
UN QUIST DINS UN OU DE GALLINA
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Dins un ou de gallina (i) fou trobat un saquet o veixi-

gueta, tancada de per tot, i de la mida d'una pansa, a la

qua] s'assemblava tambe per la seva blanor, i s'aixafava

en comprimir-la amb els dits. No deixa de cridar-me

1'atenci6 aquest fenomen, nou per a mi. Vaig fixar l'ob-

jecte en alcohol, i el vaig incloure, despres d'haver-lo

fragmentat amb les tisores, en parafina, per a seccionar-lo

amb el microtom, i practicar el seu estudi histologic. Els

tails foren de 7 IL.

A fi de poder comparar els resultats i cerciorar-me per
aquest cami de la interpretaciS recta o falsa que hom pogues
donar a les distintes formacions que componien el quist,
vaig tenyir tails per tres metodes. Vaig aplicar primera-
ment el metode histologic mes usual, que es el de l'hema-
toxilina i cosina; despres el metode metapolicromic de
Gallego, usant, pero, corn a mitja de viratge, nomes que

(I) No podem precisar en quina part de You es trobava . Aquell
que ens el va enviar, se'l troba a ]a boca en beure's You, passat per
aigua . Supo;em que fora a la clara.
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et S;ormol , per be que en la tenue proporcio que prescriu
el metode ; i fmalment, pet de la orceina , aquest darrer
per a determinar millor la precencia de fibres o membranes
eiastiques.

Descrivint ara els resultats generals, obtinguts pet
primer procediment, es veu que el saquet o quist estava
exteriorment format per una capsula conjuntiva (fig. i cc),
dessota la qual s'oferia una trama d'aspecte reticular, de
malles bastant grosses (fig. i cr) i les parets de la qual
eren derivacions del conjun tin de la capsula. En la mateixa
capsula eren molt escassos els nuclis cel•lulars; tambe
escassejaven bastant en la xarxa subjacent; pero, en tot
cas, eren mes, i en alguns indrets formaven com un niu
o agrupament. Entre ells hi havia nuclis histogens, si
havem de jutjar per la forma Ilur; altres, de forma rodona,
semblaven esser leucocits (limfocits).

A la capa reticular en seguia, en direcci6 eentripeta,

una altra de bastant ampla i d'aspecte agarbellat (figu-

ra i c cr) molt vermellosa, on comencaven a cridar 1'aten-

ci6 molts nuclis cel•lulars. Pero on aquests abundaven i

s'acumulaven, formant nius en alguns punts, era en la

capa segiient, de color gris-blau pallid, constituida per

una massa finament granulosa, sembrada, com havem dit,

de nuclis cel•lulars. Aquest sembla esser el limit intern

de la paret del quist. Dins d'ell no hi ha sing una massa

sense cel•lules i sense nuclis, constituida per dues subs-

tarncies: una tenyida de gris sense estructura; i una altra

tenyida de vermell, presentant-se en feixos fibrosos (fig. 2),

dirigits en diversos sentits i entrecreuats; ja que en et

tall es veien tambe feixos de fibres tallades transversal-

men t.

Com que aquesta massa central es, per una banda,
esponjosa i esta separada, per l'altra, de la paret, abans
descrita, sembla que d'aqui es despiengui que la dita
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massa no ocupava tota la cavitat del quist , sino que devia
existir alla demeq algun plasma o licor aquos.

