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Fig. 52 - RX 16 PD 13. S'observa l'aspecte irregular de tota rescor^a el qual pre
domina especialment en les capes superiors. H&E x 100. 

Fig. 53 ^ R X 16 PD 20. Aspecte de! cortex kacr<;!, Dispo^uaj de ¡es coi.iuics CÍ : .ér
eles amb centres acel.lulars, tant en les capes superiors (asterisc petit) com en les 
inferiors (asterisc gran). H&E x 100. 
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Fig. 54 — RX it, . F +.-> . . . V . . . i: i / . . . . ; • . ^. 11 una 

petita ectopia subeo'-ticai (asicr^-v). L's sl;<;lufn p\ra.niiu;-.;c do la ií^nya d'Ammon 
está desestructu'-at en C,-\ • ' i'mil amb ( \ 1 'fietxai i •asie.'á-.i., ssvan-aala ia part 
amplificada en la fig. 54. H&; x 50, 
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F i g . 55 - R X 1 6 P D 45. Aspecte del cbrtex dorsal-lateral. Lstructura irregular en 
nbduls petits a les capes superiors (fletxa) i en les inferiors on s'observen neurones 
piramidals grans. H&E x 100. 
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Fig. 56 RX 16 PD 45. Visió de la part superficial de la MES, en el seu límit amb 
la SB. Es veu una neurona piramidal en la part frontera entre la MES i la SB, amb 
soma i dendrita apical horitzontals i amb un trajéete paral.leí a les fibres de la SB 
(fletxa). H&E x 250. 

Fig. 57 - RX 16 PD 45. Imatge del córtex, SB i la petita massa ectópica (asterisc). 
La regió veina al límit CA 1 CA 2 de la banya d'Ammon está desestructurada 
(fletxa). H&E x 50. 
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Fig. 58 - RX 16 PD 45. Aspecte irrcgulur- ¡Jc !us capes superiors de! L o r t e . x dorsal, 
posant-se de manifest estructures nodulars en aqüestes cipes ííicrxes). Les capes 
profundes teñen també les cél.lules puniualmcni agrupados lasterisc)- H&E x lüO. 
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Fig. 59 -•- RX 18 PD 5. Cortex dorso-medial. No es veu .massa ectopica en aquest 
grup. Es veuen ia piaca cortical (fletxa) separada de la subplaca cortical 'asterisc) 
per una petita banda hipocel.luiar. I. a banya d'Anamon ben constituida i només 
es reconeix una peüta ectonia ¡cap de rletxa) en CA 1. T: tale.m. H&E x 50. 



Fig. 60 • R X 18 PD 5. Dotan de! neia grup ccionic cn( , - \ ; -ií. RH:pí.K.;,;rnp visi a 
figura 58. ii&l:. x 250. 

Fig, 61 - R X 18 PD 5, Cortex inlerhen-ii íe-u Cap.i ! amb un au^nu-nv Ü^SC;;M de 

ia cci.íuiaritat comparat. ainb !a f'ase aduira. ba ¡uiCd coíl icd 5r.>.^;i;,:.- : û s 

ccLiuics s'acurnuien en peiiis noiiuis :>üpcr: iciais (cdns de ücsxa'i. i j;vL x I nf). 



F¡g. 62 RX 18 PÜ !2. L a n ' a i a ^.orUcn ha J o v i p . r c g u r . L n d seu ¡ loe íes c a p e s 

superiors fo rnu^n ^ r u p s ]:u,¡ui\:i^que p a . U i e i x c n vo rs i.i c a n a ! í f l c t x c s } . 

Entre a m b t í u e s f l c i x c s s 'obM-r . , . u n j / o n a m p o c i J . i u i d í . Ei c o r t e x re un a . n e c t e 

columnar. H i t x ÍUG. 
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I I . CANVIS MORFOLOGICS INDUITS PER RADIACIÓ: ESTUDI AMB 

METODE DE GOLGI 

1. Animáis irradiats en el dia embrionari 14 

Examen el dia embrionari 22 

ESCORCA 

En talls coronáis es distíngueix la placa cortical i ia subplaca cortical, la 

substancia blanca i les masses ectópiques subcorticals. Fibres d'axons lioritzontals 

paral.leles a la superficie de l'escorga ocupen el gruix de ia capa I. En les prepara

cions obtingudes no iiem pogut distinguir cel.lules en aquesta capa. Les cel.lules de 

la placa cortical (PC) es veuen ovalades/fusiformes, amb una gruixuda dendrita apical 

que arriba perpendicularment des de soma neuronal fins a la capa I. Poden distingir-

se a ia dendrita apical (DAp) engruiximents puntuáis en forma de varicositats prop o 

des de les quals surten fines i curtes ramificacions o filopodis de forma esporádica. 

