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PREFAŢĂ
Ideea de a concepe o teza de doctorat având titlul „Microcitoarhitectonica
si circulaţia neurohemala a glandei pineale in dezvoltare ontogenetica” mi-a
venit plecând de la mai multe considerente.
Unul dintre motivele cercetării mele pleacă din penuria de informaţii
actualizate legate de importanta derulării filmului momentelor ontogenetice ale
glandei epifize in contextul influentelor multiple si complexe endocrine pe care
secreţia pineala le are asupra organismului.
Ideea vehiculata frecvent ca epifiza reprezintă un aşa-zis „al treilea ochi”
este fundamentata pe substratul anatomo-fiziologic pe care se bazează impactul
iluminării de diferite grade asupra ritmurilor biologice circadiene, sezoniere si
de adaptare la modificarea de fus orar.
Un alt considerent pentru care m-am orientat către acest studiu al glandei
pineale a plecat de la o afirmaţie devenita clasica in literatura de specialitate
conform căreia evoluţia fiziologica microcitoarhitectonica a epifizei merge către
depunerea de diferite tipuri de saruri organice, ce au ca si consecinţă formarea
unor concreţiuni calcare, fapt ce nu afectează in vreun fel capacităţile secretorii
modulatoare epifizare.
O alta axa de cercetare este constituită de studiul interconexiunilor
neuroendocrine ale epifizei, pe de o parte cu structurile nervoase, pe de alta
parte prin efectele biologice considerabile.
Pe de alta parte, teza de doctorat abordează potenţialul terapeutic
reprezentat de către melatonină in cazul unor maladii grave de tipul
neoplasmelor cu condiţionare endocrina.
In aceeaşi direcţie de cercetare, teza urmăreşte posibilul impact benefic al
perfuziilor cuantificate cu melatonină pentru restabilirea fiziologiei ritmurilor
somn-veghe, dar si in scopul adaptării organismului într-un mod foarte rapid la
schimbările de fus orar sau climatice bruşte.
Studiul momentelor ontogenetice de tip fetal, de nou-născut, de copil,
respectiv adult si senescent îşi propune sa explice anumite variaţii fiziologice de
acomodare in momente de schimbare a statusului endocrin de fond (ex. Apariţia
pubertăţii, respectiv instalarea climaxului).
Un capitol aparte este reprezentat de implicarea într-un proiect comun cu
departamentul de informatica al Universităţii Transilvania Braşov, la realizarea
softului, prin furnizarea de imagini macroscopice, precum si de secţiuni
microscopice transversale, paralele la diferite niveluri epifizare.
Astfel am coparticipat la generarea programului de proiectare a unei
structuri spaţiale tridimensionale pentru regiunea pinealo-diencefalică.
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Capitolul I – INTRODUCERE
In evoluţia studiului epifizei se deosebesc trei perioade istorice conform
teoriei lui Kappers.
Ȋn evoluţia studiului epifizei, Kappers deosebeşte trei perioade istorice.
Prima este aceea a noţiunilor superstiţioase iar a doua etapă (prima jumătate a
secolului XX) corespunde studiilor de anatomie comparată, embriologie,
histologie şi primelor experienţe de pinealectomie. In 1905 Studnicks a definit
fotosensibilitatea şi funcţia secretorie a glandei pineale, pe care o asociază cu
„al treilea ochi” (organul parietal sau frontal).
A treia etapă istorică corespunde studiilor de biochimie, farmacologie şi
fiziologie ale epifizei (a 2-a jumătate a secolului XX).
La noi în ţară C.I.Parhon a obţinut rezultate deosebite în studiul epifizei,
cu larg ecou internaţional, publicând în 1938 primul studiu privind glanda
pineala din punct de vedere endocrinologic.
Milcu, Pavel şi Neacşu au demonstrat existenţa în glanda pineală la
mamifer şi om a unui hormon peptidic de tip arginin vasotocin.
Cercetarea mea se constituie într-un studiu de macro si microanatomie
precum si al circulaţiei neurohemale a glandei pineale in contextul efectelor
biologice importante si a controlului ritmurilor biologice.
In acest sens, am luat în studiu evoluţia glandei pineale din perioada
fetală până la cea de adult, folosind un material exclusiv uman mai puţin studiat
până in prezent.
Rezultatele obţinute au fost comparate cu datele din literatură,
conturându-se in acelaşi timp o serie de aspecte noi privind originea
embriologică şi inervaţia epifizei.
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Capitolul II – DATE DIN LITERATURA –
ACTUALIZARE
II.1. ISTORIC
Descoperirea glandei pineale umane este atribuită lui Herophilos şi
Erasistrat din Alexandria (sec. IV- III î.e.n.). Aceştia atribuiau glandei pineale
funcţia de „sfincter” in reglarea „spiritului vital” din ventriculul al II-lea în
ventriculul al IV-lea.
Galen din Pergamon a fost primul care a descris localizarea, forma
glandei şi i-a dat numele de pineală (după forma sa de con).
Galen a considerat glanda pineală un organ limfatic iar Descartes drept
„sediul sufletului”.
Era modernă a cercetării glandei pineale începe prin descoperirea în
1958, de către Lerner, a hormonului pineal – melatonină, denumită astfel pentru
că extractele pineale decolorau celulele melanofore.
In jurul anului 1960, Fiske a observat ca funcţia de reproducere atribuită
glandei pineale este reglată de iluminarea înconjurătoare.
Gaston şi Menaker au atribuit glandei pineale, pentru prima dată, funcţia
de „ceasornic biologic” arătând că pinealectomia suprimă ritmul secreţiei
melatoninei.
Legătura dintre glanda pineală şi reproducere s-a făcut încă din anul 1896,
când Gutzeit descrie un băiat cu macrogonitosomie prematură şi teratom al
regiunii pineale, iar Heubner a corelat pubertatea precoce a unui copil cu
existenta unei tumori pineale.
In 1909 Marburg a sugerat că pubertatea precoce apare datorită
malfuncţiei epifizei şi că în mod normal glanda inhibă reproducerea la copii.
In consonanta cu aceste aceste aspecte, glanda pineală a fost denumită,
glanda castităţii".
In prezent cercetările privind epifiza se orientează spre funcţia glandei de
„traductor neuroendocrin”, un organ care transformă impulsul nervos primit de
la retină (despre gradul de iluminarea înconjurătoare) într-un semnal endocrin si
anume sinteza melatoninei, responsabilă de efectele gonadale mediate de glanda
pineală.

II.2. EMBRIOLOGIA GLANDEI PINEALE
Embriologic, epifiza provine dintr-o evaginaţie a tavanului veziculei
diencefalice.
Tavanul diencefalului este constituit dintr-un singur strat de celule
ependimare acoperite de un mezenchim vascular. Ansamblul va da naştere
plexurilor coroide ale ventriculului al III-lea.
14
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Partea cea mai caudală a tavanului diencefalic nu participa la formarea
acestor plexuri coroide, ci dă naştere epifizei.
Aceasta apare la început sub forma unei îngroşări epiteliale, pe linia
mediană, apoi cam la 7 săptămâni de viaţă embrionară începe să evagineze.
Se formează astfel un diverticul care progresează posterior şi inferior şi
ale cărui celule proliferează intens pentru a da naştere, în săptămânile următoare
unui organ parenchimatos - glanda epifiză.
Diverticulul caracteristic are originea în aria dintre comisura posterioară
şi comisura habenulară.
Când epifiza embrionară se dezvoltă, celulele neuroepiteliale dau naştere
la pinealoblaste, care se diferenţiază în elemente parenchimatoase definitive,
numite pinealocite.
Celulele gliale ale epifizei adulte derivă, de asemenea, din ectodermul
neural, pe când ţesutul stromal, incluzând vasele de sânge ale glandei derivă din
mezenchim.

II.3. ANATOMIE MACROSCOPICA
La adult, epifiza este o proeminenţă conică situată inferior de spleniusul
corpului calos, între cei doi coliculi superiori. Este ataşată de un pedicul ce se
continuă cu comisura habenulară şi comisura posterioară.
Greutatea epifizei este de aproximativ 120 ng, având însă mari variaţii
individuale. Aceste variaţii apar datorită dificultăţilor de izolare a parenchimului
de pânza arahnoidiană sau din cauza modificărilor în funcţie de vârstă.
Epifiza împreună cu fibrele nervoase interemisferice formează o parte din
peretele posterior al ventriculului al III-lea.
Ventriculul prezintă o prelungire diverticulară în interiorul glandei
denumita reces pineal. In acest mod glanda este înconjurată de lichid
cefalorahidian, atât pe faţa ventriculară, cât şi pe faţa externă, deoarece spaţiul
subarahnoidian are în dreptul epifizei o dilataţie denumita cisterna superioară.
Aceasta glanda „pluteşte” practic în lichidul cefalorahidian.
La exterior epifiza este acoperită de o capsulă fibroasă subţire care trimite
septuri conjunctivo - vasculare către interior, cu tendinţa de a schiţa lobul
glandular.
In interiorul capsulei se găseşte parenchimul pineal format din celule
parenchimatoase, celule gliale modificate, fibre nervoase si neuroni.

