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Els embriologistes en parlar de 1'origen dell elements

-anguinis primitius de 1'embr16 huma ho fan per analogia

amb allo que s'esdevo en els embrions d'animals mes

assequibles a 1'estudi, principalment de 1'embri6 de pollet.

Pero els termes en qne s'expressen son d'una vaguetat

tan gran, que es ella la millor demostracio del desconei-

xement anatomic de l'origen primitiu d'aquests elements

en l'hozne.

Nosaltres, aprofitant materials exclusivament humans,

pertanyents al Laboratori d'Obstetricia regit pel Prof. Nu-

biola, i altres de particulars, hem. fet un estudi acurat deis

primers estadis evolutius dc: l'embrio i sobretot de les seves

cobertes i elements extra-embrionaris (placenta, etc.).

El resultat de les nostres investigacions ens porten a

publicar aquesta nota-resum a la qual ne seguiran d'altres

tractant cada giiestio mes isoladament.

En 1'embri6 huma existeixen i es succeeixen dos cor-

rents nutritius que cal analitzar. Primitivament, tots els

materials de reserva de You ex;steixen a la vesicula um-

bilical. La importancia dcl material nutritiu d'aquesta

vesicula no la donarem a l'escassa quantitat de substancia

en ella continguda, sing a lcs variacions quimiques que
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ella sofreix. Efectivament: les cel•lules de la vesicula que

cstan en contacte amb el liquid, cel-lulos d'origen endo-

dermic, cel-lules analogues a les que formen el budell,

tenen una doble funcio. Per una banda, on nutrir-se elles,

absorbeixen els materials de la vesicula que m(s convc-

nen a la seva vida, i absorbeixen abundosament, tan

abundosamen.t que per 1'altra banda efectuen una veritable

sccrecio, -nAloga a la quo realitza la cel•lula intestinal.

D'aquesta secrccio se'n aprofiten les restants cellules de

l'organisn c r.utrint-se d'ella. Pero com que la substancia

de la vesicula internada i modificada pel treball metabolic

do les cel•lules umbilicals no es exactament la que convc

a cada una de les diferenciades cel•lules de l'embrio en

cada moment evolutiu do la seva vida, hi ha un remanent

que, sumat a alguns dels productes resultants del meta-

bolisme, s'eliminen a traves d'aquells elements do 1'em-

bri6 que mes afinitat tingui amb ell. Aquests elements son

les cellules de la vesicula umbilical quo si els han absorbit

de dintre a fora tambe els absorbeixen de fora a dintre.

Fornen, doncs, a ingressar a dintre la vesicula umbilical

aquells productes que no feien falta al desenrotllament do

l'embrio i s'acumulen en ella. D'aixO resulta que cada

moment evolutiu do l'embrio porta aparellada una modi-

ficacio on la constitucio quimica d'aquests liquids de re-

serva, fins que arribara el moment que dominant on ella

els productes d'excrecio, productes que no convindran a

les cel•lules do la vesicula, aquesta s'atrofiara i desaparci-

xera.

Aquesta desaparicio funcional de la vesicula coincideix

cn l'embrio de pollet arnb el fi del seu desenrotllament

intraovular.

En 1'home el paper de le vesicula fineix on el moment

en que queda establerta una porta nutritivit mes intensa

que ella m.ateixa: la funcio placentaria.
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Fins ara havem vist el paper del liquid i de les cel-lules

epitelials internes de la vesicula umbilical. Pero la funeio

es mes complicada i les seves derivacions de capital impor-

tancia pel manteniment de 1'especificitat organic a.

Aquest liquid umbilical, modificat i segregat pel tre-

ball metabolic de Ls cel•lules endodermiques de la vesi-

cula, hem dit que es internat a l'organisme.

Ara be; ens trobem on una epoca en quC encara no

hi ha vasos; per tant, aquest liquid no pot seguir camins

definits i tc de propagar-se per imbibicio.

