiques s'aplanen per sa

cara externa aplicant-se sobre la capa mes concentrica

de la coberta del cord6 i s'allarguen cap a 1'interior del

mateix en fines prolonga.cions que semblen continuar-se

amb les quo enviers els elements centrals, deixant per

entremig amples zones do vaquolitzaci6 quo crcixcnt cada

vegada mes allunyen unes cellules do les altros, eixamplen

el diametre del cord6 i aixafen per dins les cellules do la

coberta conjuntiva.

Els elements periferics constituiran des d'ara els quo

a la pubertat seran cel-lules de Sertoli, que, influldes per

son contacte amb 1'exterior dels tubs seminifers, s'encar-

regaran d'aconduir els materials nutritius quo los cellules

intersticials transporten des dels vasos a la coberta dels

conductes i fins a les cellules restants del cord6 que po-

(1) H. HOVE.'.-Histogenese du testicul des mammiferes. Anat.

Anz. XLVII.
(2) L. COGNETTI DE MATEIIS . - Richerche sulla distruzione fisio-

logica dei prodotti seminali maschili . - Mon. dell'Acad. delle Scicaze

di Torino, LXI.
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dran arribar ja, on la pubertat , a 1'estat d'elernents sexuals

madurs i aptes per a la fecundacio . Les cel•lules de Sertoli

representarien on el testicul les cel•lules do la corona

radiant i la granulosa do l'ovari.

Els autors que, corn Firket , no admeten sing una sole.

classe de cel-lules cordonals , neguen igualment en els tubs

que les ccl•luies grans puguin venir do les petites . Coin hem

dit anteriorment, es un fet indiscutible j a demostrat de

fit temps per Prenant, quo les unes procedeixen de les

altres seguint una sola linia do maduracio.

La coberta del conducte sem.inifer amb les cEi lu.es de

Scrto,i i ens eiements sexuais constitueixen un conjunt de

elements equivalents als que integren 1'aparell fol•licular

ovdric ( Nubiola ), on el qual creix desmesuradament una

sola ovogonia , abortant les altres en forma de corpuscles

polars i fins en forma de cossos d'Exner . En el testicul

els elements sexuals no adquireixen aquesta creixen^a,

pero continuen diferenciant -se i reproduint -se copiosa-

ment.

La procedencia de les cel-lules intersticials Ii-i. estat

una giiestio molt discutida . Per a Platt , Hansemann,

Tourneux , Ancel i Bouin , derivarien do cel•lules fixes del

teixit conjuntiu . Per a Senat i Falta procedeixen do petites

cel-lules mesodermiques joves, perivasculars. Segons Feli-

zet i Branca, do la proliferacio de les cel•lules conjuntives

do la membrana prdpia. Per a Nussbaum i Mlihalkowicz,

de cel-lules do l'epiteli seminal detingudes on son desen-

rotllarnent.

Nosaltres hem pogut observar quo una bona part de

les cel•lules do Leydig procedeix per diferenciacions suc-

cessives de les cel•lules mesenquima.toses, tant d, l'albu-

ginia corn dels embans interlobulars i de les parets dels

tubs (Fig. ii).

Tambe podria esser assignada una funcio endocrine
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analoga a la d'aqueixos elements, com suposen Senat,
Regaud, Moreaux, Bonin i Ancel, als leucocits extra-
vassats p,-r un fet d'adaptacio al plasma intersticial do la
glandula testicular.

En els testiculs de fetus hamans propers a terme
hem reconegut, finalment, unes cel-lules intersticials quo
per son protoplasma clar, molt voluminos, do contorns
irregulars i de nucli esferic, transparent, moltes vegsdes
on mitosi donant origen a dos, tres o quatre nuclis fills
dins el mateix protoplasma, semblen analogues als ovuls
primordials mascles dels cordons i tubs germinals (Fig. io).
Nussbaum i Mihalkowicz es refereixen potser a aquests
elements per a afirmar que les ccl'lules diastematiques son
elements epitelials que no entren a constituir conductes
seminifers; pero es la cosa mes probable que aquestes
cel•lules degenerin preco4ment, com els ovuls primordials,
deixant sentir solament a distancia la influcncia dels pro-
ductes de la seva desintegracio, i que les cellules de
Leydig procedeixin tan sols d'alguns leucocits emigrats i,
molt principalment, de cel'lules mesenquimatoses que van

diferenciant-se paulatinament segons els periodes funcionals
de 1'organisme i les necessitats sobrevingudes (Mazzetti i
Champy, Tandeer i Grosz).

