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La complexitat dels fendmens nuclears que tenen lloc
durant la divisi6 mit6sica de les cel•lules, i la igual repar-
tici6 del contingut cromatic entre les cel-lules filles nor-
-mals, a 1'ensems de l'atipia que acompanya els elements
produits per mitosis anormals (neoplasies), fan creure,
junt amb altres raons, que es principalment el nucli 1'en-
carregat de transportar d'una cel•lula a l'altra el contin-
gut hereditari.

No cal, peril, veure en els cromosomes quelcom estruc-
turalment i materialment immutable dotat d'un poder
com espiritual segons el qual es traspassarien de generaci6
en generacio els caracters de rata, especie i familia. El
material cromatinic esta subjecte a remoci6 continua
(vegi's el variable aspecte dels nuclis cel-lulars i les modi-
ficacions de Ilurs apetencies cromatiques), i en el fill no
s'hi troba, tal volta, ni una parcel-la de la mateixa materia
que constituia l'ou i 1'espermatozoo. L'Iinic que cal accep-
.tar es que la qualitat i la quantitat de cromatina deter-
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mina, junt amb els factors protoplasmics (determinants),

les formes i forces cel•lulars, i que, en consequencia, a

composicions i quantitats homologues de la cromatina

corresponen formes i funcions semblants en els indi-

vidus.

Es des d'aquest punt de vista que es fa interessant

1'estudi dels cromosomes de l'ou i l'espermatozoo.

Les nostres investigacions sobre l'ovogcnesi humana

semblen demostrar que totes les modifications, llargues i

complicades, que tenen floc en el nucli de l'ou durant

el periode compres des del comenc de la seva diferenciacio

en els blocs celomics fins a arribar al moment de la matu-

racio, tenen per objecte preparar la reduccio cromatica

de maturacio. Aixf quedaria demostrada la importancia

extraordinaria del proces reduccional, la significacio i

transcendencia del qual en el transport hereditari hi ha

avui excessiva tendencia a subevaluar.

Z'eu's aquf un resum de les nostres investigacions:

Cel•lules celdamiiques i ovogonis. - El nombre de cromo-

somes sembla esser el de 24 en totes elles: passa, aixo si,

segurament, de 20 (fig. i b). Aquests cromosomes, de

forma mes o menys ben definida, son nomcs visibles en

una part dels ovogonis: molts d'altres presenten Ilur

cromatina en un estat pulverulent i finament dispersa

(fig. i a). Nosaltres proposariem, d'acord amb la denomi-

nacio de Branca per als espermatogonis, distingir dues

varietats d'ovogonis: crostosos i 5olsosos, segons fos Fun

o l'altre l'estat de la cromatina nuclear.

Si volguessim interpretar la significacio teorica d'a-

quests diferents aspectes, dirfem que les ovogonies crostoses

representen fases cariocinetiques, car es possible veure

(fig. 2) tots els tipus, des del nucli amb blocs o crostes

informes de cromatina al nucli que, pel progressiu allar-
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gament i motllatge de les crostes, presenta els bastons
cromosomics ben formats: finalment, es pot veure corn
son aquests repartits en dues cellules filles, despres de
travessar totes les fases usuals de la mitosi, inclosa la
particio longitudinal dels cromosomes.

Per a formar-se d'una ovogdnia un ou, es necessita que
aquella deixi de reproduir-se i que a 1'interior del seu nucli
comencin a apareixer els filaments cromatics del nucli
leptote.

Nucli leptote. - Estan constituits (fig. 3) els dits fila-
ments per dues menes de material: Fun, pallid, per 1'ar-
gent i For (i); l'altre, que es el que forma els granets
visibles, mes fortament tenyit, i, per tant, mes reductor.

El primer quasi no es veuria si no fossin les rengleretes
de granuls del segon que s'hi encasten. Aquests estan for-
mats per la pols cromatica de I'ovogoni polsos: cada
piquet de pols creix i s'ajunta amb els altres, formant
fileres o cromosomes.

La distribuci6 dels grans en el filament es molt des-
igual, veient-se trossos de filament que n'estan desprovelts.
Per aixd I'aspecte del filament es irregular i discontinu.

Sinopsi (fig. 4). - La troca que forma el fil cromatic
s'aglomera cap a un pol del nucli; essent, probablement,
la ruptura dels lligams que subjecten l'una volta amb
l'altra (formats tambe d'un material poc reductor) co que
permet la polaritat. Els grans van creixent, i el filament
fent-se mes regular. El nucleol desapareix.

Nucli paguite (fig. 5). - Els granets cromatics acaben
per fusionar-se, rao per la qual el filament sembla continu,

(i) El material, pertanyent a fetus humans de diferents epoques,
fou recollit en condicions excel-lents de conservacio i fixat en formol
al io per ioo. El m@tode de coloracio nuclear empleat es el del carbonat
d'argent de De' Rio-Hortega, amb viratge a For. Aquest metode es
indiscutiblement superior a 1'hematoxilina ferrica de Heidenhain.
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i es mes gruixut i regular. L'homogeneitat del filament

no Es pas absoluta. Encara s'hi troben trossos poc cro-

matics, que anomenarem falhs (i ); i al mig del filament

sembla dibuixar-s'hi una ratlla mes clara.

El poder reductor del material cromatic assoleix el

maximum en aquesta fase.

Nucli diplote (fig. 6). - Per a explicar-se 1'aspecte que

ofereix el filament en aquesta fase, cal acceptar que el

glomerul cromatic que forma el nucli paquite es mig

parteixi longitudinalemt seguint la ratlla clara 1'existencia

de la qual hi havem assenyalat. Existeixen, en efecte,

fases intermedies en les quals es pot veure la divisio

progressiva del filament gruixut del paquite en dos fila-

ments prims, en els quals es corresponen els granuls, que

tornen a esser ben aparents.