Retrocedim una mica i estudiem la constitucio histo-

logica de la vesicula en aquests primitivs temps: Dues

formacions laminars d'origen difern nt. La interna de tipus

epitelial, am.b formacions que recorden comencaments de

gl'indula. Cel•lules de mida irregular vacuolades, amb tots

els caracters de les cel•lules que realitzen una funcio nutri-

tive intensa. Per damunt d'aquesta capa, una segona,

d'origen mesodermic, constituida primerament per cC(-hi-

les d;; tipus conjuntiu embrionari sense cap particularitat

important de difercnciacid.

Aquestes cc]•lules son les que primer s'aprofiten i reben

1'acci6 de les substancies segregades per la capa epitelial.

Porto tenon elks tambe una nutricio intensa que les fa

modificar inflant-se, vacuolant-se, perdre els seus lligams

en les cCi•lules dels seus costats i quedar Mures dins d'a-

quest liquid nudridor. Aleshores tenim ja constituits els

primers elements flotants a dintre d'un liquid intern. Es

]a sang primitiva.

El liquid intern, que sortia de la capa epitelial de la

vesicula i que anava arreu de 1'embri6, quo despres, mo-

dificat, tornava a ingressar dintre la cavitat vesicular,

mentres no fou mes quo solament el liquid podia circular

per espais poc ampler, mal definits; pero des del moment

que ha tingut elements amb suspensio aquestes vies han
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tingut d'agrandir-se. El pas repetit d'un corrent liquid

amb materials en suspensio per un mateix Hoe no ha pogut

per menys que modificar el terreny sobre que passava.

S'han constituit degut a aquesta especialitzacio uns con-

ductes continus amb nombroses ramificacions, quo par

tint per molts afluents, de la vesicula umbilical, s'han

anat unificant fins a constituir grossos conductes que

despres es subdividiran quan arriben als teixits mes pro-

fonds de 1'embri6. El sistema circulatori de conduccio

primitiu es format.

Tenim ja doncs constituida una primera circulacio
encarregada de mantenir les afinitats col-lulars dels ele-

ments de l'embrio i sobretot dels anexes embrionaris que
aleshores estan on formacio mes activa.

Aquesta circulacio acaba aviat, pero els sews efectes

es deixaran sentir durant ]a resta de la vida. Ella es la quo

sensibilitza cis diferents elements cap a un tipus nutritiu

determinat. La cel•lula que ha satisfet les seves necessi-

tats amb una determinada subst?incia circalant quan es

trobi on un altre medi on hi hagi un nombre considerable

de substancies agafara principalment aquelles per a les

que ja ha estat ensenyat. Es quelcom semblant a a11o

que passa on les cel lules del budell a l'especialitzar els

seus ferments per a determinades substancies. I to aquesta

educacio nutritiva una gran importancia sobre tot per a

les cel•lules de les vellositats placentaries que quan deixin

de rebre la substancia de la primitiva circulacio umbili-

cal, perque tota ella haura ja estat empleada per al crei-

xement dels teixits ovulars i aprofiti els materials ma-

terns no cis aprofitara. tal i com els tingui la mare sinb

adaptant-los al tipus nutritiu especific barreja dels fer-

mnents dels dos elements generadors. Per aixo l'embrio

no per mantenir-se de les substancies midridores de la

mare tindra, considerant-ho sota el punt de vista de l'he-
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rcncid, mcs caractors d'aquesta, sing quo tindra els ca-

racters quo Ii doni el sou tipus nutritiu primitiu.

Resumint totes les :interiors concepcions, resulta:

Que a partir do la vesicula umbilical, diposit do subs-

tancies assimilables, es constitueiti una circulacio quo des-

pres d'anar arreu de 1'ou, torna en part a la vesicula.

Oue les cel•lules conjuntives do la vesicula es transfor-

men on cel•lules sanguinics on virtut d'un proces d'abun-

dosa nutricio. Que els diierents canvis quimics d'aquest

liquid intern sensibilitzen als elements placentaris i als

de l'em.brio propiamont dits cap a un tipus nutritiu que

sera el que tindra on el successiu. Quo les formacions

vasculars primitives cs tan, no segons una llei d'herencia

sino se-ors cl principi se-ms el qual la tuncio fa 1'orgue:

cl pas dun corrent liqu_d per entromig de les malles

conjuntives fa modificar iquestes cel•lules cap al tipus

do cc]-lulcs vasculars.