II.4. ANATOMIE MICROSCOPICA
In coloraţia hematoxilină-eozină, pinealocitul apare pal colorat, cu nucleu
mare şi nucleol evident.
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Citoplasma este moderat bazofilă şi conţine granule lipidice. In
impregnarea argentică Rio-Hortega, celulele pineale umane apar cu prelungiri
lungi, răsucite, care radiază spre septurile conjunctive şi se termină prin dilataţii
pe / sau lângă vasele sanguine.
In anul 1977, Peveţ a clasificat pinealocite pe baza diferitelor aspecte
morfologice ale proceselor secretorii în: pinealocite de populaţie I, care conţin
vezicule granulare, ce presupune că sunt reprezentarea morfologică a produsului
secretat de glandă şi pinealocitele de populaţie II, care pot fi lipsite de granule,
dar conţin un material flocular în cisternele reticulului endoplasmic şi care,
teoretic reprezintă produsul secretat de glandă.
Unele celule parenchimatoase conţin atât vezicule granulare cât şi
material folicular în cisternele reticulului endoplasmatic.
Veziculele granulare observate frecvent, sunt produse în aparatul Golgi şi
sunt transportate prin prelungirile celulare în spaţiile perivasculare. Numărul lor
se modifica în timpul variatelor schimbări fiziologice şi unii autori afirmă ca ele
conţin produsul antigonadal al glandei.
Glanda pineală este puternic antigonadală, conţine un număr mare de
vezicule granulare (sau vezicule cu miez dens).
Totuşi, astfel de corelaţii nu dovedesc că veziculele sunt de fapt asociate
procesului secretor.
Un alt tip de celulă din epifiza - celula interstiţială, se găseşte în spaţiile
perivasculare şi între grupurile de pinealocite, are un nucleu alungit care se
colorează mai puternic decât cel al pinealocitului.
Folosind microscopul electronic, citoplasma celulei interstiţiale conţine
un reticul endoplasmic bine reprezentat şi numeroşi ribozomi liberi. In plus apar
ocazional depozite de glicogen.
Microtubulii sunt rari, dar există numeroase filamente citoplasmatice cu
diametrul de 50-60 A şi cu lungimea nedeterminată.
Abundenţa de filamente citoplasmatice reprezintă într-adevăr o
reminiscenţă a structurilor fine astrocitare.
Mai multe sau mai puţine pinealocite se găsesc astfel în proximitatea
lichidului cefalorahidian.
Celulele descrise de Peveţ conţin un aparat Golgi foarte dezvoltat şi
reticul endoplasmic granular, iar nucleul prezintă invaginaţii. La suprafaţă
celulele au microvili.
Celulele ependimare, aranjate în „rozete”, care apar şi în parenchimul
pineal sunt mult mai frecvente în recesul pineal.
Glanda pineală umană tinde să se calcifice odată cu vârsta;
- Apar concreţiunile calcare sau corpora arenaceea, compuse dintr-o
matrice organică mineralizată, cu o organizare concentrică.
Concreţiunile calcare sunt extracelulare şi conţin fosfat de calciu,
carbonaţi. Numărul lor creşte cu vârsta.
16
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II.5. VASCULARIZAŢIE
Regiunea pineala este vascularizata din doua mari surse arteriale si
anume:
o artera cerebrala posterioara având următoarele ramuri destinate regiunii:
- Arterele cvadrigeminale.
- Arterele talamice.
- Coroidiene postero-laterale.
- Coroidiene postero-mediane.
o artera cerebeloasa superioara
Toate aceste artere sunt anastomozate între ele si astfel va lua naştere un
plex arterial periglandular foarte dens.
Preponderent vascularizaţia epifizei este asigurată de către arterele
coroidiene posterioare ce provin din arterele cerebrale posterioare în traiectul lor
pe faţa dorso-laterală a mezencefalului.
Ramurile arteriale se ramifică în capsula glandei înainte de a penetra
parenchimul.
La om, întreg parenchimul glandular este bogat şi uniform vascularizat.
Capilarele sunt fenestrate, ceea ce permite un schimb accentuat între celule şi
sistemul circulator. Capilarele provin dintr-un plex periglandular care formează
o reţea densă organizata în jurul glandei.
La om, cel puţin o parte din drenajul venos se face in joncţiunea venelor
cerebrale interne.
In comparaţie cu alte organe, epifiza are cea mai bogată densitate capilară
(pe gram de ţesut) faţă de oricare altă glandă endocrină, şi este întrecută doar de
cea de la nivel renal.
Debitul sanguin a fost calculat la 4 ml /min/g.
Perfuzia parenchimului este mai mare noaptea decât ziua, o schimbare
legată probabil de creşterea nocturnă a metabolismului indolilor.
DRENAJUL VENOS
Drenajul venos encefalic formează 2 sisteme:
- Un sistem de vene superficiale pe suprafaţa emisferelor.
- Un sistem de vene profunde aflate in apropierea plexurilor coroidiene.
Venele superficiale sunt împărţite in 3 grupuri:
1) Vene superioare – care se găsesc pe fetele supero-laterala si mediala
ale emisferei, drenând sângele mai ales pe cel superior spre sinusul longitudinal
superior si mai putin inferior spre sinusul longitudinal inferior. La randul lor si
aceste vene superioare se împart in 3 grupuri:
- Anterior
- Mijlociu
- Posterior.
17
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2) Vena cerebrala mijlocie superficiala – se găseşte in şanţul
lateral Sylvius si coboară spre fata inferioara drenând in sinusul cavernos.
3) Vene inferioare – se găsesc pe fata inferioara a emisferelor cerebrale.
Dintre aceste vene exista un colector mai voluminos care se numeşte vena
bazala.
Aceasta se formează in dreptul spaţiului perforat anterior prin unirea a
inca 3 vene:
A) cerebrala anterioara,
B) cerebrala mijlocie profunda (care însoţeşte artera cerebrala medie)
C) si vena striata care iese din profunzimea spaţiului perforat anterior.
Vena bazala are traiect posterior, si sub spleniusul corpului calos se varsă
in vena cerebrala mare a creierului.
Venele profunde sunt constituite de către vena cerebrala interna care drenează
sângele profund al emisferelor cerebrale. Se formează in dreptul orificiului
interventricular, din 2 vene:
- Vena talamo-striată care vine din şanţul talamo striat.
- Si vena coroidiana ce vine dinspre pânza coroidiana a ventriculului 3.
După formare, vena are traiect posterior, tot in grosimea pânzei
coroidiene, si ajunsa sub spleniusul corpului calos, se uneşte cu cea de partea
opusa, formând marea vena cerebrala a lui Galen.
Aceasta din urma, după un scurt traiect posterior se uneşte cu sinusul
longitudinal inferior si formează sinusul venos drept, care are in continuare
traiect posterior, prin baza coasei creierului, pana la nivelul confluentei
sinusurilor, in care se varsă. De la acest nivel sângele e drenat prin cele 2
sinusuri venoase transverse, apoi sigmoide, spre venele jugulare interne.
Prin îndepărtarea ganglionului cervical, care reduce metabolismul, scade
fluxul sanguin în organ la aproximativ 2 / 3 din nivelul normal.

II.6. INERVAŢIE
Conexiunile nervoase ale epifizei sunt de un interes special deoarece
activitatea secretorie a glandei se bazează pe o inervaţie simpatică intactă. In
acest context epifiza este o glanda relativ aparte printre alte glande endocrine.
Denervarea simpatică a unui număr de glande endocrine (de exemplu tiroida)
este de obicei doar un mic impediment în producerea şi eliberarea hormonilor
iodaţi. La polul opus denervarea epifizei inhibă sever activitatea endocrină.
Date fiziologice şi anatomice au adus dovada că, neuronii simpatici se
găsesc în ganglionul cervical superior şi că fibrele postganglionare ale acestora
se termină în glanda epifiza. Aceste fibre ajung la glandă de-a lungul vaselor
sanguine la nivelul plexului pericarotic intern. Din acest plex se desprind în
apropierea glandei cei doi nervi epifizari numiţi si nervii conari care penetrează
glanda la polul distal. Fibrele nervoase sunt amielinice şi se termină în spaţiile
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pericapilare şi ocazional între pinealocite. Terminaţiile nervoase conţin un
număr mare de vezicule granulare omogene care caracterizează neuronii
simpatici în oricare altă regiune a organismului.
Butonii terminali conţin granule de serotonină şi norepinefrină.
Serotonina este prezentă atât în terminaţiile nervoase, cat şi în interiorul
pinealocitelor.
Neurotransmiţătorul, norepinefrina, este eliberat în timpul perioadei
nocturne şi influenţează producţia de indoli în glandă.
Fibrele de la retină se termină nu numai pe ganglionii geniculaţi laterali,
ci si în nucleii suprachiasmatici.
Cea mai mare parte din fibre fac sinapsă în corpul geniculat lateral şi emit
colaterale către coliculii cvadrigemeni superiori. O parte însă (fibrele retinohipotalamice) se îndreaptă spre nucleii suprachiasmatici ipsi şi contralaterali.
Printr-o cale polisinaptică impulsul este transmis în regiunea tuberală
medială a hipotalamusului şi apoi în hipotalamusul lateral. Axonii din această
regiune intră în fasciculul longitudinal medial şi coboară prin trunchi până în
măduva cervico-toracală (C8-T1), unde fac sinapsă cu neuronii din centrul
ciliospinal simpatic, localizat în coloana intermedio-laterală.
Axonii neuronilor preganglionari părăsesc sistemul nervos central prin
rădăcina anterioara şi au traseu ascendent în trunchiul simpatic spre ganglionul
cervical superior. De la acest nivel informaţia despre gradul de iluminare este
transmisă la epifiza prin intermediul caii descrise mai sus.
S-a presupus ca în afară de fibrele simpatice care intră în glandă prin
nervii conari, mai există altele care trec direct din diencefal spre pediculul
pineal. Acestea, s-a crezut iniţial, că sunt fibre aberante comisurale care nu se
termină în epifiza, dar date mai recente indică faptul că ele se pot termina în
glandă
Pe lângă acestea există şi o inervaţie parasimpatică comisurală şi
peptidergică.
Inervaţia simpatică este esenţială în producţia principalului hormon
indolic al pinealei, melatonină (MLT). Glanda pineală poate prezenta chiar ea
însăşi activitate electrică cu ritmicitate zilnică.
Fibrele nervoase aferente de la glanda pineală către encefal nu există
decât în perioada embrionară.
Astfel, din retină semnalele fotonice codificate neural merg prin tractul
retino-hipotalamic şi prin tractul geniculato-hipotalamic la nucleul
suprachiasmatic hipotalamic. De aici, prin nucleul paraventricular şi
hipotalamusul tuberal, ajung în hipotalamusul lateral.
Neuronii acestuia trimit fibre care fac sinapse în coarnele
intermediolaterale ale măduvei toracice superioare cu neuronii vegetativi.
Neuronii medulari prin fibre preganglionare fac la rândul lor sinapse în
ganglionii cervicali superiori.
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Fibrele postganglionare simpatice ajung în glanda pineală prin nervii
conari, dar şi printr-un contingent de fibre simpatice ce inervează întâi habenula.
Separat de această inervaţie simpatică a pinealei care reglează biosinteza
hormonilor indolici şi care degenerează la extirparea ganglionilor cervicali
superiori, există si o inervaţie comisurală pinealopetă, care leagă direct
encefalul cu glanda pineala şi care degenerează după extirparea regiunii
habenulare.
Fibrele nervoase cerebropineale pot avea originea în hipotalamusul
paraventricular, în nucleii habenulari, în nucleii comisurii posterioare dar şi în
corpii geniculaţi laterali şi au o distribuţie regională în organul pineal.
Fibrele comisurale au şi un contingent sărac de fibre simpatice.
Putem afirma deci că există o proiecţie directă a impulsurilor nervoase
optice din corpii geniculaţi laterali la organul pineal, fără medierea sistemului
vegetativ simpatic.
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Capitolul III – ASPECTE BIOCHIMICE
III.1. HORMONI
Melatonină face parte dintr-o familie de substanţe biologic active,
metoxiindoli, produse de glanda epifiza.
Caracterizarea sa biochimică a constituit un punct de cotitură în studiul
fiziologiei epifizei, deoarece a fost prima substanţă identificată care reproducea
unele din efectele extractelor epifizare sau înlătura alterările fiziologice care
survin după îndepărtarea epifizei.
Scăderea temperaturii duce la:
a. creşterea activităţii enzimatice in glanda pineala;
b. creşterea amplitudinii de melatonină nocturna;
c. modularea efectului inhibitor al luminii aplicate noaptea.

III.2. BIOSINTEZA MELATONINEI
Prima etapă în biosinteza melatoninei este oxidarea triptofanului în
poziţia 5, cu formare de 5 hidroxitriptofan. Reacţia este catalizată de triptofan
hidroxilază şi necesită prezenţa O2, a ionului feros şi a pteridinei reduse drept
cofactor.
A 2-a etapă este reprezentată de conversia 5 hidroxitriptofanului în
serotonină, reacţia catalizată de aromatic L aminoacid decarboxilaza. Această
enzimă este ubicuitară şi participă in toate zonele la biosinteza catecolaminelor.
Cea mai mare parte a serotoninei produsă în afara epifizei (de exemplu în
creier sau în celulele enterocromafine ale intestinului) este metabolizată prin
dezaminare oxidativă sub acţiunea enzimei monoaminooxidază (MAO).
Enzima MAO există şi în epifiza şi metabolizează o parte din serotonină
producând un intermediar instabil: 5 hidroxiindolacetaldehida.
5-hidroxiindolacetaldehida poate fi oxidată cu obţinerea de acid 5
hidroxiindolacetic sau redusă la 5 hidroxitriptofol:
Aceşti doi ultimi produşi de dezaminare sunt substrate pentru enzima
hidroxiindol - O metiltransferaza (HIOMT) producând acid 5 metoxiindolacetic
şi respectiv 5 metoxitriptofol.
Cele mai importante reacţii care au loc în epifiza sunt cele două etape de
conversie ale serotoninei în melatonină.
Ambele enzime, serotonina N acetiltransferaza cât şi hidroxiindol - O
metiltransferaza probabil că pot determina rata globală la care epifiza
sintetizează melatonină.
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Conversia serotoninei în melatonină se afla sub controlul ciclului lumină întuneric la care animalele sunt expuse prin sistemul nervos simpatic periferic.
Caracteristic, perioadele de lumină sunt asociate cu niveluri crescute de
serotonină pineală şi scăzute de activitate ale NAT.