El resultat d'aquesta divisio es que la quantitat de

filament cromatic (del qual mes tard surten els cromo-

somes) es doble de la corresponent a les fases anteriors.

En aquesta el nucleol es ben aparent.

Nucli dictie. •- Finalment, tenen floc una serie de can-

vis en virtut dels quals, persistint en la mateixa forma

el reticle nuclear format pel material poc cromatic, en

desapareix la cromatina; veient-se, pel contrari, ben

aparent el nucle•ol i alguns grossos acumulaments crom<.-

tics dispersos.

Interpretacio de la nitcleo-genesi ovular. - Cercant de

posar en relacio logica aquesta serie de fenomens que es

succeeixen en el nucli de l'ou, ve la idea que tota ella

(i) Aquestes pollen esser intergranulars, corresponents als espais

de separacio dels granuls; i altres, mes amples, podrien correspondre

al punt d'unio de certs intervals del filament, equivalent, calla un,

als cromosomes que havem vist Iliures en certs ovogonis. Si fos aixi,

podrien esser anonienades intercromosdmiqucs.
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no sigui mes que una mitosi d'un tipus especial, prolon-
gada des que 1'ovogoni comenca a diferenciar-se fins que
ha tingut floc la primera mitosi de maturaci6

La profase vindria representada pel nucli leptote,
sinaptic i paquite, equivalent aquest en tot a la fase de
troca densa (ovillo denso)

La metafase mancaria del temps de segmentacio trans-
versal dels cromosomes (i), pero existiria clarament la
divisi6 longitudinal representada en el nucli diplote.
La fase de dictie representaria el retorn a un llarg
repos.

Ens trobariem, doncs, en front d'un proces mitosic
les caracterfstiques essencials del qual serien: I.a, la manca
de separacib evident entre els cromosomes, els quals es
reuneixen en un llarg filament que es parteix despres en
dos; i 2.a, el retard amb que vindria la separacib dell
nuclis fills, ja que el proces mitosic no es completaria,
fins passat molt de temps, amb la separacib del primer
corpuscle polar.

Aquest s'emporta la meitat del nombre de cromoso-
mes que fins a aquesta fase fora doble, resultant aixi que
el primer corpuscle polar es, pel seu contingut nuclear,
exactament equivalent a la resta del nucli ovular. Es
compren tambe que 1'esmentat primer corpuscle pugui
continuar dividint-se, ja que, format per una divisib
equacional , el seu nucli es equivalent al de qualsevulla
cel•lula somatica. Aixi succeeix en els espermatocits, els
quals, com es sabut, dividint-se dos cops seguits, donen
hoc a quatre espermatides; i, si no succeeix aixi mateix

(i) Aquesta manca de segmentacio transversal no es del tot se-
gura, car es troben frequentissimament , en els preparats , aglomeracions
de nanses cromatiques soltes, molt tenyides i gruixudes i, per tant,
d'aspecte analeg als filaments del paquite. Es, pero, molt probable
que es tracti de segments de nucli paquite escapcats pel tall.
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d'una manera constant cn la maturacio ovular, no tenim

altra rao, per a explicar-ho, que 1'escassa quantitat de

protoplasma que el primer corpuscle polar arrenca de la

gran massa de l'ovocit.

La formacib del segon corpuscle polar arrossegara

immediatament amb ell la meitat de la cromatina de

l'ovocit (coin es llei general de la mitosi), deixant aixi

tambe reduit el. contingut cromatic de 1'ou a la meitat

del que to una cel•lula cromatica.

En bona logica, tota cel•lula que tingui solament la

meitat del contingut cromatic de les altres ha d'esser

considerada coin a fisiologicament insuficient, sobretot

per a la reproduccio; i, en efecte, no s'ha vist mai que

el segon corpuscle polar es divideixi, coin no es veu tam-

poc que continuin dividint-se les espermatides, cel•lules

que, coin el corpuscle polar, han sofert la reduecio (cro-

matica) sense que es trobin, coin aquest, en deficiencia

citoplasmica, malgrat la brillant historia cariocinetica

oferta pels seus elements progenitors (espermatogonis i

espermatocits).

No podem, doncs, acceptar, sense aclariments, la part

de la conclusio X del report del professor A. Brachet

sobre Generacib i fecundacio presentat per al 75e. ani-

versari de la fundacio de la Societat de Biologia,

que diu:
«L'ceuf est 1'element fondamental et essentiel; lui scul

possede les mate'riaux et le dynamisme necessaires d assurer

une ontogcnesc...» Aixo pot esser cert per als ous complets,

no reduits de cromatina; tambe per a cada una de les

primeres blastomeres; pero no ho creiem acceptable per

a l'ou madur (dels mamifers sobretot), mentre aquest no

refaci, pel propi esforc o per amtimixi, la seva deficiencia

nuclear. Un ou reduit, a tot fer, determinara artificial-

ment una ontogenesi fragmentaria o anormal.
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D'altra banda, es indiscutible que en un producte

fill poden trobar-s'hi els caracters morfologics i fisiologics

paterns predominant sobre els materns; i, tenint en

compte que el pare no aporta a la fusi6 amfimixica sing

un nucli i un centrosoma, creiem convenient retreure els

perills inherents a una excessiva subevaluaci6 del poder

representatiu del pronucli patern, el mateix cone a deter-

minant indispensable de tota ontogenesi normal de l'ou

madur, que com a substractum importantissim de 1'he-

rencia.


