STRUCTURA FINĂ A SACULUI DORSAL
LA CYPRINUS CARPIO L.
LI•LIANA

BABEŞ,

TIBERIU TRANDABURU

şi

ELIZA LEONTE

Sacul dorsal, formaţiune cpitalamică, este reprezentat la peşti de un plex
coroid puternic cutat, care la Cyprinus înglobează şi tija epifizară (12). Plexurile
coroide au făcut obiectul a numeroase investigaţii de structură, fiziologie, biochimie şi patologie. S-a lucrat mult la mamifere (1 ; 2 ; 8-11 ; 13 ; 14 ; 17-19 ;
22), păsări (5-7), reptile (16), amfibieni (4 ; 20 ; 21) şi ciclostomi (15). Nu am
tntîlnit în literatura de specialitate un studiu al structurii fine al acestor formaţiuni în cadrul supraclasei Pe~ti, fapt care ne-a determinat să întreprindem investigarea electrono-microscopică a plexurilor coroide din ventriculul al III-lca care
formează sacul dorsal. Plexurile coroide ale ventriculului al IV-lea au făcut deja
obiectul unei alte 1ucrări (3) efectuate la specia Carassius auratus gibelio (Bloch).
MATERJ,~L ŞI

METODE

S-a .prelevat plex coroid diencefalic provenind dl· la 6 exemplare adulte
Cyprint1s carpio (L.). Materialul a fost fixat pentru observaţiile de microscopic
optică în lichidul Bouin-Hollande, iar pentru investigaţiile de microscopic electronică într-o soluţie de 2,5 % glutaraldehidă (pH = 7,4). Ulteri0r, piesele au fost
post-fixate într-o soluţie de 1 % Os0 4 • Includerea s-a făcut în parafină şi respectiv
în Durcupan ACM. După procedeul de prelucrare curentă, piesele au fost colorate
cu hemalaun-eritrozină în cazul observaţiilor în microscopia optică ; .pentru cercetările de microscopie electronică secţiunile ultrafine au f0st dublu contrastate
cu acetat de uranil şi citrat de plumb. Examinarea şi fotografierea prcparatc'lor
s-a făcut cu un microscop electronic tip JEM-7 (80 kv).
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OBSERVAŢII ŞI DISCUŢII

Sacul dorsal la crap face parte, împreună cu epifiza, din formaţiunile epitulamice situate deasupra ventriculului al III-lea şi alcătuieşte plafonul diencefalului. Situată între vellum transversum şi pedunculul ep1fizar, această formaţiune
este constituită dintr-un epiteliu unistratificat puternic cutat dis.pus pe o membrană bazală sub care se află un strat subţire de ţesut conjunctiv şi vase de sînge
(Pl. I, Fig. 1).
Structura fină a acestei formaţiuni coroidiene prezintă 0 serie de trăsături
caracteristice plexurilor coroide ale altor vertebrate, dar şi unele particularităţi.
Astfel, epiteliul unistratificat care il formează prezintă o înălţime variabilă în
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diferite zone. S-au putut observa zone în care celulele sînt cubice precum şi zone
în care celulele epiteliale sînt de formă prismatică, dintre dimensiuni predominînd inăl ti mea.
Pol~! apical al celulelor epiteliale prezintă expansiuni citoplasmatice fine,
distanţate între ele (PI. II, Fig. 4). Prin aspectul său polul apical se de')sebeşte
<.'vident de noţiunea de platou striat. Lipsa unor microvili ordonat orientaţi apare
corelată cu abundenţa cililor distribuiţi pe toată suprafaţa plexului (Pl. I, Fig. 2 ;
PI. II, Fig. 3).
Celulele epiteliale conţin nudei de formă neregulată cu un aspect tipic
(Pl. I, Fig. 2) şi o mare varietate de organite cum sînt : mitocondrii cu matricea
densă, relativ uniform distribuite in citoplasmă, reticul end')plasmic neted, ribozomi liberi, lizozomi etc. Densit:;.tea organitelor nu este aceeaşi în toate celulele,
fapt care a condus la identificarea unor celule mai luminoase (relativ puţine
la număr) şi a unora întunecate (PI. I, Fig. 2; Pl. II, fig. 3). Aceeaşi distincţie
a fost semnalată şi la mamifere de DOHRMANN (1970) (10), fiind considerată drept
consecinţa gradului diferit de hidratare al celulelor. Autorul infirmă părerea potrivit căreia aspectul diferit al celulelor ar reprezenta un artefact al fixării prin
1 mersie (plexul coroid fiind o membrană unistratificată foarte fină se fixează
relativ bine prin imersie). In opinia noastră, aspectul diferit al celulelor epiteliale
este determinat de densitatea variată a constituanţilor lor. Subscriem însă la
părerea lui DOHRM.·\NN (10) că nu avem de a face cu tipuri funcţionale distincte.
Celulele epiteliate apar fixate între ele prin joncţiuni reprezentate, ca şi
la alte vertebrate, de zonule adhaerens. Aceste joncţiuni sint mai vizibile în regiunea polului apical al celulelor (PI. II, Fig. 4).
In general, polul bazal al celulelor epiteliale din plexul coroid al crapului
este asemănător cu cel descris în cazul celulelor sacului dorsal la caras. Plasmalema bazală formează însă mai puţine invaginări tubulare, iar membrana bazală
este mai subţire şi continuă (PI. I, Fig. 2).
Axul cutelor coroidiene, în special al cutelor de dimensiuni mai mari, prezintă la crap un aspect interesant datorat abundenţei unor celule cu contur extrem
de nercgulnt, cu nucleul mic ·şi intens cromatic şi cu citoplasma plină cu globule
sferice sau ovoide electron-opace. Densitatea acestor globule intracitoplasmatice
este variabilă, iar conţinutul l')r apare uneori vacuolizat. Acestea sînt celulele
rromatofore care pătrund în plex împreună cu elementele meningeale, deosebit
de abundente la vertebratele inferioare (Pl. III, Fig. 5 şi 6).
Un alt tip de celule observat în stroma conjunctivă foarte bogată a cutelor
sacului dorsal se caracterizează printr-un nucleu voluminos şi citoplasma plină
cu vezicule sferice sau alungite avînd conţinutul clar (PI. III, Fig. 5). Corespondentul acestor celuie este dificil de găsit în plexurile celorlalte vertebrate. Stroma
din axul vilozităţilor conţine de asemenea celule conjunctive tinere (Pl. III, Fig. 5)
printre care se pot observa mănunchiuri de fibre colagene orientate dezordonat
în spaţiu (PI. I, Fig. 2). Vasele de sînge sînt numeroase, cu lurnenul de dimensiuni
variate (PI. III, Fig. 6) şi prezintă un endoteliu subţire, lipsit de pori. In lumenul
vaselor se observă frecvent hematii nucleate precum şi elemente din seria albă
cu granulaţii caracteristice şi :grelungiri cito.Q.lasmatice filiforme.
CONCLUZII