III.2.1. VARIAŢII IN SINTEZA DE MELATONINĂ
Atât la om, cat si la animal, nivelurile plasmatice nocturne ale
melatoninei variază intre 30 si 200 pg / ml, cu un maximum situat in a doua
jumătate a nopţii.
Melatonină este o molecula foarte lipofila, deci ipoteza receptorilor
melatoninergici nucleari si / sau citozolici este destul de probabila. Totuşi,
contrar altor familii de receptori, nu este deocamdată posibila legarea unei
funcţii fiziologice sau a unui comportament de tip receptor specific si in
consecinţă a unei indicaţii terapeutice.
Receptorii melatoninei au fost caracterizaţi in multe structuri periferice:
splina, rinichi, ficat, testicule, ovare, sistemul vascular, intestine, muşchii netezi
si in unele celule imune.
Prezenta receptorilor pentru melatonină in glanda pineala, in organele
periferice (tinta) si in sistemul nervos central sugerează ca reglarea la nivel de
receptor intervine atât in controlul biosintezei si secreţiei melatoninei, cat si in
controlul efectelor produse de melatonină.

III.2.2. RECEPTORII MELATONINEI
Din punct de vedere molecular, aceşti receptori membranari notaţi cu
MT1, MT2 si MT3, prezintă o omologie structurala de 60% si aparţin familiei
de receptori cu şapte segmente transmembranare, fiind cuplaţi cu proteinele G.
Rolul fiziologic al receptorilor MT1 nu a fost inca stabilit cu precizie.
La om, ei sunt prezenţi in nucleii suprachiasmatici, in zona pârş tuberalis
din hipofiza, in nucleul paraventricular al talamusului, in cortexul cerebelos, in
hipocamp si in cortex (parietal, occipital, temporal si frontal).
La nivel periferic, receptorii MT1 au fost observaţi in rinichi.
Receptorul MT1 are şapte domenii transmembranare, specifice
receptorilor cuplaţi cu proteina G si sunt cuplaţi negativ cu sistemul
adenilatciclazic (AC).
Activarea lor induce o creştere a acumulării AMPc, iar acest efect este
mediat printr-o proteina G sensibila la toxine.
Receptorii melatoninei se cuplează cu doua tipuri de proteine G, una
sensibila la toxina tusei convulsive, cealaltă la toxina holerei.
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III.3. HORMONII EPIFIZARI PEPTIDICI
Prin metode chimice şi bioanalitice s-a pus în evidenţă existenţa unui
octapeptid denumit argininvasotocina.
Acest compus diferă printr-un singur aminoacid de ocitocină şi prin 2
aminoacizi de vasopresină.
Acest octapeptid are o secţiune intensă, de modificare a funcţiei
hipofizare.
Plasarea de cantităţi de ordinul pg în L.C.R. suprimă hipertrofia ovariană
compensatorie după ovarectomie unilaterală.
Controlul secreţiei acestor hormoni peptidici, precum şi rolul lor
fiziologic este necunoscut.
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Capitolul IV – ASPECTE FIZIOLOGICE
IV.1. REGLAREA RITMURILOR
CIRCADIENE (DE 24 H)
Pinealectomia nu modifica ritmul circadian in timpul odihnei, dar
facilitează resincronizarea la o noua fotoperioada.
Ritmul zilnic de melatonină este considerat un mediator circadian folosit
de ceasul SCN endogen pentru a transmite mesajul circadian la structurile tinta
ale melatoninei.
In plus, melatonină exercita un efect cronobiotic, acţionând direct asupra
SCN. Efectul sincronizator al melatoninei apare într-un anumit moment
circadian, fiind diferit in funcţie de specie.
Melatonină îşi poate exercita proprietăţile sincronizatoare indirect sau
direct asupra ceasului biologic prin receptori specifici.
Aceasta proprietate a melatoninei este utilizata împreună cu alte semnale
circadiene, intre mama si făt, pentru a antrena ceasul circadian al fătului.
La oameni, aceasta proprietate cronobiotica a melatoninei a fost folosita
pentru a resincroniza indivizii prezentând ritmuri circadiene neregulate, legate
de sindromul de somn întârziat, efectele diferenţelor de fus orar, munca in ture
de noapte sau la unii oameni orbi.

IV.2. LUMINA, GLANDA EPIFIZA SI RITMURILE
BIOLOGICE
O arie în care epifiza are o funcţie relativ caracterizată este controlul
răspunsurilor gonadale la lumina înconjurătoare. Când indivizii sunt expuşi la
lumină sau întuneric continuu sau sunt orbi, apar schimbări marcate în
sincronismul maturizării gonadale şi ca urmare, în ciclurile ovulatorii.
La femeile oarbe menarha ce instalează mai devreme.
Subiecţii ţinuţi în întuneric continuu dezvoltă o atrofie pronunţată a
gonadelor; acest efect este blocat de pinealectomie.
Maturaţia gonadală este accelerată prin expunere la „zile lungi”
artificiale, zile în care lumina este prezentă timp de 14 ore.
Efectul stimulator al luminii poate fi inhibat prin îndepărtarea epifizei,
sugerând faptul că acest organ poate media stimularea optică a maturaţiei.
La om, iluminarea ciclică, nu este singurul factor generator de ritm în
secreţia de melatonină.
Subiecţii normali necesită aproximativ 4-5 zile pentru a reface ritmul urinar şi
plasmatic al melatoninei la un program nou de iluminare, când timpul de
iluminare zilnic a fost schimbat la 12 ore.
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IV.3. EFECTE AUTOCRINE / PARACRINE
In urma pinealectomiei, concentraţia plasmatica a melatoninei este foarte
scăzută.
In retina, melatonină e sintetizata ritmic in fotoreceptori într-o maniera
circadiana care persista in vitro in condiţii constante.

IV.4. MODULAREA NEUROTRANSMISIILOR
S-a constatat ca melatonină poate, pe de o parte, modifica secreţia
neurotransmiţătorilor, in special secreţia de dopamina, serotonina, norepinefrina
(NE), acetilcolina (Ach) si, pe de alta parte, ar putea modula răspunsul postsinaptic.
De exemplu, melatonină potenţează vasoconstricţia indusa de
norepinefrina arterei caudale.
In plus, prin activarea diferitor subtipuri de receptori, melatonină poate
modula diferenţiat funcţia -aminobutiric (GABA-A).

IV.5. EFECTELE MELATONINEI ASUPRA
SISTEMULUI IMUNITAR
Dozele mari de melatonină exogena stimulează sistemul imunitar astfel:

creste activitatea celulelor T;

cresc limfocitele si răspunsurile umorale;

este inhibata involuţia timusului (proporţional cu vârsta).
In vitro, melatonină creste activitatea celulara NK, producţia, dar si
expresia interleukinei 1, -interleukinei 2 si a interferonului, concept acceptat
de majoritatea autorilor ce ii atribuie efectul imunostimulator.
In plus, efectul cronobiotic al melatoninei poate fi implicat in organizarea
circadiana a sistemului imunitar.
S-a constatat ca melatonină poate media schimbările periodice ale
funcţiei imunitare.

