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Qualse-,-ol que s'hagi dedicat a la investigacio embrio-
logica, no haura pogut deixar de topar amb una gran difi-
cultat, coin cs la de trobar amb exactitut el punt critic
de l'estadi d'ev-oluciu que on busca. N:) es cosy d'estranyar.
L'ou, en desenrotllament embrionari, es com un tren en
marxa; per sorpendre'l en un punt determinat, cal coneixer
per endavant la hora exacta en que hi passa. I aixd es
precisament el que ofereix dificultat en el nostre cas; per-
que I'hoiari de 1'e-,-oluci6 de You es ben dificil de precisar.
Si els fenornens vitals, en general, no es deixen reduir a
forrnules matem.atiques, molt menys els evolutius. La
rao es clara. La Vida organic i depen, per un cost-A, d'in-
finits factors, i es exposada, per un altre, a mil accidents
i contratemps; i fora suposar un impossible, suposar que
ties les circumstancies concorren constantment amb la
mateixa forSa i proporcionalitat.

Alalgrat d'aixo sempre seran apreciades les dades
estadistiques de temps i hoc de l'ev-olucio ontogenica;
perquc acumulant-se a quells, si no s'aconsegueix fixar



Trehalls de la Societat de Biologia. x918 log

amb exactitud, -v. gr., el temps precis dun estat deter-Z7)
s'arriba almenys a indicar-lo amb una aproximacio

satisfactoria. Suposat aixo, vaig a donar compte brevissi-

mament d'una dada de temps i Hoc que pot no mancar

totalment d'intcres i potser ens il•lumini sobre of floc i

temps do la segmentacio i formacio de blastula de You de

Lepus cueziculurs (conill cesola).

Un divendres al mati (22 mare 1918) es va posar una

femella amb el mascle. No vam observar l'aparellamen.t;

pero podem suposar quo es verificaria aquell mateix dia

natural. El dimecres segiiont (27 mare) vain matar la

femella, extraguerem 1'uter bicorne i l'obrirem am.b gran

cura, pel costat oposat of mesometri, imaginant que

trobariem els ous on l'estadi d'iinplantacib. Observarem,

a l'efecte, atentament amb el microscopi binocular els dis-

tints segments do l'uter, quan vct-aqui quo descobrirem

un on en forma de v esicula. Volguerem tallar un segment

de 1'uter, on es trobava emplacat, per a fixar-lo en el li-

quid de Iileinenberg; pero amb aquesta maniobra 1'ou

ha,, la desaparegut del segment, i passat sense donar-nos-en

compte, a la cubeta de disseccio, que era una capsula de

Petri, prow;ida de solucio fisioiogica. Aquell on, doncs, no

havia comencat oncara el seu treball d'implantacio; aca-

bava, sons dubte, d'arribar a aquell floc que tal volta ni

fora cncara per a ell cl deiinitiu. Del mateix corn do 1'uter,

se'n desprenguc un altre, i de l'altre corn, se'n despren-

gueren sis: bastava sacsejar l'uter obert per fer-los saltar

en la cubcta de discccio.

Examinats amb 1 microscopi, rcsultaren estar tots

ells en estadi de blastula: la forma era bastant esferica

o ovoidal extcriorment, cs a dir, comprenent tambe en

la forma 1'embolcall general (fig. i). Aquest era molt doble

(fig. i, v); pero hialina corn un cristall, do manera quo es

vela perfectament en son interior la blastula propiament
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dita, aixo es, la fella blastodermica , constitulda per
cel•lules. Aquesta fulla conserva en general la forma de
1'embolcall, vull dir, que tambe es esferica o ovoidal. La
mida dels ous seria de i mm. proximament, encara que
alguns eren notablement mcs petits.

En alguns ous, la fulla blastular formava amb 1'in-
terior del dit embolcall una o diverses caperulles (fi-

Fig. X

EXPLICACIO DE FIGURES

Fig. i. - Tall optic de la blastula de Lepus cuniculus de 5 (lies,
a e, area embrional; b, fella blastodermica; cR, capa de Rauber que es
continuaci6 de la fulla blastodermica; v, embolcall general. N. B. No
havent pogui examinar be, per raons indicades en el text, ]a disposici6
dell elements de la blastula, donem en la figura el tall optic, que ens
sembla que correspon a la realitat.