Ouan la font nudiidora do la vesicula umbilical ha es-

tat oxhaurida, una altra tormacio identica fisiologicament

a la do la vesicula cs ja constituida i csta realitzant una

fun(-,i6. Parlem do lcs pilositats placontaries.

La identitat funcional entre els dos aparells vesicula.

umbilical i placenta va a.com.panyada per una identitat

anatomica. Ambdues formacions tenon els mateixos ele-

ments disposats on la mateixa forma i amb semblants

relations.

Aquella capa epitelial cto la vesicula que per tuna banda

cstava on relacio amb un diposit nutritiu i per l'altra

amb una capa do ccl•lulcs conjuntives, es del tot compara-

ble amb ]es capes sincicial i do Langham do les pilositats,

que tanibc per una banda estan on relacio amb una capa

conjuntiva i per l'altra amb un liquid nodridor; ]a sang

de lam;re. Aquella cap,, conjuntiva do la vesicula umbili-
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cal cs comparable amb la capa conjuntiva quo constitucix

el cos de la pilositat.

Aquesta capa conjuntiva do les pilositats rep les subs-

tancies segregades per la capa de Langhans. (La capa

sincicial, acceptant i'opinio del mestre Nubiola, es for-

mada pels mateixos elements que constitueixen la de

Langhans, modificats pel contacte directe amb la sang de

la mare i per l'accio dels ferments defensius de mare i

fetus.) Al principi les cel Jules conjuntives resten gairebe

indiferents a 1'excessiva secrecio interna do la capa pilosa

periferica. Aleshores l'estructura histoldgica de les pilo-

sitats les apropa molt a aquelles formes patologiques quo

veiem en els casos de mold. Poques cel•lules conjuntives

i una quantitat considerable de liquid segregat que ho

invadeix tot i quo va escorrent-se al llarg do les pilositats

fins arribar a la cavitat corial a la qual omplena complc-

tament.

Aquest drcnatge quo efectua l'estrema do la pilositat,

aquesta veritable circul<4ci6 de materials nutritius cap el

cos do l'embrio i cavitat corial es la quo impideix quo

s'arribi a les formations patologiques de mola.

Pero aviat reaccionen les ccl•lules conjuntives que,

barrejades en aquesta substAr_cia, es medifiquen on tin

sentit tot semblable al que ho le-en ks cel•lules de la

vesicula. Primer s'inflen, van recollint les sexes prolon-

gations quo les lligaven on les altres ce1•hiles del vol-

tant, augmenten la seva grandAria, s'arrodoreixen; can-

vien, en una paraula, el sou tipus do cel•lula do sostc amb

el tipus do eel-lula secretoria.

Aquesta cel.lula, perduts cls sous lligams, queda flo-

tant a dintre del liquid intern quo so l'emportara i arras-

trara amb el nou torrent. Pero passa bastant temps abans

quo aixo esdevin.gui, i fins potser aquesta cel•lula no

arribara a circular mai. El quo passa ara es quo aquestes



Treballs de la Societal de Biologic. 1918 2

cel•lules conjuntives aixi modificades es divideixen abun-

dosament amb divisi6 dirccta i karioquinetica. Les mc,

belles figures de divisi6 indirecta les hem pogut observar

en aquestes cel lules. I son especialment les filles d'aques-

tes ccl•lules les que ja des del primer inomont prenen un

tipus de cellula secretora.

El pas del corrent liquid amb elements en suspensi6

determ.ina aqui, a l'igual que ho va fer a la vesicula um-

bilical, una esp-,cialitzaci6 de les cellules conjuntives quo

resten, cap al tipus vascular.

Estudiant ara las modifications d'aquestes cel-Iulcs

conjuntives de tipus secretor, veiem que, poc a pot, van

cngrandint-se i evolucionant cap al tipus de CM-11.11a san-

guinia nucleada.