Sobre la naturalesa histoldgica d'aquestes distintes for
macions, per de prompte es fora de tot dubte que la cap-
sula externa i la capa reticular subjacent son de natura-
lesa conjuntiva . Perque, demes de 1'aspecte propi del teixit
conjuntiu que presenta , ] a coloracio pel metode de Ga-
II ego no permet posar-ho en estat de judici. La capa segiient
es mes dificil d'interpretar per haver sofert segurament
alteracions notables. L'aspecte agarbellat ens recorda,
almenys rernotament, 1'estructura de la massa vitelina
de l'ou de galling o tambe la del teixit adipos. L'altima
capa de la paret no sembla que tingui ja estructura histo-
]dgica, sino representar com el producte de formacions
alterades. La massa interna no figurada o estructurada, es
pot considerar tambe com la desfeta d'alguna substancia
o el seu coagul o precipitat. Tinguerem els feixos fibrosos
des d'un principi com de naturalesa elastica. Aixd ens din
el gros i el perfecte contorn de les sexes fibres, i, en general,
]a seva disposicio en la forma tipica de feixos fibrosos
elastics. Pei metode de Gallego s'han tenyit de blau molt
mes pallid. A fi d'escatir millor aquest punt i investigar la
naturalesa d'aquestes fibres, tractarem una. preparacio
per ]'orceina. La tincio no va resultar, sense poder caure
de moment en la causa. Aixf i tot, persistim en la idea de
la naturalesa elastica de les dites fibres.

Ens resta encara inquirir l'origen del quist i el seu tras-
Hat a I ou. L'explicacio mes probable que se'ns ofereix
sobre aixo, es que aqui es tracta d'un fol-licle atretic o
alterat, abans d'arribar al seu desenrotllament perfecte,
desprenent-se de l'ovari en l'ovulacio d'un altre ovul, al
qual estaria segurament adherit i pel qual fora arrossegat
a I'oviducte. Ambdos units, deurien seguir, bo i recorrent
el dit oviducte, embolcallant-se a.mb un mantell coma
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d'albumina, en passar per les glandules que la segreguen,
i despres amb la clofolla, en passar per les calcofores.

Dins d'aquest suposit, la capsula conjuntiva amb la
reticular subjacent fora is capsula conjuntiva del follicle
(theca /olliculi): en prova de la qual cosa podem adhuir
que en la capsula del quist existeixen vasos, obstructs per
certs cossos grossos i vermellosos (metode de Gallego) que
podrien esser coaguls de sang o masses de globuls sanguinis
alterats. La capa que havem anomenat agarbellada, ens
sembla que rebra. una explicacio plausible si la considerem
com a vitel•la alterada retenint tal vegada nuclis de cel•lu-
les de l'epiteli follicular: igualment diriem de la darrera
capa que representaria un estat mes avancat d'alteracio.
Els molts nuclis que s'hi troben, o serien tambe residu de
cel•lules epitelials o leucocits, la presencia dels quals no ha
d'estranyar a ningu; ja que, en la nostra hipotesi, l'alte-
racio del follicle, que hagues originat el quilt, s'hauria
verificat en el mateix ovari; i per consegiient, hauria pro-
vocat alli la vinguda de leucocits. La massa central, part
desfeta i part convertida en feixos de fibres elastiques,
ofereix potser major dificultat en la nostra hipotesi: pero,
si tenim present que les fibres elastiques no deuen la seva
existencia a un proces endocel•lular, sinb que es presen-
ten primer en forma de menudes granulacions extracel.lu-
lars que despres es fusionen, per a originar fibres i lamines:
no podra semblar cosa tan estranya ni fora de cami adme-
tre que s'hagin pogut formar dins del quist.

Es clar que la nostra explicacio no to altre valor que el

d'una hipotesi probable. No excloem la possibilitat d'un

altre origen per al quist de referencia. I si tal vegada

s'ofereix a algu una altra explicacio millor (que nosaltres

de moment acceptarem i preferirem a la nostra), volem

indicar una dada que pugui donar alguna Hum, i es que per

fora de la paret del quist i un xic apartat de la dita paret,
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ens vam trobar amb un sincici que contenia tres nuclis

molt grossos (fig. 3), serriblants en tota cosa als de les

cel•lules gegants, estudiades per nosaltres en 1'evoluci6

del ratoli (i). ;D'on procedeixen aquestes cel•.lules, ho igno-

rem: en general nomes podem dir quo seran cel•lules hiper-

trofiades del teixit que envoltava el quist en el hoc de la

seva formaci6.

(i) Die Frage der Riesenzellen bei der Eniwickelung der Maus (Mus
Museum s v. alba). Primer Congreso de Naturalistas Espanoles (r9o8).


