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En la quarta setmana del desenrotllament embrionari,

1'epiteli aixafat que recobreix el cos de Wolf se fa mes

alt i cilindric en dues amples faixes; la mes interns de

aquestes, que constitueix el veritable epiteli germinatiu,

reposa damunt de 1'estroma mesodermic del cos de Wolff

format per cel•lules embrionaries estel•lades i globuls

hematics. Aquest es, segons els anatdmics, el primer

rudiment de l'orguen genital masculi i femeni.

En la setmana sisena de la vida, epiteli germinatiu i

estroma volffia, a.mbdos en proliferacio activa, se barregen

talment que els elements epitelials queden inclosos en el

teixit conjuntiu embrionari. A les darreries del segon me

prolifera abundosament aquest ultim al voltant de les cel-

lules epitelials, contribuint aixi a la constitucio inicial,

rudimenUria encara, de l'ovari amb tots els seus elements.

El fol-licul primordial no es, doncs, altra cosa que una

cel-lula procedent de l'epiteli germinatiu, 1'6vul, que to al

seu voltant un rengle de cel'lules anomenades fol-liculoses

i demes un anell vascular (Clark.).

L'ovul, millor dit la ovogonia, procedeix innegable-

ment de l'epiteli germinatiu; mes ^quin es 1'origen de les

c6-lules fol•liculars?
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Les nostres investigations ens fan compartir l'opinio,
ja mantinguda per Foulis, reforcada mes tard pels treballs
de Wendeler, que deriven de les cel•lules de l'estroma con-
juntiu. La seva analogia morfologica i Ia dependencia res-
pecte de la paret del mu ovular aixi ho demostren.

En les nostres comunicacions a aquesta SOCIETAT
DE BIOLOGIA respecte de la naturalesa i origen de les
cel•lules del cos groc ja vam establir que en aquestes es
tractava d'elements del teixit conjuntiu, i aixo ve a esser
una confirmacio del que ara diem.

Te aquest punt gran interes perque permet polar de
manif^st ja des dels primers temps de Ia constitucio del fol-
licul d'una dependencia establerta entre dos elements dell
quals Fun es l'imperant - l'ovul a ovogonia - i l'altre
es el que obeeix sumis - les cel-lules fol•liculars, que primer
recobreixen 1'6vul i que despres, multiplicant-se al com-
pas del creixent d'aquest, formaran ]a membrana anome-
nada granullosa del fol•licul madur.

No totes les cel•lules procedents de l'epiteli germinatiu
que s'inclouen en l'estroma wolffia arriben a obtenir, a
despeses d'aquest, elements cel•lulars subdits - segura-
ment necessaris per a la vivencia ovular, - i aquesta sera
potser ]a causa que el nombre considerable d'elements de
l'epiteli germinatiu inclosos, de fol•liculs primordials, que
observem en tota la gruixaria de l'ovari fetal sofreixi allo
que s'ha denominat da destruccio incessant > en la vida
extrauterina fins a 1'epoca de la pubertat, de manera que
en 1'ovari adult trobem solament dos rengles de fol•liculs
primordials en la prima closca o part ovigera del mateix,
quan n'hi ha a grapats en 1'ovari fetal.

Tant en I'ovari fetal (fig. i) com en tota la vida geni-
tal de la dona (fig. 2) s'observen ovogonies rodejades de
tres, quatre o mes cel•lules exactament parelles de les que
atapaides se veuen en tota la part cortical de l'ovari. Si
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tais cel•lules satellits, per dir-ho aixi, fossin derivades

de 1'epiteli, per quina rao seguirien essent sempre les

mateixes quatre o sis, quan els elements de l'ovari se

multipliquen i elles - ben diferent de 1'6vul -- poden

fer-ho com mes tard ho fan?

Per a nosaltres, entre 1'6vul i les cellules que el volten

no hi ha de bon principi altra relacio que la de veinatge

o proximitat, si son sempre les mateixes, sing les que

s'escauen a prop, aquelles a les quals 1'6vul obliga a dis-

posar-se paral•lelament a la convcxitat de la seva coberta

vitelina; despres, en virtut de l'elevada categoria biolo-

gica de l'dvul, estableix amb elles relacions protoplasma-

tiques obligant-les a un treball nutritiu del qual 1'6vul

s'aprofita. Aixi s'explica que quan 1'6vul creix, quan

l'ovocit se va fent gros, no en to prou amb quatre o sis

subdits, amb unes quantes cel•lules fol•liculars!

Aleshores aquelles cellules planeres se fan cubiques, se

reprodueixen activament per carioquinesi i es disposen en

direccio radiada respecte del centre de figura de l'ovocit,

establint-se la membrana granul•losa estratificada. Primer

estan en una soli tira o rengle, despres en dues, tres o

quatre fileres o mes.
Trobem ara, doncs, una segona etapa de les relacions

?ntre 1'45vul i les cellules fol•liculars, en la qual no es

tracta, com abans, d'una suposada dependencia, sing que

la multiplicacio cellular, la disposicio radiada envers

l'ovul i la comunicacio protoplasmatica travessant la

membrana vitelina que tot seguit estudiarem, demostren

posant ben de manifest que el treball de les dites cel•lules

esta dirigit i regit per 1'6vul i es fa a profit del mateix

ovul.
Avancant el follicul en sa evolucio en un punt del

gromoll cellular estratificat i de direccio radiada que re-

cobreix l'ovul es forma una escletxa plena de liquid que
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cscix amb certa ra.pidesa, es el liquid follicular que ompla
la cova, a] mig de la qual se troba 1'6vul amb sa corona
radiada.