Els tipus per quc pas,a son molt variats. Al principi

de l'evoluci6 abunden los cel•lules grosses, rodones, de

protoplasma vacuolat. D'aquest primer tipus en restaran

sem.pre i fins En Nervily les ha pogut descriure en pilo-

sitats la. velles.

Aquestes cel.lules estan com a encastades en la recta

d'elcments que li cor stitueixen al principi un veritabk

niu.

Is tard abur.den les cel•lules secretores en les quals

]es granulations zimogenes internes son molt abundant,

peril molt petites.

La histoquimica no demostra encara cap propietat

eosinofila intensa en aquesl:a cel•lula. Evolucions posteriors

converteixen les granulacions internes en elements me,

petits cada vegada i que poc a poc van augmentant le,

seves afinitats eosinofiles.

Quan les granulacions resten tan petites que ja no

son a penes visibles al microscopi, aleshores el protoplasma

cellular to tot ell, en les tincion_s per l'hematoxilina i

cosina, un tint fosc i vermell que cl fa com.pletament
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coniparable al protoplasm.a dels globuls vermells do ]a sang

adulta.

Hem passat, doncs, per tot una serie d'evolucions que
han convertit ]a cel•lula conjuntiva cstromatosa do la

pilositat en ci'I lula sanguinia nuclcada.

Els processor do la vesicula umbilical i do ]a placenta

son do totes mz,neres comparablcs.

Pero les modifications segueixen mes endavant a la

placenta quo no ho han estat a la vosicula umbilical.

A la placenta ocorre la transform.acio dels elements

aquests nucleats on no nucleats, i aqui si que pot veure's

clarament les parts que intervenen on la constitucio do

Thematic adult.

L'element nucleat do la sang , mbrionaria un cop ha

entrar on circulacio continua augmentant de volum en-
(' Ira, taut, quo ]i fa el scu engreixament dificil la circu-

]cio pels petits vasos.

Quan la ccl•lula arriba a un d'aqucsts petits capil•]ars

s'estira, emct prolongacions semblants ales do I'amiba

i aixi guanya un cami dificil.

Pero a volts, sobro tot alli on es passa d'un vas do

gran diametre a un petit capil•lar es possible veure que

les cel-lules fan em.issio dcls sous pseudopodes, pero aixi

i tot el cos cLA-lular es massa gran per passar. Aleshores

es trenca la ccl-]ula i passon al petit capil•lar trossos del

protoplasma despresos.

Aquestcs portions de protoplasma despreses al prin-

dipi tenon figures molt irregulars pero prompte, per una

scnzilla rao m.ecanica, es van arrodonint i igualant do

grandaria.

El restant cos cellular que havia quedat dintre els

grosses vases ha gnat a pot a poc perdent cl sou proto-

plasma.

Darrerament es poden veure on aquests I]((-, on <s
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passa dun vas -ran a un capil•lar, un veritable diposit

nuclear. Totes les cel•lules han anat deixant passar el seu

protoplasrna abandonant As nuclis.

Quina es la sort posterior d'aquests nuclis? S'estiren

i es modifiquen despres convertint-se on leucocits o be

degeneren? Res no podem dir encara dofinitiu sobre aquest

punt.

lil que si podem dir coin a conclusio del nostre tre-

ball, es que els elements no nucleats do la sang deriven

del protoplasma do les cel•lules conjuntives do la vesicula

umbilical primer. Do les c^iJules conjuntives del estroma

do la pilositat i escobertes fetals despres. AIes endavant,

segurament do deferents elements mesenquimatosos do

l'ernbri o.

Que, els hcmatics es constitueixen a expenses del proto-

plasma do los cel•hiles do ],a sang primitiva.

Que la placenta con orgue formador i modificador

d'aquests elements to una importancia tan gran que fa

nccessari un estudi anatomic ben acurat que ens aclarira

molts punts do la fisiologia primitiva do l'embrio.

Laboratori d'Obstetricia. Facultat de Medicina . Director

Prof. P. Nubiola.


