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En un treball publicat en aquesta SOCIETAT DE Bio-

LOGIA pelS companys P. Domingo i S. Vilaseca sobre la

histogenesi de la glandula genital, es dona una importan-

cia eatraordinaria a la invasio vascular sanguinia en ordre

a determ:nar eh cordons de Pfluger i en sa cor_segi.icr_ci.L

tambe els follicles ovarics. I)e manera que, segons els

dits senyors, 1'estructuraci6 de la glandula genital no

depen de l'epiteli germinatiu periferic.

El material pcr ells estudiat i que els porta a aquesta

conclusio va esser embrions d'ovella de z i z'75 cm. de

llargaria.

Quelcom va sorprendre'ns l'opinio d'aquests autors,

molt distinta per cert de la que en general admeten altres,

els quals expliquen l'estructuracio de la glandula genital

per un doble proces: d'una part l'epiteli s'invaginaria i el

teixit conjuntiu creixeria en sentit contrari.

En tot cas, en nostres estudis embriologics sobre 1'em-

bri6 de poll se'ns han presentat imatges de follicles pri-

mitius, en la formacib dels quals ens sembla impossible

que la vascularitzacio pugui tenir part ni remotament.
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Descriurem primer la formacio trobada i discutirem
despres la seva significacio.

Es tracta d'un embri6 de poll de 5 dies d'incubacio.
El material fou fixat amb el liquid de Kleinenberg, inclos
en parafina, seccionat en tails seriats de 6 micros i tenyit
per 1'hematoxilina de Delafiold i eosina

Ara be; en talls que passen per l'esbos de la glandula

genital en estat de formacio de follicles primitius, crida

1'atenci6 en mes d'un punt (fig. / i f') la presencia de

follicles primitius prominents sobre l'epiteli germinal

presentant tota l'apariencia d'una veritable evaginacio.

En particular el follicle f' representa com una hernia

esferica de l'esmentat epiteli. Les cel•lules de l'epiteli

follicular tanquen completament o quasi completament

1'6vul, ben manifest pel sell protoplasma i sobre tot per

la magnitud de son nucli (fig. no), i l'isolen de 1'epiteli.

Una de les cellules epitelials esta en carioquinosi. En

altra eminencia o cresta epitelial apareixen dos ovuls,

un al costat de 1'altre (fig. /), les cel•lules epitelials fol-

liculars no rodegen per complet aqui els ovuls.

Recorreguent els tills de la serie es veu que l'eminen-
cia es en forma de cresta i en distints punts d'aquesta
existeixen follicles en formacio. Per mes que horn s'es-
forci, no troba ni rastre de vasos, ni tan cols capil•lars
en contacte d'aquests f-)I•licles.

Aquestes dades ens semblen molt importants respecte

a la genesi estructural dels follicles. Perque per de prompte

l'epiteli germinal no s'ha invaginat, per a originar cordons

de Pfluger i fol•licles primitius, com admet ]a generalitat

dels autors, sing evidentment evaginat.

L'evaginaci6 ha tingut floc en punts discrets o discon-
tinus de 1'epiteli, de manera que no es admissible inter-
pretar-ho com un cas anormal.

Tampoc pot esser considerada ]'evaginacio com efecte
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del pas per alli de vasos sanguinis , puix nj se'n troba cap

en contacte- del follicle, com ja havem indicat ; pero de-

m& ni es veu com podrien influir per a provocar una

hernia epitelial , ja que el follicle f', per exemple, no esta

pas embolcallat per teixit conjuntiu, teixit vector dels

vasos: es un follicle purament epitelial.

Aquesta troballa ens sembla dii ben alt que la for-

macio del follicle no obeeix almenys primariament a

1'acci6 (mecanica) de vasos en formacio i desenrotllament,

sino a alguna altra orientacio o forca peculiar.

La qual cosa no exclou que accidentalment influeixin

u pugtiin influir altres causes i entre elles ]a mateixa for-

macio vascular.

De manera que nosaltres no rebutgcm en absolut la

causa indicada pels companys esmentats, sino que la re-

leguem a la categoria de causes secundaries o accidentals

coca que ec nceptuem plenament demostrada amb ]a nos-

tra reccrca per a l'embrio de poll.

Laboyatori Biologic de Sarrid.