Fig. 2. - Blastula en forma de sac. b, fulla blastodermica (esquema-
tica ); c, caperulla de ]a mateixa; v, embolcall general.
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gura 2, c), la punta de les quals semblava que estes adherida

a la regio mes periferica d'aquell. Si aquestes caperulles

son formacions merament accidentals de blastules nor-

mals o efectes patologics, no podem determinar-ho de

moment (i). La fulla blastular era prima i uniforme on

tota la seva extensio, llevat d'un petit espai discoidal, on

aparcixia engraixida i encara sortint a guisa de xapa o

de boto (fig. i, a e). AqueA espai es el disco area embrional,

,on es forma despres el cos ae l'embrio: aqui hi ha mes

d'una capa de cel•lules.

Tornant ara a Ies dades de temps i Iloc, la presencia

cn 1'uter als 5 dies, ae blastules, per una part, ben forma-

des, i per l'altra enterament lliures, sembla que ens digui

clues cosec i.`'r que la segmentacio es verifica realment,

com tothom admet, on la trompa de Falopi: perque,

almenys una de les nostres blastules es va trobar on un

segment d'titer immediat o gairebe immediat a la trompa;

2 °° que caldra on el nostre cas buscar la implantacio de

l'ou entre els 5 i 7 dies despres de l'aparellament. Perque,

assent l'ou on evolucio un esser dotat de gran activitat,

sembla molt natural que un cop arribat al punt on s'ha

d'implantar, cornenci tot seguit el treball d'implan-

tacio.

Pei 1'endemes, I'edat dels ous i I'cstat de desenrotlla-

ment on que els trobarem, sembla coincidir amb bastanta

-exactitud amb Ies dades de E. Van Beneden (2).

(i ) Podria, de segur, interpretar-se com un efecte d'irritabilitat,
produit pel contacte en iniciar-se la implantacio.

(2) Vegeu O. HERTWIG: Handbuch der Entwickelunbslehre de JVir-
bcltierc B. I, pig. got-9o2 (i9o5).



112 Publicacions de t'Instifu/ de Ciencies

DADES TECNIQUES

No resta sing indicar breument com procedirem tecni-
cament per a I'estudi do les blastulas Iliures. El material
es molt delicat, i cal tractar-lo amb esment. Els trasllats
de Fun punt a 1'altre, es poden fer a favor d'un pinzellet
de barbetes fines.

z re El fixador que usarem fou el liquid de Kleinen-
berg diluit, en parts iguals, amb solucio fisiologica, on
deixarem les blastulas 2-3 bores.

,2 on Segui a la fixacio la induracio del material en la
serie alcoholica, comencant per alcohol de 700.

3 ec Per a la tincio ens servirem del carmi-boracic
(solucio alcoholica).

4.t Pretenguerem for el muntatge in toto. Per a aixo,
despres do diferenciar el material i deshidratar-lo conve-
nientment, el posarem en essencia do cedre per a aclarir-se,
com haviem fet amb ous do mosca (Musca domestica).
Fou gran la ncstra decepcio; puix que 1'essencia ens va,
arrugar completament les blastules, font-les inservibles
per a 1'estudi. Aquest efecte pernicios es degut sons dubte
a la diferent densitat o tonicitat entie el liquid de 1'interior
do la blastula i el del mitj a, quan so passa do l'alcohol
a la dita essencia: la qual cosa no succeeix amb ous de
mosca, j a quo el scu interior es constituit per una mas5a
solida do dcutoplasnia o viteli nutritiu. Advertim aixo
perqu% altres pugain estalviar-se aquest mal pas.

5.t Si hone vol muntar la blastula in toto, encara
quo no havem arribat a provar-ho, creiem quo donaria.
boa resultat el muntatge en la gonna ardbiga-bdlsam, me-
tode ideat i aplicat satisfactoriament en el nostre Labo-
ratori per a moltes coses i referent al qual tenim j a alguna
nota publicada.
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6.e Tails microtomics de la blastula lliure, no ens
semblen aconsellables, a causa de la gran dificultat de la
inclusio en parafina o cel•loidina, si s'ha de fer sense peril]
de fer malbe el material. Perque aquest cs conservi be
per als tails microtomics, no hi veiem de moment altre
mitj a millor que el d'incloure les seccions de Titer que
contcnen les blastulas. Es clar que el treball es Ilarg i pesat;
pero el resultat es sagur. En seccions longitudinals de l'uter
toparem a Viena amb la blastula de rata (Z).

Laboratori Biologic de Sarrid. Col-legi Maxim de Sant
Ignasi.

(i) \-egeu ]a nostra publicacio: Die Frage der Ricsenzellen bei der
Entwickelung der Maus (Mus nausculus v. alba). Primer Congres de
Naturalistes espanyo]s.
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