
NOTA SOBRE L'ESTROMA OVARIC

DEL FETUS HUMA.

per

S. VILASECA

La disposicio quo ofereix el teixit conjuntiu dins l'ovari

do ]a dona ha sigut ja object(( d'estudis especials per part

do Horniann, Winiwarter, i darreramer. t, per del Rio-Hor-

tega valent-se do les modificacions per ell introduides co

]a tecnica d'Achucarro al tanf i plata amoniacal.

La complicacio que la trama conjuntiva presenta en

l'ovari adult, ((comparable solament a la dels orguens

limfoides», qucda esquematicament simplificada ea la

glandula fetal. Nosaltres hem empres l'estudi d'aquesta

darrera on embrions humans de sis i vuit setmanes i fetus

humans do quatre i sis mesos i a terms servint-nos del me-

tode d'Achucarro-Rio-Hortega, al que correspon, per tant,

e] merit qt:e pugui tenir el treball present.

l:n 1a glandula encara indiferenciada, la distribucio de

les fibres conjuntives es sumament scnzilla. Son mes abun-

dants i forrnen xarxes mes compactes a nivell de 1'hiii quo

es on, iguafinent, mes abunda aqueix teixit. Les fibres cs

continuen amb les procedents del cos do Wolff i, per altra



121 Publications de l'Inslitu i de Ciencies

part, formant fines ramifications sense aplegar-se en veri-
ta:)les faisells, lobulitzen irregularment tota la glandula i
es reuneixen per sota de l'epiteli periferic en una sola capa
fiLrosa, que represents el primer vestigi de l'albuginea
i la pseudoalbugfnea ovarica.

En una epoca mes avanSada, el conjunt de fibres de
1'hili es desen,rotlla considerablement, formant-se un plexe
central, en tota la longitud de l'ovari, del que es desprenen

nombrosfssims faisells fibrosos en direccio a la capa cor-

tical. Aquests faisells son mes o menys compactes i pel seu
in-:erior hi corren els vasos sanguinis que, procedents de
1'hili, van a distribuir-se per tota la gk'indula.

Els espais interfasciculars contenen eel•lules conjun-
tives amb qualques petites fibres i, principalment, grans

misses d'ovuls primordials.

En cis cvaris de quatre i tint mesos, les fibres situades

per sota l'epiteli do revestiment constitueixen un verdader
plexe que, tant aquf com anteriorment, segueix aillant

aquest epiteli dels illots de cel•lules scxuals; de manera,

qt.e els anomenats cordons de Pfliiger no es former, neces-

sariament i despres de les primeres proliferacions de l'epi-

tel i celomic, a despeses do les invaginacions de l'epiteli

germinatiu ovaric, sing que son simples masses epitelials

(o ;ul ars) limitades per I'estroma conjuntiu.

Tan sols algunes vegades l'esmentat plexe subepitelial

s'esfilagarsa i inclou cntre ilurs fibres algunes cel•lules

sesuals. Tambe es pot frequent observar algunes fibres,

procedents del plexe, insinuar-se per entremig do l'epiteli

i acabar entre els elements epitelials o be retornar al plexe

subepitelial on forma do fibres arquejadcs.

Do les columnes fibroses que van des de l'hili a la peri-

feria se'n desprenen una multitud do faisells de diferents

gruixos que, al matcix temps que donen pas a les ramifi-

cations vascu'_ars, van ailar_t i div;dir_t les masses o cor-
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dons genitals. D'aquests faisells on surtcn d'altres i aixi
successivament fins arribar a simples fibretes i a limitar,

un per un, els follicles primordials.

Aqueixa tecnica, tan util per a 1'estudi del teixit con-
juntiu, peimet esclarir la procedencia de tots els elements
folliculars. Ea els ovaris de fetus do 7-8 mesos s'inicia, per
accio del teixit conjuntiu, una fina disseccio de les masses
ovulars, i on els do fetus a terme es realitza 1'aillament
complet de cada ovul. En.tre aquests i les fibres con.jun.ti-
ves s'hi observen sempre algunes ce1•lules (conjuntives)
de nucli allargat i ric en cromatina que acaben per a formar
una capa en derredor do la ccllula-ovul i s'arrodoneixen
mes tard; men.tres taut, ones altres cel•lules que tenen la
forma primitiva do les interiors apareixen entre aquestes
i les fibres per a modificar-se on el mateix sentit i formar
un.a segona capa. Totes aquestes capes, desproveides de
faisells conjuntius, constituiran la granulosa. Les fibres
i faisells quo queden per fora, junt amb les 6A-Jules con-
juntives sense modificar, ]a teca.

Laboratori d'Obstetricia de la Facultat de aledicina.

Professor Dr. Nubiola.