IV.6. PROPRIETATEA ANTIOXIDANTA /
ANTIÎMBĂTRÂNIRE A MELATONINEI
S-a constatat ca menţinerea in organism a unui nivel de melatonină ridicat
încetineşte schimbările provocate de vârstă si de cancer, melatonină fiind o
molecula antioxidanta foarte puternica, a carei concentraţie descreşte cu vârsta.
Efectul anticarcinogen al melatoninei a fost descris in vivo si in vitro pe
tumorile mamiferelor.
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In vivo, exista o corelaţie inversa intre nivelul nocturn de melatonină din
plasma si numărul de receptori estrogenici la pacienţi cu cancer dependent de
estrogeni. In vitro, melatonină induce o diminuare de 40-60% a celulelor
tumorale de cancer mamar.
In concluzie, melatonină este un mesager endocrin temporar, un hormon
ce este caracterizat prin doua ritmuri de secreţie: un ritm de 24 de ore cu maxim
nocturn si un ritm anual dependent de variaţiile periodice din fotoperioada.
Este posibil ca nu toate funcţiile atribuite melatoninei sa fie legate de
informaţiile temporare pe care le aduce diferitelor structuri.
Studii efectuate pentru înţelegerea mecanismelor de acţiune a
melatoninei in reglarea funcţiilor periodice si circadiene au demonstrat ca
modelul de secreţie a melatoninei este fundamental pentru funcţia sa temporara.
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PARTE SPECIALĂ
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Capitolul V - IPOTEZE DE LUCRU
Diversitatea aspectelor sugerate de literatura părea sa fie simplificata, prin
alegerea pentru studiu a unui material exclusiv uman.
Chiar dacă obiectivul propus a fost atins, mai multe întrebări au apărut pe
parcurs, fiecare dintre ele constituind un nou obiectiv de cercetare.
Unele dintre acestea vor fi menţionate, în măsura în care au legătura
directă cu obiectul lucrării, iar celelalte vor rămâne ca sugestii pentru cercetări
viitoare.
1. Primul deziderat a constat in stabilirea succesiunii momentelor
ontogenetice inca din perioada fetala, când epifiza este doar un rudiment si pana
la vârsta senescentei, deoarece literatura de specialitate afirma păstrarea unui
aspect rudimentar pana la vârste înaintate.
2. O adoua ipoteza de lucru a constat in confirmarea sau nu a teoriei ca
epifiza ia naştere din porţiunea cea mai caudala a plăcii dorsale.
3. O alta direcţie de cercetare a constat in decelarea sursei de provenienţa
a celulelor gliale ale epifizei precum si a celor din structura vaselor de sânge
glandulare.
4. De asemeni, am urmărit validarea teoriei care afirma ca evolutiv exista
frecvent depuneri de calciu in glanda epifiza, acest fapt constituind un reper
practic important in cazul radiografiilor.
5. Am vrut sa observ si aspectul pe care îl prezenta glanda pineala la nou
născut.
6. O alta direcţie a constat in identificarea decadei ontogenetice in cadrul
căreia parenchimul glandular are un potenţial de diferenţiere mare.
7. Am încercat sa stabilesc daca va exista o direcţie de migrare a celulelor
epifizare in ontogeneza.
8. Am studiat spaţiile perivasculare in sensul urmăririi morfologiei
acestora care sunt la început largi dar descresc progresiv.
9. Am încercat sa verific daca apar sau nu zone de proliferare la
joncţiunea glandei cu diencefalul.
10. Am încercat sa stabilesc daca epifiza se va dezvolta prin mitoze
celulare repetate sau prin creşterea volumului glandular.
11. O alta încercare a fost aceea de a stabili cate tipuri de celule se vor
diferenţia la nivelul glandei pineale in ontogeneza.
12. O monitorizare graduala a aspectelor microcitoarhitectonice si de
circulaţie neurohemala a evidenţiat maniera de diferenţiere omogena sau
eterogena prenatal, respectiv postpartum.
13. In literatura de specialitate este cunoscuta tendinţa marcată de grupare
a celulelor în grămezi care formează foliculi, pseudofoliculi sau alte tipuri de
formaţiuni.
14. Verificarea teoriei degetarelor epifizare a constat o prioritate in
cercetarea mea.
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15. Studiul evoluţiei cromatinei către o anumită structurare morfologica a
fost un al punct din studiul meu.
16. O importanta direcţie de urmărit va fi constituita de validarea
concepţiei conform căreia epifiza reprezintă un traductor neuroendocrin.
17. Din punctul de vedere al vascularizaţiei voi analiza modul in care se
realizează sinapsele de tip neuroendocrin.
18. Celulele formează de timpuriu pseudrozete şi cordoane. S-a observat
de asemenea, de timpuriu necroza celulelor şi fagocitoza.
19. Organizarea histologica este un subiect important pe care îl voi
analiza in cercetarea mea.
20. Controlul nervos al neurosecreţiei de melatonină va constitui una din
temele mele de interes si va oferi informaţii interesante vis a vis de efectele
iluminării asupra neurosecreţiei.
21. Un ultim deziderat consta in relevarea principiului ca epifiza
constituie un ceasornic biologic responsabil de majoritatea bioritmurilor legate
de alternanta lumină-întuneric, incluzând aici şi ritmul de secreţie endocrină de
24 ore, dar şi pe cele sezoniere („calendar biologic”).
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Capitolul VI – SCOPUL STUDIULUI / OBIECTIVE
Proiectul îşi propune cercetarea unor aspecte incomplet elucidate legate
de glanda pineala, sub diferite aspecte.
Studiul urmăreşte in primul rand secventele ontogenetice pe piese datate
inca din cursul sarcinii trecând prin cele de nou-născut, copil, adult si pana la
senescenta.
Tema propusa a constat in evaluarea modificărilor microcitoarhitectonice
precum si circulatorii neurohemale pe un grup de studiu de 64 de glande
pineale.
Am încercat o verificare a teoriilor conform cărora epifiza reprezintă un
aşa zis traductor neuroendocrin, adică un viscer ce transforma impulsul nervos
aferent retinian într-o neurosecreţie endocrina.
Astfel voi cuantifica si variabilitatea sintezei melatoninei responsabila de
efectele gonadale in diferite momente ontogenetice, bazându-mă pe interrelaţii
cu alte structuri neuroendocrine.
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Capitolul VII – MATERIAL SI METODA
Am utilizat exclusiv materiale de provenienţa umana in scopul aducerii
de noi informaţii privind originea embriologica, inervaţia, funcţia epifizei si
intercorelaţii dintre acestea.
Studiul surselor arteriale pineale, a ramurilor arteriale principale, cu
analiza variabilităţii citoarhitectonicii epifizare în ceea ce priveşte infrastructura,
modificările legate de vârstă şi anastomozele precum si determinarea zonelor
paucivasculare, s-a realizat în perioada 2008—2011 şi s-a bazat pe un număr de
64 de piese provenite de la SML CV şi BV şi din Departamentul de Anatomie al
Facultăţii de Medicină – Transilvania Braşov.
Piesele au fost examinate macroscopic si fotografíate in diverse incidente,
fie înaintea separării de ţesuturile adiacente, fie după prelevarea ce s-a realizat
împreună cu comisura habenulara. Apoi, piesele au fost incluse in diferitele
protocoale de prelucrare pana la fazele de secţiuni care au relevat
microcitoarhitectonica pineala precum si morfologia ramificaţiilor vasculare
respective.
Cele 64 epifize au fost prelevate de la 4 categorii de subiecţi, respectiv
cea de făt, de nou-născut, de adolescent respectiv de adult.
Epifiza este situată posterior, pe linia mediană, ocupând spaţiul format de
raportul celor două emisfere cerebrale cu cerebelul. Este localizată inferior de
spleniusul corpului calos intre cei doi coliculi superiori.
Epifizele au fost recoltate împreună cu comisura habenulară. Fixarea
pieselor recoltate s-a făcut in formol 10%, timp de 2-3 zile.
Am utilizat ca si metode de trecere de la aspectul macroscopic la cel
microscopic tehnici clasice de laborator cu următoarele coordonate:
in tehnica colorării cu hematoxilina - eozina nucleii apar albastruviolet si citoplasma roz-roşu.
in coloraţia tricromica Masson nucleii vor fi de culoare neagra,
citoplasma va apărea roşie, iar fibrele de colagen vor fi colorate in
albastru.
o alta tehnica mai rar uzitata este tehnica cu impregnaţii metalice
pentru neuroni in urma căreia am observat neuronii având corpii
si prelungirile coloraţi in negru dar si faptul ca nu toţi neuronii
vor apărea impregnate.
tehnica pentru neurofibrile evidenţiază neurofibrilele ce apar in
culoare neagra.
colorarea corpusculilor Nissl obţine granulaţii albastru-violet in
citoplasma corpului neuronal si nucleul, respective membrane
nucleara bine colorate.
tehnica pentru colorarea mielinei evidenţiază mielina in culoare
negru-albăstrui închis, nucleii si granulaţiile Nissl coloraţi in
violet purpuriu.
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tehnica pentru nevroglii surprind pe un fond clar astrocitele si
prelungirile lor colorate in purpuriu, pericarionii in roz si fibrele
nervoase incolore.
tehnica pentru microglii, in care acestea apar colorate in negru
intens, iar celelalte nevroglii in cenuşiu deschis.

In colaborare cu Departamentul de Informatica al Universităţii
Transilvania din Braşov, am participat la elaborarea unui program informatic ce
utilizează repere morfologice microcitoarhitectonice precum si vasculare din
cadrul secţiunilor seriate transversale prin glanda pineala.
După atribuirea unor valori alfa-numerice diferitelor puncte din cadrul
secţiunilor transversal realizate, am pus la punct un protocol de tip prelucrare
informatizata a datelor obţinute prin suprapunerea virtuala a unor secţiuni
seriate situate la distante cuantificate.
Aplicaţia de informatică date tehnice
Introducere
Din considerente practice am ales platforma.NET şi limbajul C# ce s-au
dovedit a fi de un real folos, îmbunătăţind considerabil rapiditatea dezvoltării
proiectului dar şi a timpilor de rulare. Aşadar plecând de la un Windows Form,
s-a realizat un program simplu de lucru cu imagini.
Printr-un OpenDialogBox se poate deschide orice imagine în
format.jpg,.png,.tif,.bmp,.gâf apoi se ataşează în PictureBox-ul aplicaţiei.
Strategii de dezvoltare
Din considerente de optimizare s-a adoptat o strategie de analizare a
imaginilor bazata pe stratificare.
Iniţial imaginea va fi divizată cromatic în două noi imagini. Prima
imagine va conţine doar petele întunecate printre care şi elementele sangvine,
iar a doua va conţine numai petele deschise printre care şi pereţii capilarelor în
sine.
Având la dispoziţie coordonatele elementelor sangvine dar nu numai (în
urma diferenţierii între pixeli sunt validaţi şi pixelii care nu fac parte din
elementul numit capilar), se poate verifica mai rapid în a doua imagine dacă în
jurul coordonatelor găsite se află pixeli validaţi ca făcând parte din capilar în
sine.
Astfel căutarea se face doar în jurul elementelor care „merită efortul”.
Timpul de analizare a unei imagini scade semnificativ, pentru o imagine de mici
dimensiuni procesarea se face sub 2 secunde.
Utilizare
Deschiderea unei imagini: Odată pornită aplicaţia, putem opta pentru
două moduri concrete de a deschide o imagine. Fie folosim butonul rapid
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Open... de pe bara ajutătoare de sub bara de meniu, fie accesăm bara de meniu,
iar în cadrul opţiunii File putem accesa Open...
Odată ajunşi în fereastra Open... putem deschide imagini în
formate.jpg,.png,.tif,.bmp sau.gâf. După ce am selectat imaginea dorită, şi
aceasta a fost afişată putem începe analizarea imaginii.
Capturare parametri
Folosind Parametri > Capturează dimensiuni se pot determina distanţe în
cadrul imaginii deschise. Aşadar ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului şi
trăgând un diametru imaginar vertical sau orizontal deasupra unei capilar, în
momentul eliberării butonului stâng se va afişa distanţa capturată.
Încearcă capturarea dimensiunilor semnificative, în vederea stabilirii
corecte a intervalului de măsurători, deci se urmăreşte capturarea celor mai mici
dimensiuni, şi respectiv celor mai mari. Datele vor fi apoi introduse în panoul de
parametri.
Parametri
Toţi parametrii aplicaţiei se află într-un panou separat, numit Parametri.
Acesta poate fi accesat din bara de meniu astfel: Parametri > Arată Parametri...
dar şi de pe bara de comenzi rapide făcând clic pe butonul cu cheiţă.
Parametri elemente sangvine şi Parametri capilare
Aceste grupări au rolul de a reprezenta parametri elementelor sangvine şi
a capilarelor. În prima parte sunt parametri ce ţin de paleta de culori între care
este validat un pixel dintr-un element sangvin sau capilar.
Datele sunt reprezentate pe 3 linii, fiind asociate cu paleta de culori
minimă şi maximă (RGB-ul minim şi maxim).
În momentul salvării datelor, două blocuri ajutătoare afişează grafic
culoarea pixelului format din paleta de culori minimă, respectiv cea a pixelului
format din paleta de culori maximă.
În a doua parte, trebuie introduse datele ce ţin de intervalul dimensiunilor
în care este valid un element sangvin sau un capilar.
Conform schemelor ajutătoare trebuie introduse: lăţimea maximă,
lăţimea minimă, înălţimea maximă, înălţimea minimă. Elementele sangvine,
capilarele sau alte elemente ce depăşesc intervalele stabilite nu sunt luate în
considerare.
În gruparea capilarelor mai există încă un parametru important în
validarea corectă a capilarelor. Procentajul apariţie reprezintă procentajul
rezultat din cât la sută din elementul sangvin este înconjurat de capilar în sine,
mai exact, dacă în vecinătatea petelor închise (elementelor sangvine) se află un
anumit număr de pixeli ce ţin de petele deschise (capilare).
Parametri generali
În cadrul parametrilor generali, există două opţiuni. Prima este Factor de
zoom parametru utilizat în calcularea cât mai corectă a dimensiunilor.

