
ORIGEN I FORMACIO
DE LA CEL•LULA DE LANGHANS

per

A. AMELL I SANS

Recercant on aquelles peces do necropsia procedents
de malalts de tuberculosi organica o gencralitzada, les
mes primiceres lesions tissulars propies d'aquest proces,
observavem sempre una evident participacio de 1'endoteli
vascular (Cornil, Arnold, Huebschman, etc.), la qual en
la major part dels casos era, pero, d'un diffcil control, per
tal com a aquesta hiperplasia endotelial s'unia gairebe
simultaniament la infiltracio limfo-connectiva, prenent, a
mes, les ccl•lules endotelials l'aspecte de ccl•lules epite-
lioides tipiques, la qual cosa impedia llur identificacio
categorica com a tals. Molt mes diffcil era encara la
identificacio de la ccl•lula macrofaga alveolar del pulmo
tuberculos com a tal endoteli, i aixf s'explica la vaguetat
dels noms que li han estat donats pels autors diversos
que l'han estudiada. Mentre Aschoff li donava el nom
de uccl•lula septal, Delarue la batejava amb el nom de
«macrofag», com ho havien fet abans ja Metchnikow, Be-
zanSon i d'altres.

Tot amb tot, pero, i malgrat la barreja d'altres
elements, havfem pogut vcurc el paper cert deis endotelis
en els mes insignificants noduls intralimfatics pulmonars
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i pleurals, aixf com la formaci6 de lesions prefol-liculars

en la hum dels capil-lars sanguinis amb transformaci6

epitelioide dels seus endotelis en presencia d'una oclusi6

de la hum vascular. Ens mancava la prova decisiva

d'aquesta transformacio epitelioide endotelial, que dar-

rerament poguerem obtenir examinant les peces patolo-

giqucs obtingudes per Domingo en els sous experiments

sobre infecci6 experimental dels conills per inoculaci6

intravenosa amb bacil tubercul6s aviar viu, com ja hem

manifestat en un altre lloc. En les preparacions de fetge

d'aquests animals hom assistia a 1'englobament en primer

lloc, per 1'endoteli, dels bacils circulants, adquirint l'as-

pecte epitelioide i donant floc, mes. tard, a la formaci6

de eel-lules gegants tipiques contenint nombrosos bacils

i voltades d'infiltraci6 limfo-connectiva; mes tard aquests

focus experimentaven una necrocaseosi tipica tuberculosa.

Tot i que la prova era d'una evidencia decisiva, tres

altres series de conills injectats per Domingo i Cullell

amb bacil tubercul6s mort i amb B.C.G. viu, ja barrejats,

ja individualment, han vingut a demostrar-nos d'una

manera irrefutable la certesa de 1'afirmaci6 de Cornil i

a aclarir totalment el proces de formaci6 de la cel-lula

de Langhans, a despesa dels endotelis vasculars en funci6

d'histiocits actius macrofagics.

Hem escollit per al nostre estudi principalment el

fetge, car tractant-se d'una viscera en la qual predominen

els elements epitelials parenquimatosos, s6n particular-

ment ostensibles les alteracions i infiltracions que puguin

produir-s'hi.

Hom veu, doncs, en els capil•lars del fetge dels conills

de totes aquestes series, sacrificats als vint dies de la

inoculaci6, 1'aparici6 de nombroses eel-lules de tipus fran-

cament gegant, que constitueixen la lesi6 unica compro-

vable en ell, fora d'escassos infiltrats limfo-connectius
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dels espais i bandeletes de Kiernan. A mes, hom veu

les cel•lules hepatiques en un estat d'hiperactivitat, ma-

nifestada per la seva tumefaccio i excessiva claredat de

blur protoplasma. Les cel-lules gegants son Tunica for-

macio patologica intracapil-lar, i es de notar la manta

absoluta d'elements d'infiltracio a blur voltant, les quals

cel•lules constitueixen aixf una lesio prefollicular d'as-

pecte inedit, ja que estem avesats a veure-les apareixer

en el si dels follicles tipics voltades d'un cinturo epite-

loide i limfo-connectiu en tots els casos.

La natura i procedencia endotelial dels elements

geganto-cel•lulars es en aquest cas irrefutable, car manquen

en absolut elements d'infiltracio que puguin haver donat

bloc a blur formacio.

How vent persistir en alguns casos, al bell centre de

l'element gegant, una estretissima llum vascular a trave's

de la qual passa dificilment un hematie. En un estudi

mes avancat, fa no resta Ilion capil•lar, i si, en canvi, una

resta o munyd caragolat com tin cabdell central, gate denota

l'existencia anterior d'una Hum vascular. En aquests casos

es corrent veure els capil•lars del voltant dilatats i plens

d'hematics, com si 1'oclusi6 hagues donat bloc a la for-

macio d'una petita zona d'estasi capil-lar a la xarxa

intercolumnaria intralobulil•lar, la qual no comporta, per

altra part, cap altre trastorn ni fets imfarto-hemorragics,

per 1'existencia ja coneguda de nombroses anastomosis

en aquesta xarxa.