Pot tambe observar-se tin fet que molts autors confo-
nen amb cl que motiva la constituci6 de la cavitat fol-
licular, pero que, d'acord amb En Cajal, el creiem inde-
pendent, ens referim a 1'aparici6, entre mig de les parets
fol•liculars de les vaquoles epitelia.ls de Flemming, que son,
corn diu Cajal, «arees Glares mes o menys rodones al
voltant de les quals adquireix 1'epiteli direcci6 radiada.
Sou diposits d'un material especial i es designen cossos
d'Exncr» (fig. 3).

L'oricntaci6 radia.da de les ce1•lules en els cossos d'Ex-
ner contrasta amb 1'indiferencia que demostren envers el
liquid follicular les cel•Iules de la paret del fol'licul que
el dit liquid, cada vegada mes abundant, empeny forta-
ment cap a la perifcria de l'ovissac.

Al madurar el fol•licul, o ja madur, s'hi troben els
diversos components j-a indicats: ovocit, cel•lules fol.licu-
lars i cavitat plena del liquid proliger o follicular; es inte-
ressant que analitaem ara la respectiva disposicio (fig. 4).

Tocant l'ovocit i recobrint-lo per complet, existeix una
capa de cel•lules fol•liculars en trey o quatre estrats i di-
recci6 radiada constituiiit la regio de la granul•losa. que
Bischoff anomena corona radiada, la qual esta enllarada
amb la membrana granul-losa periferica. Aquesta ultima
es constitulda per eel'lules fol-liculars col•locades en trey (1
quatre rengles; son de forma poliedrica, exceptuant les que
estan en contacte amb el liquid follicular i formen la
paret interna de la cavitat, que s6n mes o menys apla-

nades segurament per sofrir els efectes de la pressi6 que

en augmentar el liquid se produeix.

Entre aquests diversos elements existeixt n relation'
ben intc ressants.
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Recobrint el vitelus se constitueix la closca pelucida

que travesscn filaga.rses protoplasmiques que uneixen el

protoplasma vitelf amb el de les 61-lules fol-liculars de la

corona radiada (fig. 5). Aixi ho demostren els treballs de

Flemming, Paladino i Retzius i les nostres observaccions.

Entre la corona radiada i la granullosa parietal existei-

xen sempre, en tant no s'ha efectuat l'obertura de l'ovis-

sac, ponts cellulars (retinacula de Barry) que venen a

representar, com diu encertadament Cajal, una especie de

cordo umbilical, i aquests ponts no s'estenen sots fins a

les cellules adossades sinb que se'n troben entre unes i

altres cellules de la corona radiada (ret interepitelial de

Paladino). Prolongacions d'aquestes les hem observades

nosaltres entre les cel•lules de la granullosa parietal en el

follicul de la conilla.

L'accio de 1'6vul s'esten, per tant, en el follicul madur

d'una manera directa a les cellules de la corona radiada

i per la intermediacio d'aquestes fins a la granul•losa pa-

rietal. I encara mes: arriba fins als elements de l'ovari que

protegeixen o circumden el follicul.

L'extraordinari creixement del follicul per una part,

quan madura, i per altra el gran treball evolutiu que s'efec-

tua en l'interior de la grossa cellula femenina, justifica-

rien que el teixit ovaric proxim se distengues i vascularit-

zes en major grau, mes, taut la coberta externa fibrosa

(teca externa), com la tunica vascular (teca interna),

ofereixen modificacions de sos elements constitutius.

En la teca interna les cellules augmenten considera-

blement de mida i de nombre fins a motivar que s'estudies-

sin com elements nous; son, corn diu Renaut, aeel•lules

diferenciades per a subvenir at treball de nutricio dels

folliculs. Serveixen d'intermediari entre els vasos sangui-

nis i i'epiteli follicular i elaboren els matt!rials destinats

a. aquests ultims),. Aquestes cellules, que son denominadrs
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intersticials, s'han comparat a les deciduals de la mucosa
uterina.

En la teca externa el nombre d'elements cel-lulars es
molt major, proporcionalment, que en el restant estroma
ovaric.

Podem, per tant, considerar l'ovissac com un veritable
aparell compost de diversos orguens units i solidaritzats
per a portar avant una important funcio: les dues teques,
la granul'losa parietal, la corona radiada i el mateix ovocit
preparen a aquest per a esser un ovul disposat a la fe-
cundacio.

Laboratori d'Obstetrtcia.
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Fig. r.^ - Fo1•liculs prinordials cu ovari fetal hump. de tcrme
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Fig. 2. -Fol-licul p:imontiats cn ovari de dona adulta
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Fig. - (''> sas d'Exncr
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Fig. 4 .- -- Fol•licul en evoluciO molt avanpada
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Pin. NCla1i0i11 pru^uPlasnuiii^luc, (ICI r)cul

i !c, c(•1'lulcs do la corona Iadi,ida