Studiul structurii fine a sacului dorsal la Cyprinus carpio (L.) ne-a permis
urmatoarele constatări :
1. - Epiteliul unistratificat care alcătuieşte această formaţiune conţine două
tipuri de celule identificate în funcţie de densitatea organitelor ;
a) celule luminoase (clare) cu o densitate redusă a constituanţj.lor citoplasmatici;
b) celule întunecate conţinind numeroase structuri intracitoplasmatice (în
special mitocondrii şi ribozomi) ;
.
2. - Polul apical al celulelor epiteliale nu prezintă un platou striat si~lar
celui observat la vertebratele superioare ci numai rare expansiuni citopl3SII1at1ce
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In schimb, densitatea cililor este superioară celei întîlnite în plexul coroid al
speciilor investigate pînă în prezent ;
3. - Stroma conjunctivă conţinută de cutele plexului coroid are ca elemente principale fibrocite, cromatofori precum şi unele celule încă neidentificate;
4. - Capilarele sangvine prezintă un endoteliu foarte subţke, lipsit de pori.
SUMMARY
The structure of dorsal sac in adult speci.mens of Cyprinus carpio (L.) was invesligated in lignt and electron microscopy. This epitnalamic formation is represented in carp
by a choroid plexus in which folds the epiphysis stalk is included. The dorsal sac consists
in an monolayered epithelium and a basal lamina, under which connective tissue and blood
vessels are disposed. The ultrastructural observations revealed many sinlilarities, as a series of differences between choroid plexus in carp and in other vertebrates. „Dark" and
„light" cells have been reported function of the density of their constituents. Moreover,
cell types of connective tissue (fibrocytes, mastocytes and pigment cells), as well as
the structure of blood vessels which supply this tissue were described. The above rcsults are discussed in connection with other authors' findings.
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PI. I

Fig. 1. Epiteliul
1 -

celulă epitelial ă

unistratificat al
; 2 - cili ; 3

sacului dorsal la Cyprinus carpio L .
; 4 - vas de sînge. x 300.

membrană b azală

Fig. 2. Celule „luminoase" (A) ş i celule ,întunecate" (B) în epiteliul sacului dorsal.
Ci
cili ; N
nucleu
Bm
membrană bazală; C
ţesut conjunctiv;
M - mitocondrii. x 9400.
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Pi. II

Fig. 3. Asp ect al epiteliului sacu lui d orsal
„ luminoa să" (A/. x 10300.

în cenlruf im agi nii o

F1g. 4. Polul apical al unei celule epiteliale din sacul dorsal
J - joncţiune intercelulară. x 39000 .

Mv -

celulă

microvili
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PI. III

·~.·

,f.,\
/.·.

Fig. 5. Cromatofori (Cr) şi celule conjunctive (Cc) in stroma
epiteliul sacului dorsal. Cn - celule neidentificate. x 6400.

situată

Fig. 6. Vase d e sînge în stroma c onjunctivă conţinînd hematii (H)
La exteriorul vaselor se observă o celulă pigmentată (Cr). x 11900.
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