33

PROIECT DE DIPLOMĂ

Toate datele generate, legate de dimensiuni, trebuie împărţite la factorul
de zoom (sau factorul de mărire) produs de microscop şi aparatul de fotografiat.
Aceasta opţiune în cadrul parametrilor este aceea de Arată stadii
intermediare. Această opţiune ajută la corectarea greşelilor apărute în urma
parametrilor eronaţi.
Aşadar activând această opţiune, se pot urmării stadiile intermediare prin
care trece imaginea în momentul prelucrărilor făcute de acţiunea Detectează şi
marchează ce va fi prezentată în cele ce urmează.
Acţiuni:
Toate metodele de procesare / editare a imaginilor se găsesc în bara de
meniu la secţiunea Acţiuni.
Iniţial se porneşte cu „Detectează şi marchează” care este principala
metodă de analiza, detectare, recunoaştere a capilarelor, apoi „Corecţii” pentru
cazul în care sunt erori de procesare.
Ca rezultat a acestor acţiuni putem apela „Generează fişier date” iar
fişierul de date este generat.
Opţional, putem efectua şi „Medie” pentru a face media capilarelor la
nivelul atomic corespunzător.
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Capitolul VIII – REZULTATE - ANATOMIE
MACROSCOPICA
Cea mai mare parte a epifizei este învelita de pia mater prin care
penetrează in glanda vasele sangvine, fibrele nervoase amielinice si ţesutul
conjunctiv.
Epifiza împreună cu fibrele nervoase interemisferice formează o parte din
peretele posterior al ventriculului al III-lea.
Ventriculul prezintă o prelungire diverticulară în interiorul glandei
denumita reces pineal.
In acest mod glanda este înconjurată de lichid cefalorahidian, atât pe faţa
ventriculară, cât şi pe faţa externă, deoarece spaţiul subarahnoidian are în
dreptul epifizei o dilataţie denumita cisterna superioară.
Aceasta glanda „pluteşte” practic în lichidul cefalorahidian.
La exterior epifiza este acoperită de o capsulă fibroasă subţire care trimite
septuri conjunctivo - vasculare către interior, cu tendinţa de a schiţa lobul
glandular.
In interiorul capsulei se găseşte parenchimul pineal format din celule
parenchimatoase, celule gliale modificate, fibre nervoase si neuroni.
In funcţie de incidentele in care analizam epifiza, ea prezintă o
morfologie aparte.
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CAPITOLUL IX - REZULTATE
MICROCITOARHITECTONICE SI DE VASCULARIZAŢIE
NEUROHEMALA
O prima observaţie pe care am făcut-o a fost aceea ca in cadrul sursei de
piese anatomice a predominat frecventa sexului feminin (64%), adică 41 de
epifize.

IX.1. REZULTATE - GRUP / CATEGORIE DE VÂRSTA
0-9 LUNI
Prezenta unei omogenităţi in cadrul acestui subgrup constituie un factor
adjuvant al interpretărilor mele ontogenetice de microcitoarhitectonica si
circulaţie neurohemala prin sumarea acestor secvente fetale in derularea
„filmului” prenatal pineal.

IX.1’. CONCLUZII DE ETAPA
Prima concluzie de etapa este aceea ca epifiza rămâne un viscer
rudimentar pana după naştere chiar daca apare într-un stadiu timpuriu.
Primordiul epifizar apare la embrionul de 6-8 mm din peretele posterosuperior al veziculei diencefalice într-un spatiu situat intre comisura alba
posterioara si comisura habenulara.
In stadiile fetale diencefalul se dezvolta median dintr-o placa dorsala si
doua placi alare.
Tavanul diencefalului e constituit dintr-un un singur strat de celule
ependimare acoperite cu mezenchim vascular.
Cele doua straturi formează împreună plexul coroid al ventriculului III.
Întreaga structura apare sub forma unei îngroşări epiteliale in plan
median, iar in săptămâna a 7-a devine proeminenta.
In dezvoltarea embrionara a epifizei, celulele neuro-epiteliale dau naştere
pinealoblastelor care se vor diferenţia in elemente definitive – pinealocite.
Celulele gliale deriva din ectodermul neural, iar vasele de sânge si ţesutul
stromal deriva din mezenchim.
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IX.2. REZULTATE – GRUP / CATEGORIE DE VÂRSTA
NOU-NĂSCUŢI
In cadrul grupului 2, epifizele au provenit in masuri egale de la sexul
masculin si cel feminin.
Analiza curbei de vârstă pentru subiecţii grupului de nou-născuţi este de
asemenea una uniforma ca si cea in cadrul grupului 1 (fetal).

IX.2’. CONCLUZII DE ETAPA
Epifiza la nou-născuţi ajunge la o proeminenta discreta pe fata dorsala a
comisurii habenulare.
Frecvent are o forma caracteristica aproape de cea a adultului, dar uneori
este un simplu nodul unic.
După naştere apare un „mozaic celular” care durează din săptămânile 2-3
pana in luna a 9-a si este caracterizat de celule grupate in grămezi cu nuclei
mari, palizi.
Post-partum, numărul mitozelor celulare creste vertiginos.
Apar numeroase celule surprinse in diferite faze ale diviziunii.
Apare tendinţa de grupare a celulelor in grămezi care formează foliculi cu
lumen central, pseudofoliculi sau formaţiuni conice dublu-stratificate cu un strat
extern acidofil si unul intern bazofil.
Deci caracteristic pentru epifiza nou-născutului este prezenta unei
structuri acidofile de tipul „degetarului” epifizar.
Acesta prezintă central 3-4 celule mari cu citoplasma clara si nucleu
central. In nucleu se observa 2-3 nucleoli.
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IX.3. REZULTATE – GRUP / CATEGORIE DE VÂRSTA
COPII
In cazul grupului 3 se observa o creştere in procente a sexului feminin
fata de cel masculin in comparaţie cu grupurile 1 si 2.
In proporţie de 67% sexul feminin este dublu fata de procentul de doar
33% al sexului masculin.
Se observa ca si in cazul primelor doua grupuri o curba uniforma de
distribuţie a subiecţilor in acest interval de vârsta 5 – 12 ani.

IX.3’. CONCLUZII DE ETAPA
Apare o tendinţă de creştere in volum a glandei cu apariţia si altor tipuri
celulare care sunt frecvent situate frecvent in comisura habenulei.
Apar izolat limfocite si macrofage care au in interior detritusuri de liza
celulara.
Apar benzi ce străbat parenchimul glandular rezultând o septare a glandei.
Apar fibre colagene numeroase si terminaţii nervoase sinuoase cu
varicozităţi sinaptice.
Apare deci o bogata inervaţie glandulara, cu sinapse direct pe celulele
acidofile sau pe pinealocite.
Apar cordoane celulare si după vârsta de 3-4 ani apare progresiv
necrobioza celulara.
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IX.4. REZULTATE – GRUP / CATEGORIE DE VÂRSTA
ADULŢI
Distribuţia in cadrul grupului este preponderenta pentru sexul feminin,
ceea ce demonstrează modul obiectiv in care au fost constituite grupurile.
Se observa o prezenta in cadrul grupului studiat a unui număr
preponderent de epifize provenite de la subiecţi având vârste înaintate deoarece
rata deceselor este una net superioara după vârsta de 50 de ani fata de intervalul
de vârsta anterior acestuia.
De aceea si data obţinute aduc informaţii mai amănunţite pentru intervalul
de vârstă de peste 50 de ani.

IX.4’. CONCLUZII DE ETAPA
Tendinţa de degenerescenta se accentuează.
Zonele centrale ale degetarelor epifizare suferă o degenerescenta cu
nuclei picnotici si dispar limitele celulare.
Întreaga zona centrala se transforma într-un focar de necrobioza.
In focarele respective se depun saruri de calciu ce acumulează cristale de
hidroxiapatita si astfel cresc progresiv cu vârsta zonele de degenerescenţă.
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Capitolul X – DISCUŢII
X.1. EMBRIOLOGIE
1. Există o tendinţă marcată de grupare a celulelor în grămezi care
formează foliculi cu un lumen central, pseudofoliculi sau formaţiuni inedite
conice, dublu stratificate, cu un strat extern format din celule acidofile şi un strat
intern cu celule clare, bazofile şi nucleu central. Aceasta pare o caracteristică
intrinsecă a celulelor epifizei, care se păstrează chiar şi la celulele izolate în
cultură, unde s-a observat tendinţa marcată de a forma foliculi încă de la primele
diviziuni.
Cei mai bine individualizaţi sunt foliculii acidofili, formaţi din celule
alungite, poligonale, cu citoplasmă lipsită de granulaţii şi cu nucleu mare,
central, intens cromatic.
Uneori asemenea foliculi sunt bine constituiţi, cu un lumen central şi o
tramă fibroasă bazofilă care sugerează o membrană bazală.
Alteori sunt numai grupuri de patru-cinci celule care apar ca insule într-o
masă celulară bazofilă.
Cele două tipuri de imagini ar putea fi stadii diferite din evoluţia spre un
folicul tipic.
Mai frecvent şi caracteristic pentru epifiza nou născutului este prezenţa
unei structuri acidofile, formată din celule asemănătoare cu cele descrise
anterior, dar care sunt aşezate în „degetar”. Centrul acestuia conţine 3-4 celule
mari, cu citoplasmă clară şi nucleu central. In nuclei se văd 1-2 nucleoli. De
multe ori celulele sunt surprinse în mitoză.
Cromatina nucleară, fiind dispersată, dă imagini caracteristice de nuclei
clari, veziculoşi. Forma celulei este de obicei alungită, cu o porţiune mai lăţită şi
cu o porţiune apicală care se apropie mult de celulele acidofile.
In citoplasmă se văd uneori granulaţii azurofile abundente, iar alteori
citoplasma este goală, fie datorită vehiculării materialului pe care îl conţine în
cursul prelucrării histologice, fie datorită degradării lui din cauza viciilor de
fixare, inerente la materialul uman.
1. Celulele seamănă uimitor ca descriere cu „fotoreceptorii” descrişi la
alte specii, motiv pentru care se consideră „pinealocite” adevărate, secretoare de
melatonină.
Funcţiile celulelor acidofile nu pot fi precizate, mai ales că nu am
observat granule de secreţie în citoplasma acestora.
2. Celule de acelaşi tip se întâlnesc şi în restul glandei, mai ales spre
periferie. Dispoziţia lor în cordoane radiare este mai evidentă în fazele timpurii
de dezvoltare.
Unele dintre ele formează insule relativ întinse; în fiecare insulă, celulele
sunt aproximativ în aceeaşi fază de dezvoltare, cu granule de secreţie azurofile
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şi citoplasmă uşor acidofilă sau celule „goale” complet, lipsite de conţinut.
Numărul acestor celule creşte în ultima lună de sarcină şi apoi exploziv după
naştere.
3. Creşterea de volum a glandei se produce mai ales pe seama acestor
celule.
4. Se întâlnesc şi alte tipuri celulare. Dispoziţia lor este variabilă. Multe
dintre ele au aspect de neuroni şi sunt mai frecvente în comisura habenulei şi
zona adiacentă ei.
Uneori apar izolat limfocite şi macrofage. Numărul acestora din urmă
creste progresiv, cele mai multe fiind întâlnite prepubertar. Unele macrofage au
în interior detritusuri provenite din liza celulară.
Alte celule piramidale cu nucleu mic, intens cromatic, se întâlnesc în
toată glanda, dar par a fi numeroase în spaţiile perivasculare. După formă şi
dimensiuni par a fi celule gliale.
5. Ţesutul conjunctiv este relativ redus. Uneori însă formează benzi care
străbat parenchimul glandular suferind o septare a glandei.
In interiorul lor numeroase fibre colagene dar şi terminaţii nervoase cu
traiect sinuos şi varicozităţi sinaptice ce se apropie mult de toate tipurile
celulare.
6. Se sugerează deci o bogată inervaţie glandulară, cu sinapse direct pe
celulele din foliculii acidofili sau izolat pe pinealocite. Vase de toate calibrele
străbat parenchimul glandular.
Capilarele cu traiect sinuos au un endoteliu evident datorită proeminenţei
celulare în interiorul lumenului.
Numărul capilarelor însă nu este aşa de mare ca la alte specii descrise în
literatură.
Odată cu creşterea epifizei, aspectul semăna cu cel descris în literatură la
alte specii: batracieni, mamifere mici şi primate.
S-a observat că după 2 săptămâni de la naştere numărul mitozelor
epifizare scade şi glanda creşte pe seama hipertrofiei celulare.
Celulele formează de timpuriu pseudrozete şi cordoane. S-a observat de
asemenea, de timpuriu necroza celulelor şi fagocitoza.
După vârsta de 3-4 ani însă., aspectul histologic începe să se schimbe iar
mitozele sunt din ce în ce mai rare şi apoi dispar.
Zonele centrale ale „degetarelor” celulare suferă progresiv un proces de
degenerescentă, nucleii apar picnotici, citoplasma fixează greu coloranţii, dispar
limitele celulare.
Întreaga zona centrală se transformă într-un focar de necrobioză. Tot mai
multe zone sunt supuse aceluiaşi proces, ceea ce duce la dezorganizarea
structurii primare epifizare, care atinge spre pubertate aproape aspectul de la
adult.
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In focarele de necrobioză se depun uneori săruri de calciu, care cresc
progresiv prin acumulare de noi cristale de hidroxiapatită la 4-5 ani punctiforme
şi rare si care cresc progresiv cu vârsta.
Degenerescenta zonelor centrale interesează mai ales pinealocitele.
Ea cuprinde nu numai „degetarele” epifizare, ci şi insule izolate din restul
glandei.