En tots els casos hom pot observar, a mes, que 1'e-

lement gegant ha estat format per la reunio en un sol

plasmode (verificada per tal de facilitar la digestio dels

elements englobats per aquests) d'uns quants elements

endotelials, ja sigui preexistents, ja formats per la hi-

perplasia reaccional de 1'endoteli. Cal escatir nomes,

encara, si aquests elements son formats a despesa dels
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elements estel•lars de Kupffer, suposant que aquests siguin,
com afirmava el seu descobridor, un element diferenciat
de 1'endoteli, o be si tots els elements endotelials pos-
seeixen, encara que sigui d'una manera facultativa, la
qualitat macrofaga propia del S.R.E., cosa que creiem
la mes probable, almenys en el que al fetge es refereix.

Un fet que crida, a mes, la nostra atencio es la manca
de bacils i de detritus bacil•lars en el si de les cel•lules
de Langhans, descrites en la seva major part als vint
dies de la inoculacio, data en que han estat sacrificats
els conills. La qual cosa contrasta amb el fet descrit
per Domingo 1 observat aixf mateix per nosaltres en
les inoculations practicades amb bacil aviar viu, en les
quals hom troba nombrosos bacils fntegres en el si de
totes les cel•lules epitelioides i gegants. Aci sols trobem,
en escassfssimes cel•lules gegants i en algunes de tipus
epitelioide, petites gotes acido-resistents de grandaria va-
riable, essent algunes adhuc mes grosses que un cos
bacillar (possible reunio de diverses restes bacterians en
una sola gota) en les preparations tenyides amb el me-
tode de Domingo-Grau de coloracio dels bacils en els
teixits, mancant, pero, coin hem (lit, en la majoria de
les formations gegants. Aquest fet coincideix amb la
presencia en 1'interior de les cel•lules parenquimatoses
de petitissimes microgotules d'una grandaria gairebe
constant i presentant una acido-resistencia efectiva, per
tal coin sols es veuen en les colorations especifiques, car
amb el metode de Gallego, en el qual hom usa la fuxina
de Ziehl diluida, com a colorant nuclear, i amb altres
mctodes de coloracio, no resten tenyides. Is possible
que aquest fet, que. coincideix en un tot amb 1'observat
per nosaltres en l'eliminacio del thorotrast i rosa de ben-
gala per la bilis, representi la fase d'eliminacio dels de-
tritus, fruit de la digestio macrofaga efectuada pels en-
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dotelis transformats en cellules epitelioides i gegants. Is

una dada que abona aquesta suposicio el que en els nostres

casos de necropsia de tuberculosos avancats injectats amb

thorotrast hem trobat igualment partfcules de thorotrast

en l'interior de les cel•lules gegants dels follicles. Es

clar que tot aixo necessita una ulterior comprovacio i

control, pero, tot amb tot, creiem que els fets es pro-

dueixen en aquesta forma, car 1'examen de les nostre,

preparacions semblen indicar-ho aixf i son ja, com hem

dit, d'una gran forca convincent, encara que no es puguin

donar com a comprovatories, sing despres de repetides

series al costat de 1'examen de controls, cosa que encara

no hem fet. Un fet, pero, que resta comprovat es ]a

desaparicio dels elements bacil•lars i de llurs detritus del

si dels elements gegants, amb persistencia de les forma-

cions prefol•liculars, les quals possiblement, com din, Do-

mingo, serien un reservori d'activitat immunitzant, essent

d'un gran interes constatar-ne la duracio i terme de llur

desaparicio.

Com a resum de tot el que hem ressenyat donem

les segiients conclusions:
,.a La produccio d'elements reaccionals prefol.li-

culars tfpics de la tuberculosi no es solament propia

de la inoculacio amb bacil viu, sing que tambe es pro-

ducix inoculant bacil mort o B.C.G. (Calmette).

2.a Aquestes reaccions son macroscopicament in-

apreciables, i sols 1'estudi histologic, particularment en

el fetge, permet d'identificar-les.

3.a La lesio prefol•licular esta constituida en aquests

casos per una hipertrofia i pro]iferacio de l'endoteli vascular

en funcio de macrofag com a veritable histiocit pertanyent

al S.R.E. amb transformacio ulterior, per reunio de defe-

rents elements endotelials epitelioides, en cel•lules gegants.
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4.a Els bacils englobats son digerits pels elements
macrofags descrits, i desapareixen un cop digerits del si
d'aquests. Apuntem la probabilitat que, un cop trans-
formats en petites gotules de grandaria uniforme, siguin
eliminats a traves dels elements parenquimatosos per via
biliar.

5.a El fet de tractar-se de bacils morts demostra
la reaccio de 1'endoteli enfront del ((cos estrany» com un
cas particular del fet general de blocatge dels microcor-
puscles i col•loides circulants pel S.R.E. No hi ha, per
tant, agressio inicial per part del bacil, i resta tambe
demostrat, per tal com hi ha una coincidencia absoluta
respecte a la localitzacio dels bacils morts i vius, que la
localitzacio del bacil no es facultativa d'aquests, sing
que ve condicionada per 1'estat i activitat funcional
del S.R.E.

6.a El fet de la formacio de cel•lules de Langhans
amb absencia absoluta de reaccio limfo-connectiva ve a
demostrar d'una manera definitiva l'origen endotelial
d'aquests elements, previa transformacio epitelioide i llur
reunio.
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