Com a sintesi do tot co quo havern exposat, podem
assentar les segdents conclusions:

i.a En els animals superiors, com en cis inferiors i
els vegetals, no es necessaria l'existcncia do ccllules espe-
cials per a la constitucio d'elements germinatius conserva-
dors dels caracters heridataris; basta la de cel•lules no

diferenciades on cap sentit funcional.

2.a L'estructuracio de la glandula genital es deter-

minada per la, invasio vascular sanguinia. Els cordons do
Pfliiger depenen, doncs, no d'invaginacions de l'epiteli

germinatiu periferic, sing do l'isolament d'agrupacions
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cel•lulars germinals quo donaran naixen4a al follicle ova-

ric o al conducte seminifer.

3.a Es solament convencional la divisio de les cellules

ovariques en epitelials i conjuntives. Les cellules dites

epitelials, millor genitals, no son altra cosa que cellules

primitives indiferenciades que formen 1'6vul, la granu-

losa, part de les cellules intersticials, part de la teca i del

cos gros a la seva hora. Les anomenades conjuntives, no

barrejades amb les anteriors fins mes enlla del tercer mes,

formen en la dona part de la teca interna, la teca externa

i el tcixit conjuntiu d'armadura de l'ovari.

4.a El testicul representa un estat mes avencsat de

diferenciacio que 1'ovari, i els seus elements es corresponen,

en el fons, amb els d'aquesta glandula.

Laboratori d'Obstetricia. Facultat dc Medicina.



':\PLIC:ACIO DE LES FIGI-RES (i)

Fig. i.-Tall transversal d'un embrio huma de 3 nim. de Ilargaria

a, espai que comprea el cos de Wolff i la linia germinal pri-
mitive.

Fig. 2.-L'espai assenyalat en la figura anterior vist a mcs gran aug-
ment. a , cos de Wolff; b, mesenteri; c, aorta; d; cavitat celo-
mica; t, linia germinal primitive.

Fig. 3.-Glandula genital Id'embrio d'ovella de z cm. de llargaria.

a, cos de Wolff; b, mesenteri; c, glandula genital.

Fig. 4. -Ovari d' un fetus huma de i t cm. S'observen quelcom separa-

des les dues formacions genital i conjuntiva.

Fig. 5.-La mateixa figura a major augment.

Fig. 6.-Agrupament de ccl' lules genitals limitat per la formacio vas-

cular. a, vasos sanguins tallats transversalment. Ovari de
fetus huma de 6 mesos.

Fig. 7.-Vista de conjunt d'una regiu ovarica on s'hi ob;erven les for-

macions conjuntiva i vascular limitant els illots germinals.

Fetus huma de 6 meson.

Fig. 3.-Fol•licie ovaric primordial molt augmentat. a, oval; b, cehlu-

les fol•liculoses compreses entre l'ovul i la teca interna (c)

reduida a una sola capa de col•lu]es conjuntives.

Fig. g.-Testicul d'un embri6 de molto duns 2 cm. de Ilargaria. a, ovul

mascle; b, cel•lules fol-liculoses; c, coberta conjuntiva.

Figg. to. -TesticuI de fetus huma (le terme. Tall transversal d'un eorc'.o

genital.

Fig. ii.-Id. id. Teixit interstitial.-Celoidina. Ilerma. forrica de

IU?idenhain. Van Gieson.

(i) Lei preparations histologiques amb que han estat obtingudes les microfotooafies

del treball present resten arxivades en el Laboratori d'Obstetricia de la Universitat de

Barcelona.
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