X.2. ANATOMIE
Impulsul luminos transformat de retina în influx nervos va lua calea
nervului optic apoi, prin fibrele retino-hipotalamice, va ajunge si la nucleul
suprachiasmatic.
Nucleul suprachiasmatic este deja o zonă de integrare, în sensul că aici
informaţia luminoasă este „comparată" cu ritmul neuronal endogen, prin
mecanisme care sunt deocamdată in afara înţelegerii noastre, dar la care
participa multe din structurile sistemului limbic.
Din nucleul suprachiasmatic pornesc fibre care intră în fasciculul medial
al creierului anterior (FMCA) prin intermediul căruia ajung în două direcţii:
a) rostral, spre nucleii ariei septale şi mai departe, în stria medulara
talamică şi prin comisura habenulara la epifiză.
De altfel la embrion, fibrele comisurale sunt prezente în regiunea
epifizară din ziua a- 6-a de gestaţie.
b) caudal, spre nucleul segmentului mezencefalic de unde, cu sau fara
staţie, fibrele intra în fasciculul longitudinal median (FLM.) Prin acesta ajung în
coarnele laterale ale măduvei, din metamerele C8 -T2 (centrul simpatic ciliospinal).
Din acesta central pleacă impulsuri prin nervii spinali spre ganglionul
cervical superior unde fibrele fac sinapsă cu neuronii ganglionari. Axonii
acestor neuroni intră în constituţia plexului carotic intern şi prin nervii conari
ajung la receptorii epifizari.
Această cale este confirmată de experimentelei care observă abolirea
completă a ritmului de secreţie al melatoninei şi enzimelor epifizare, atât după
secţionarea FMCA cât şi a ganglionului cervical superior corelata cu o creştere
a sensibilităţii la adrenalină după ganglionectomie.
In secreţia epifizei calea pare importantă deoarece fibrele simpatice ating
glanda foarte timpuriu.
Interesant de subliniat este faptul ca în perioada fetală nu există butoni
sinaptici în partea bazală a pinealocitelor, stimulul luminos fiind inexistent în
această perioadă.
Secreţia melatoninei se reglează prin mecanismul intrinsec cu durata de
24 ore.
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X.3. EFECTE BIOLOGICE
Fiziologic, acţiunea melatoninei este implicata in mecanismele
neuroendocrine.
Injecţiile cu melatonină inhiba funcţiile gonadale tiroidiene, adrenale si in
particular scade greutatea ovarelor, întârzie pubertatea, supreseaza ovulaţia,
reduce frecventa estrului vaginal.
Pinealectomia este asociata cu hipertrofia gonadala, gradul acesteia
depinde de intervalul dintre pinealectomie si autopsie, precum si de vârsta la
care s-a efectuat ablaţia epifizei.
Pinealectomia este asociata cu creşterea LH si FSH in hipofiza, in timp ce
injectarea melatoninei in hipotalamus si trunchiul cerebral exercita un efect
opus.
Perfuzia ventriculului III cu melatonină produce scăderea concentraţiei
plasmatice de LH si FSH si blochează ovulaţia.
Perfuzia directa a hipofizei cu melatonină nu modifica concentraţia
plasmatica a gonadotrofinelor, deci melatonină acţionează probabil pe creier
prin suprimarea secreţiei de LRH (gonadoliberina).
Posibilitatea ca hipotalamusul si trunchiul cerebral sa fie organele tinta
este de asemenea sugerata de faptul ca injecţia intraperitoneala de melatonină
produce o creştere rapida a neurotransmiţătorului serotoninic in aceste regiuni
ale creierului.
Efectul antigonadal al melatoninei exogene poate rezulta de asemenea din
acţiunea directa pe gonade sau pe organele anexe.
5-Metoxitriptofolul, alt metoxiindol, produs in epifiza, supreseaza
dezvoltarea gonadelor când este administrat sistematic si modifica nivelul
gonadotropinelor pituitare când e injectat in creier.
In contrast cu melatonină, acest compus se pare ca îşi exercita acţiunea
primara prin secreţia de FSH.
Substanţele nonindolice izolate din epifiza inhiba hipertrofia ovariana
compensatorie un astfel de compus putând fi octapeptidul arginin-vasotocin.
Pinealectomia produce hipertrofie tiroidiana si creste turn-over- ul, in
timp ce melatonină are efecte opuse.
Se pare ca epifiza influenţează si funcţia corticosuprarenalei, deoarece
pinealectomia produce o creştere de trei ori a concentraţiei aldosteronului in
sângele venos al suprarenalei .
Melatonină, 5-metoxitriptofolul si 5-hidroxitriptofolul injectate in
ventriculii laterali scad semnificativ nivelul plasmatic al corticosteronului.
Melatonină exercita si alte efecte pe sistemul nervos central.
Administrarea sa modifica ritmul E.E.G., somnul, comportamentul.
De exemplu, inhiba mişcările dezordonate induse de doze mari de
levodopa .
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Administrarea melatoninei la oamenii normali este urmata de o
dezactivare generala electropsihologica, de exemplu încetinirea ritmului major
E.E.G. si a somnului si creşterea pragului convulsiv, fara mari modificări ale
comportamentului.
S-a arătat, de asemenea, ca hormonal epifizar ameliorează alteraţiile
E.E.G. caracteristice epilepsiei de lob temporal si unele din tulburările motorii
din boala Parkinson.
Nu este exclus şi un control colinergic asupra activităţii epifizare.
Neuroni din zona nucleului lacrimal trimit axonul în nervul facial cu care
merg în stânca osului temporal până la ganglionul geniculat, unde părăsesc
nervul prin nervul pietros mare.
Prin anastomoza acestuia cu nervul pietros profund, fibrele intră în plexul
simpatic pericarotic şi apoi în nervul conari, care conţine astfel şi fibre
parasimpatice.
Modalitatea de terminare a acestora în interiorul glandei a rămas încă
neelucidată. O particularitate a acestei celule este depozitarea calciului sub
forma de concreţiuni (corpora arenacea) ce nu afectează activitatea metabolica a
pinealocitelor.
Fiziopatologia epifizei se concretizează, in majoritatea cazurilor, in
diagnosticarea unor tumori localizate la acest nivel cerebral.
Din punct de vedere statistic, tumorile pineale (pinealoamele) reprezintă
aproximativ 1% din cazurile de tumori cerebrale ale adultului si 8% din cazurile
de tumori cerebrale la copii.
In general, pinealoamele se diagnostichează înainte de 20 de ani, sexul
masculin fiind cel mai afectat. Pinealocitul este o celula ce poseda unicitate
anatomofiziologica, fiind diferita atât de neuroni, cat si de astrocite, celule gliale
etc.
Din aceste motive, tumorile pineale se diferenţiază din punct de vedere
histologic de restul tumorilor cerebrale si sunt destul de dificil de clasificat.
Astfel, in categoria pinealoamelor sunt incluse pinealocitoamele, ce
reprezintă aproximativ 45% din totalul neoplasmelor pineale si se întâlneşte, de
obicei, la adulţi.
Aceste leziuni tumorale sunt destul de putin agresive, nu prezintă tendinţa
de invazie a altor structuri cerebrale si deriva din celulele parenchimale
epifizare.
Pineoblastoamele sunt formate din celule tumorale agresive, derivate din
pinealocit. Au fost denumite de marele neurochirurg roman Arseni pinealoame
de tip B. Aceste leziuni tumorale pot fi identificate prin RMN (rezonanta
magnetica nucleara), având forma neregulata si dimensiuni mari (peste 4 cm).
O particularitate anatomica a pineoblastoamelor este reprezentata de
citoarhitectura specifica, in forma de rozeta Homer Wright.
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Germinoamele sunt cele mai frecvente tipuri de neoplasme pediatrice
(reprezintă aproximativ 60-70% din totalul cazurilor) si sunt constituite din
celule primitive, germinative, ce se dezvolta malign la nivelul epifizei.
Din punct de vedere histologic, aceste tumori se aseamănă cu
germinoamele glandelor sexuale si prezintă o tendinţă marcata pentru infiltrarea
locala a hipotalamusului.
Teratoamele sunt neoplasme rezultate prin transformarea maligna a
celulelor germinative provenite simultan de la cele trei foite embrionare:
ectoderm, mezoderm si endoderm.
Chisturile pineale sunt leziuni non-neoplazice ale epifizei. Prezenta
acestora este, in general, benigna si nu necesita intervenţie terapeutica decât in
cazul instalării hidrocefaliei sau a simptomelor vizuale.

X.4. SIMPTOMATOLOGIA LEZIUNILOR
NEOPLASMICE PINEALE
Aproximativ 30% dintre copiii cu neoplasme pineale se caracterizează
prin pubertate precoce (caracterele sexuale secundare se maturizează precoce,
volumul glandelor sexuale creste anormal).
S-a constatat faptul ca aproximativ 93% dintre fetiţele de 12 ani dezvolta
amenoree secundara si 33% dintre băieţii de 15 ani nu mai cresc.
Structurile pineale prezintă o tendinţă fiziologica de calcifiere (corpores
arenacea), sub forma produşi ai calciului cu proteinele. Tumorile pineale se
pot, de asemenea, calcifica, dar acest fenomen este indicator diagnostic daca
dimensiunile sunt mai mari de 1 cm.

X.5. MARKERI BIOCHIMICI AI PINEALOAMELOR
Alfa-fetoproteina (AFP) este o glicoproteină secretata de celulele fetale.
Creşterea concentraţiei plasmatice de AFP la adult este un indicator
biochimic al neoplasmelor.
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Capitolul XI. CONCLUZII
1. La om epifiza rămâne un organ rudimentar până la naştere, deşi apar
celule cu aspect de pinealocite, care au în citoplasmă granule de secreţie. Aceste
celule constituie sursa principală de melatonină din serul şi LCR-ul fătului.
2. După naştere începe un proces intens de proliferare, în urma căruia
glanda creşte în volum până la dimensiunile de la adult.
3. Organizarea histologică a celulelor este particulară, cu pseudoacini
formaţi din celule acidofile în exclusivitate sau pseudoacini formaţi dintr-un
strat extern acidofil care acoperă un centru celular bazofil cu celule care
seamănă cu pinoalocitele de la alte specii. Aceste celule par să secrete hormonii
epifizari.
4. Populaţia majoritară pare a fi formată din pinealocite. Alte tipuri
celulare par a fi celule gliale, neuroni, limfocite şi macrofage.
5. După 3-4 ani centrul bazofil al pseudoacinilor suferă un proces de
degenerescenţă care se extinde progresiv cu vârsta, până la pubertate. Zonele
degenerate dezorganizează structura iniţial progresiv, până când parenchimul
glandular capătă aspectul de la adult.
6. Pinealocitele nu dispar în întregime. Aproximativ o treime persistă şi
au activitate secretorie.
7. Zonele de degenerescentă sunt înlocuite cu un material amorf
(mucopolizaharide) care fixează sărurile de calciu şi concura la formarea
acervulilor epifizari.
8. Degenerescenta şi dezorganizarea foliculilor epifizari se suprapune
peste perioada în care titrul melatoninei serice se prăbuşeşte şi coincide
perioadei pubertare.
9. Procesul de degenerescentă este deci programat genetic. Este un
mecanism complex în care intervenţia limfocitelor sugerează si o implicare
imunitară.
10. Pinealocitele restante pot fi principala sursă a melatoninei de la adult.
Secreţia lor este controlată fotochimic prin compararea alternanţei luminăîntuneric care acţionează asupra ochiului, cu un "etalon" genetic înscris în aria
supraoptică care funcţionează ca un pace-maker. Nucleii suprachiasmatici
controlează, prin intermediul sistemului nervos simpatic, ciclul endogen de
sinteză a melatoninei în celulele epifizare.
11. Complexul retină-nucleu suprachiasmatic - simpatic - epifiza
funcţionează ca un traductor neuroendocrin care asigură organismului un
ceasornic biologic responsabil de majoritatea bioritmurilor legate de lumină,
incluzând aici şi ritmul de secreţie endocrină de 24 ore, dar şi pe cele sezoniere
("calendar biologic").
12. Melatonină pare a fi implicată şi în alte funcţii ale sistemului nervos
prin declanşarea sau blocarea unor circuite cerebrale.
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13. Aspectul capricios al degenerescentei epifizare, cu numeroase
variante individuale, rasiale şi climaterice, explică instalarea capricioasă a
pubertăţii, care rămâne însă sub controlul direct al "ceasornicului epifizar".
14. Epifiza nu trebuie privită ca un organ izolat.
In acest fel reproducerea, caracteristică principală a materiei vii, este adaptată la
evoluţia ciclică sezonieră planetară pentru a asigura speciei modalitatea optimă
de supravieţuire.
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ABREVIERI
A.m. - ante-meridian
C – capilare
D - diametru
E - epifiză
EEG - electroencefalogramă
EPR - ependim ce acoperă pineală în recesul pineal
Fig - figura
FLM - fascicul longitudinal medial
FMCA - fasciculul medial al creierului anterior
FSH - hormon foliculo-stimulant
GCS - ganglion cervical median
H- ora
H - comisura habenulara
HIOMT - hidroxiindol-O-metiltransferaza
CM- concentraţie molară
L -lumen
LF - lumenul unui folicul pineal
LCR - lichid cefalorahidian
LH - hormonul luteinizant
MCA - fascicul medial al creierului anterior
ME - microscop electronic
Min - minut
Ml - mililitru
MSH - melanocit stimulating hormon NAT - N-acetiltransferaza
Ng - nanograme
Nr - număr
NSC - nucleu suprachiasmatic
PC - comisura posterioară
Pg - picograme
PIF - factor de inhibare a prolactinei
PM - nervul pietros mare
P.m. - post-meridian
PO - organ pineal
PPr - nervul pietros profund
PR - reces pineal
SCO - epiteliul organului subcomisural
SNC - sistem nervos central
SO - organ subcomisural
ZP - zonă proliferativă
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REZUMAT

In cercetarea mea am încercat sa actualizez date legate de evoluţia
microcitoarhitectonicii si circulaţiei neurohemale a glandei pineale in dezvoltare
ontogenetica.
Studiul meu a inclus 64 de epifize pe care le-am recoltat împreună cu
comisurile habenulare. Am împărţit grupul in 4 subgrupuri pe intervale de
vârstă, respectiv: fetala, nou născut, copil si adult.
După analiza comparativa a secţiunilor epifizare am obţinut rezultate ce
prezintă elemente comune cu datele din literatura, dar si noutăţi vis a vis de
momentele ontogenetice si secreţia de melatonină.
Am ajuns la următoarele concluzii care vor constitui puncte de plecare in
noi abordări ale temei.
Am conlucrat la elaborarea unui sotware ce poate schiţa structura glandei
pineale comparând secţiuni transversal seriate.
La om epifiza rămâne un organ rudimentar până la naştere, deşi apar
celule cu aspect de pinealocite.
După naştere începe un proces intens de proliferare.
Populaţia majoritară e formată din pinealocite.
Degenerescenta şi dezorganizarea foliculilor epifizari se suprapune cu
prăbuşirea titrului de melatonină şi coincide perioadei pubertare.
Melatonină pare a fi implicată şi în alte funcţii ale sistemului nervos prin
declanşarea sau blocarea unor circuite cerebrale.
In acest fel reproducerea, caracteristică principală a materiei vii, este
adaptată la evoluţia ciclică sezonieră planetară pentru a asigura speciei
modalitatea optimă de supravieţuire.
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ABSTRACT

In my research I tried to update data on the evolution of
microcitoarhitectonic and neurohemal circulation in ontogenetic development of
the pineal gland. My study included 64 epiphyses that I harvested with
habenulare comissures. We divided the group into four subgroups by age
intervals, respectively: fetal, newborn, child and adult. After comparative
analysis of epiphyseal sections we obtained results that show common features
with the literature, but bringing news on ontogenetic moments and secretion of
melatonin. I reached the following conclusions:
We worked to develop a software that can sketch pineal gland structure
comparing serial transverse sections. In humans epiphysis remains a
rudimentary organ until birth, although the cells have pinealocyte aspect.
After birth begins an intense process of proliferation.
The majority of the population is made up of pynealocites.
The degeneration and disorganization of epiphyseal follicules overlap the
collapse of melatonin titre and coincides the period of puberty.
Melatonin appears to be involved in other functions of the nervous system
by triggering or blocking brain circuits.
This way, the reproduction, the main characteristic of living matter, is
adapted to seasonal cyclical planetary evolution to ensure the best way of
species survival.
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64

PROIECT DE DIPLOMĂ

Anatomiştilor din România
- Toma Sebastian - “Actualitati privind microvascularizatia
sistemului limbic” - al IX-lea Congres al Societăţii Anatomiştilor
din România
Comunicări la reuniuni cu participare internaţională
-Onisâi L.L. , Toma S. - L'etude morphologique de l'innervation
de la paroi abdominale antero-laterale pendant l'ontogenese. 88eme Congres de l'Asociation des Morphologistes, 11-13 mai,
2006, Nantes, Franta,
Comunicări publicate în extenso la reuniuni internaţionale
- Toma Sebastian, Indrea Ana,Barbulescu Ioana,Neagoe
Carmen- Malathion Detection-Using Free Enzymes and
Biosensors –Bulletin of the Transilvania University of Brasov,vol
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stiintifice studentesti 2001
- Toma Sebastian- Premiul 3 -Particularitati ale Bazelor Genetice
ale Autoimunitatii - premiul III, sesiunea cercurilor stiintifice
Braşov, 1996
-Gheorghe Coman,Camelia Draghici,apostu Petrina,Badea
Mihaela,Bandac Mihaela,Bollelli LucaCiurea Codrut,Corsini
Emanuela,Dima Lorena,Filipic Metka,Fini Fabiana,Franko
mladen,G.Bart,Girroti Stephano,Kimber Yan,Neagoe
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Carmen,Patrizia Restani,Rinaldi Debora,Tiut Marius,Toma
Sebastian-Diploma de Excelenta ptr lucrarea Poluants and their
Impact on Human Body,
Brasov,25 mai 2005
Experienţa managerială
-secretarul Catedrei de Specialitati Morfologice si
Chirurgicale
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CURRICULUM VITAE
Personal information
First name(s) /
Surname(s)
Address(es)
Telephone(s)
E-mail
Nationality
Date of birth
Gender
Desired employment
/ Occupational field

TOMA, Sebastian, Ionut
3 Mestecanis, A35, sc.B, et.2, ap.11, Brasov, 500294, Romania
0040368428128
Telephone(s)
0040368428128
sebitom2002@yahoo.com
Romanian
18.04.1975
Male
“Transilvania” University of Brasov – Faculty of Medicine
Associate Professor Medical Genetics – Anatomy &
Embriology

Work experience
Dates
Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer
Type of business or
sector
Education and training
Dates
Title of qualification
awarded
Principal
subjects/occupational
skills covered

Name and type of
organisation providing
education and training
Dates
Title of qualification

2011 – Present
Associate Professor Medical Genetics – Anatomy &
Embriology
Teaching courses and laboratories to Medical Genetics,
Anatomy & Embriology
Transilvania University of Brasov – Faculty of Medicine
Medicine and Health

2001 – 2006
Medical Specialist in Medical Genetics
Anatomy & Embriology
Genetics
Endocrinology
Citogenetics
Molecular Genetics
Biochemical genetics
Certificate for English Language Competencies with grade 9.5,
nr.753 / 7.10.2003
Post-Univeristy course for pedagogy and Psichology with grade
9.25 D series/0047003 / 26.09.2002
Post-University course “The impact of genetics in human
pathology” at “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and
Pharmacy, Cluj-Napoca, 19-20.09.2006
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy,
Bucharest
1994 - 2000
Medic / Series S Nr. 0050374
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awarded
Principal
subjects/occupational
skills covered

Name and type of
organisation providing
education and training
Personal skills and
competences
Mother tongue(s)
Other language(s)
Self-assessment
European level (*)
ENGLISH Language
GERMAN Language

Social skills and
competences
Organisational skills
and competences

Technical skills and
competences
Computer skills and
competences

Artistic skills and
competences
Other skills and
competences
Driving licence

Anatomy & Embriology
Genetics
Phisiology
Patophisiology
Internal Medicine
Surgery
Transilvania University of Brasov, Faculty of Medicine

Romania
Understanding
Listening
Reading
Indepen
dent
user
Indepen
B
dent
1
user
B
2

Speaking
Spoken
Spoken
interaction
production

Writing

B
2

Independ
ent user

B
2

Independ
ent user

B
2

Independ
ent user

B
2

Independent
user

B
1

Independ
ent user

A
2

Elementa
ry user

A
2

Elementa
ry user

A
2

Elementary
user

(*) Common European Framework of Reference for Languages
Disponibility of working with groups of people from similar or
close domains with the same nationality, but in equal measure
with foreign co-worker.
Ability of coordinating works groups with prospective and
retrospective research themes.
Participant in organizing comities of different scientific
manifestations with national and international participation as
chairman or presenting different works.
Many experiences accumulated in the domain of organizing
different scientific events and good reports in the ratio
expenses-benefits as well as optimizing the stability of
pragamaic reports between different scientific fors in medical
and universitary domains.
Prolonged utilisation of necessary lab instruments for making
cytogenetic lab tests or molecular genetics.
Reasonable use of informatic possibilities for searching,
selecting and organization in a concise form of information
related to some research themes.
Possibility of communicating with employed partners in the
same scientific programs.
Organizing manifestations with national and international
participation and inter-realtion with artistic domains.
An important preoccupation is referring to essays.
Hobbies: traveling, driving, tennis, football, rides with ATV,
paintball
B category
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Additional
information

Specialized works - courses, books
-George Coman, Sebastian Toma, "Pollutants and Their Impact
on human body"
-Head. 4.1 Cell, Blood, Lymphatic System, pg.55-63.-edit
Membranes Univ. Transylvania EnvEdu Bv 2004, ISSN 15840506, ISBN, 973-6353923;
Articles published in journals:
- Ligia Neica, Antonella Chesca, Daniel Micu, Sebastian Toma,
Sorina
Chesca: Activity NADH2-cytochrome c reductase in the small
intestine
Published in: Brasov Medical Journal No.2, year IV, 2008, pp.
66-70
- Antonella Chesca, Ligia Neica Lazar Onisai, Sebastian Toma,
Sorina
Chesca, Costin Bold: Activity NADH2-cytochrome c reductase
in the liver Posted in: Brasov Medical Journal No.2, year IV,
2008, pp. 63-66
- Diaconescu, D.; Diaconescu, S., Toma, S.: Prognostic
Significance of Volume-Weighted Mean Nuclear Volumes in
Prostate Adenocarcinomas - BULLETIN OF THE
TRANSYLVANIA UNIVERSITY OF BRASOV • VOL 2 (51)
-2009 / SERIES VI - MEDICAL Sciences, ISSN 2065-2216
(Print), ISSN 2065-2224 (CD-ROM) page 25
- Diaconescu, D.; Diaconescu, S., Toma, S.: protooncogene
BCL-2 and Gleason Score in Prostate Cancer - BULLETIN OF
THE TRANSYLVANIA UNIVERSITY OF BRASOV •
Volume 3 (52) -2010 / SERIES VI - MEDICAL SCIENCES,
ISSN 2065-2216 (Print), ISSN 2065-2224 (CD-ROM) page 13
- Diaconescu, S.; Diaconescu, D., Toma, S.: nucleolar
morphometry in Prostate Cancer - BULLETIN OF THE
TRANSYLVANIA UNIVERSITY OF BRASOV • Vol 3 (52) 2010 / SERIES VI - MEDICAL SCIENCES, ISSN 2065-2216
( Print), ISSN 2065-2224 (CD-ROM) page 23
- L. Onisai, and Toma, Daniela Diaconescu, S. Diaconescu, CL
Bold - Genetically Induced Cardiovascular Malformations in
Children / ARS Medica Tomitanul
vol XVI - no. 2 (61) - april - june 2010
- Onisai, L., Davies, I., Toma, S.: thalamus Vascularisation BULLETIN OF THE TRANSYLVANIA UNIVERSITY OF
BRASOV • Vol 4 (53), No. 1 - 2011 / SERIES VI - MEDICAL
SCIENCES, ISSN 2065-2216 (Print), ISSN 2065-2224 (CDROM) page 1
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Meetings Communication county / inter county
- Toma Sebastian Signals transduction in cancerogenesis, the
scientific session Bucharest, 1994
-Toma Sebastian Autoimmunity in carcinogenesis, the
scientific session Bucharest, 1994
-Toma Sebastian genetic bases of autoimmunity Features third prize, session circles
Scientific Brasov, 1996
- Toma Sebastian signals transduction role in cell
transformation - the scientific session Bucharest, 1994
- Toma Sebastian latero-pharyngeal space research - the
scientific session Brasov, 1996
- Toma Sebastian possibility of chemical and immunochemical investigation of mycotoxin-session scientific circles Brasov, 1996
- Toma Sebastian postmedicamentoasa agranulocytosis, postNSAIDs scientific circles, Braşov clinical case session, 1998
- Toma Sebastian oral contraceptive therapy in mastodinii Medical Days of Brasov. Brasov, November 2000
- Toma Sebastian Considerations on etiology, pathogenesis
branch blocks - Brasov, 2000
- Toma Sebastian transcultural aspects of suicidalitatiiBucharest, 2003
- Toma Sebastian congenital heart malformations in children
with Down syndrome - scientific circles, Braşov session, 2004
- Toma Sebastian disease-modifying aspects in children with
asthma - the scientific session Brasov, 2004
Communications at national meetings
- Toma Sebastian - Transcultural aspects of suicid - The VI
National Congress of Medical History, Bucharest ,26-29 June
2002
- Sebastian Toma, Lazarus Onisai, Horia Bătrânu "Microarchitectonics and neurohemal circulation of the
epiphysis in ontogenesis" - Ninth Congress of Anatomists
Society in Romania
- Sebastian Toma - "Anomalies of human cerebral arterial
circle of Willis" - Ninth Congress of Anatomists Society in
Romania
- Toma Sebastian - "News in papillary muscles
microvascularization" - Ninth Congress of Anatomists Society
in Romania
- Toma Sebastian - "Urinary system malformations accidentally or diseases imagistics Findings" - Ninth Congress
of Anatomists Society in Romania
72

PROIECT DE DIPLOMĂ

- Toma Sebastian - "News on microvascularization limbic
system" - Ninth Congress of Anatomists Society in Romania
Communication in meetings with international
participation
-Onísai L.L. Toma S. - L'Etude de l'morphologique innervation
of the anterolateral abdominal passwords pendant l'ontogenese.
88-eme des Congres de l'Asociation Morphologistes, 11 to 13
May 2006, Nantes, France
Communication published in extenso in international
meetings
- Toma Sebastian, Indra Ana, Barbulescu Ioana Carmen
Neagoe
Malathion Detection-Using Free Enzymes and Biosensors,
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, vol 9 [44],
pag221-228, Brasov, 2002 ISSN 1223-964X
-Mihaela Badea, George Coman, Alina Marginean, Marius
Munteanu, Gabriela Radu, Cristina Munteanu, Bianca Haba,
Robert Beke, Bandac Mihaela Mihaela Sica, Mihaela Idomir,
Alexander Keresztes, Sebastian Toma
Sebastian Toma.Horia Batranu, Maria Alexandra Marchis,
Alina Mihaela Pascu-11-Biomedicine Ceepus Summer
University Students Council, Molecular Diagnostics, Ethical
Limitations regarding the Implementation of stem cell therapy,
July 28-August 4, 2008
- Sebastian Toma, Horia Batranu, Maria Alexandra MarchisCardiac performance related to microvascularization of the
papillary muscles, Warsaw 2009
Research grants and contracts
Program / Project Position Period
1.Grant CNCSIS, code A1088, director Prof. Mihaela Baritz:
Improving audio-visual techniques and media implemented
intelligent optimization of biosystems and investigation to
assist disadvantaged code A1088-2005 Member 2005-2007
Methods-linking Bioanalitycal 2.Gray Environmental
Protection and Public Health SOCRATES / ERASMUSPROG? MOD .2002 to 2004; 2002-200351388-IC-1-ROERASMUS-PROG-3
2003-2004; 51388-IC-2002-I-RO-ERASMUS-MODUC-3
Transylvania University Brasov Coordinator Member 20022004
Local participation in symposia and congresses Medical
Days of Brasov-2000-2009
Participation in conferences and national congresses
-National Congresses of Medical Genetics 2004-2005-20062007-2008
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EnvEdu-Conferences in 2003-2006
Participation in conferences and national congresses with
international participation
- National Congress of Gastroenterology and Digestive
Endoscopy - Poiana Brasov, 1999
- Romanian-American Symposium Pediatrics - Poiana Brasov,
2000
-National Congress of Hematology - Poiana Brasov, 2001
- Symposium of Allergology and Clinical Immunology, Poiana
Brasov, 2001
- National Congress of Cardiology - Poiana Brasov, 1998
- National Congresses of Cardiology - Poiana Brasov 1998,
Sinaia 2000, 2001, 2002
- National Symposium on Genetic and Metabolic Diseases in
Children - Cluj-Napoca, No. 225/12 June 2004
-Symposium: Priorities of prenatal diagnosis in Romania Poiana Brasov Expert Meeting 3 to 4 December 2004
- Meeting of the National Medical Ethics - Bucharest, 2003
- Romanian-American Fulbright Symposium - Bucharest, 2003
- Medical Days Brasov, Sibiu, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 No 108/06-12 2003
2004-nr.525/20-11-2004,
2005-181/10-09-2005,
2006-450/25-11-2006
- Annual Symposia in Socrates and Erasmus
The 45th National Congress of Cardiology-23-26septembrie
2006, Poiana Brasov, Stone Mare/1428
-2nd National Congress of Medical genertica Cluj-Napoca, 20
to 23 September 2006
-Secretary of the Department of Morphology and Surgical
Specialties
Annual Conference of the Romanian Society of Medical
Genetics 0.25 to 27 May 2007
-National Conference Working Group of the National Society
of Cardiology, Brasov ,3-5 May 2007
-A XXXIX National Meeting of Medical History Brasov, 12 to
15 June 2008
Ninth National Congress of Anatomists Society of Romania,
Iasi ,22-24mA 2008
4th Conference of the National Society of Medical Genetics,
Craiova 18 to 20 September 2008
-The 47th National Congress of Cardiology 20 to 23 September
2008, Sinaia, Romania
-Second-Vaccinology Course Teaching ESPID Brasov 25th27th September 2008
-Medical Days Brasov-Sibiu, Brasov 6-7th November 2008
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Participation in international symposia and congresses:
Onisai LL Toma S. - L'Etude de l'morphologique innervation of
the anterolateral abdominal passwords pendant l'ontogenese.
88-eme des Congres de l'Asociation Morphologistes, 11 to 13
May 2006, Nantes, France.
1 Second International Conference on Trends in Environmental
Education EnvEdu 2005, 8-10 September 2005, Brasov.
2nd International Conference on Trends in Environmental
Education EnvEdu 2006, 18-20 November 2006, Braşov
CEEPUS-Biomedicine 11-th Summer University Students
Council, Molecular Diagnostics, July 28-August 4.2008, Zadar,
Croatia:
Correlation of plasma B-type natriuretic peptide (BNP) levels
molecule with ECG signs of right ventricular strain in
pulmonary embolism patiens with acute
The correction of Environmental genetically induced
modification-an issue of Actuality
Ethical Limitations regarding the Implementation of stem cell
therapy
Participation in exams and competitions as a member of the
committee: -Member Committee of Correction entrance exams at the
Faculty of Medicine and University College Medical-admission
session 2001-2006,
-Medical Commission Memru admission Transylvania
University of Brasov-July 2005
-Medical Admissions Committee Member 2005-2006,
Secretary Board of Examination for the post of lecturer in
medical oncology discipline 2004
Membership of professional and scientific
-Member CMR Romania
A member of the National Society of Medical Genetics
-Founding member of the National Society for Cell Biology
- Member of Anatomists Society in Romania
- Member of the National Society of Normal and Pathological
Morphology
National society member-National Society of Medical Genetics
-National Society of Cell Biology, founding member
- National Society of Cardiology
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-National Society of Normal and Pathological Morphology
- Anatomists Society in Romania
Participation in teaching activities in universities at home and
abroad
Exchange of experience in Optical Sensors Laboratory of the
Department of Analytical Chemistry,
Faculty of Chemistry, Universidad Complutense de Madrid E28040 Madrid
Spain.9-September 23, 2005.
Organizing scientific events (conferences, workshops, etc.).
- Second International Conference on Trends in Environmental
Education EnvEdu 2005, 8-10 September 2005, Braşov
Awards-Toma Sebastian Mention "DST-Way Practice Guidance
therapeutic behavior-Student Scientific Session 2001
- Toma Sebastian, 3rd Prize Features of the genetic basis of
autoimmunity - third prize, the scientific session Brasov, 1996
-George Coman, Camelia Draghici, apostu Petrina, Mihaela
Badea, Bandac Mihaela, Bollelli LucaCiurea forests, Emanuela
Corsini, Dima Lorraine, Philip Metka, Fini Fabiana, Mladen
Franko, G.Bart, Girroti Stephano, Kimber Yan, Neagoe
Carmen, Patrizia overdue , Deborah Rinaldi, knew Marius,
Toma Sebastian ptr Excellence Diploma and Their Impact on
work Poluants Human Body
Brasov, May 25, 2005
Management experience
-Secretary of the Department of Morphology and Surgical
Specialties
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