La dendrita apical d'aquestes neurones no es divideix en arribar a la capa I tal com 

es veurá mes tard en el desenvolupament, sino que el mateix tronc principal de la 

DAp contacta amb les fibres horitzontals de la capa I (lamines 1 i 2). 

La placa cortical té un gruix variable de 3-5 cel.lules amb un aspecte sem

blant entre elles, poc madur. Dendrites basáis en nombre variable es desprenen de 

la part inferior de les neurones de la PC i es dirigeixen en totes les direccions, pero 

son mes freqüents les dirigides vers la subplaca cortical (SPC). Un axó llarg, una 

mica tortuós i amb varicositats pot identificar-se en algunes d'aquestes neurones arri-

bant fins a la substancia blanca (SB) i li'mit superior de la massa ectópica subcorti

cal (iVlES). Algunes neurones mes petites i properes a la capa I que la resta, pero 

d'aspecte semblant, envíen també la DAp fins a la citada capa. No s'observen espines 

en les dendrites de les neurones de la PC, i imatges de cons de creixement o filo

podis son mes rares que en les neurones de la MES. 

Les cel.lules de la subplaca cortical son d'aspecte mes madur adoptant ja 

una forma piramidal recognescible, amb una llarga D ap la qual comenga a teñir ra

mificacions de primer ordre, a diferencia de las de la PC, i és gruixuda i amb varico-
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sitats. Dendrites basilars curtes en nombre variable i amb engruiximents puntuáis 
o varicositats i una axó que després de descendir perpendicularment a la SB penetra 
en ella, son altres característiques d'aquestes cél.lules en el día 22 (lámina 2). Tam-
poc no s'observen espines dendri'tiques. 

En la lámina 2 s'ha representat una neurona horitzontal en les capes mitges* 
profundes del córtex, amb una dendrita apical igualment horitzontal que té un tra
jéete curt. 

Per últim, en la part profunda de la SPC es veuen neurones piramidals de 
dimensió mes petita que les immediatament superiors i que envien també deforma 
ordenada DAp a la capa I i axó fins a la substancia blanca. 

Les característiques de l'escor9a aquest dia en els animáis irradiats son, 
doncs,molt semblants a les deis animáis normáis. 

MASSES ECTÓPIQUES SUBCORTICALS 

En una preparado s'ha pogut aconseguir una perfecta visualització de la 
IVIES durant aquests dies iniciáis en la seva foramció. 

El seu límit superior queda definit per les fibres horitzontals de la substan
cia blanca que la separen del córtex. Es poden distingir diversos tipus cel.lulars 
l'aspecte deis i?iuals és prou diferent del que s'ha descrit en el córtex (Lám. 2 i 
fotos 68 a 73). 

— Dimensió; la dimensió és comparativament menor en les cél.lules de la 
IMES, no atansant cap de les seves neurones el de moltes del córtex no 
ectópic. 

— Forma; un grup situat en la part mes superficial de la IVIES té un aspecte 
semblant entre sí, oval/fusiforme, dimensió petita i sense clares rami-
ficacions dendrítiques basilars. Donen lloc a una Marga dendrita apical 
que només es pot seguir en el seu curs ascendent fins al límit de la 
PC/SPC. Solament es pot identificar un axó en una neurona (fig. 72) el 
qual té origen en el mateix punt del eos cel.lular per on surt la den
drita apical o principal (DAp o DPr) i segueix un curs oblicuat ascen
dent fins entrat en la substancia blanca. 

Un parell de neurones de dimensió mes gran i situades mes profundament 
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en la MES preñen una forma triangular/piramidal Irregular, amb fines i curtes pro-

longacions en un extrem i una Marga i gruixuda dendrita apical que després de cor-

bar-se 90 graus respecte a l'eix del soma neuronal puja perpendicularment a la 

superficie de l'escorga fins arribar quasi a la capa I travessant tota la MES, la SB i la 

SPC i PC (fig. 73, lámina 2). 

Només pot observars'e una neurona amb forma piramidal, mes petita que les 

del cortex i amb un nombre considerable de dendrites basilars fines i dendrita api

cal llarga i corbada que viatja per l'interior de la MES, sense arribar a sortir de la 

mateixa (fig. 70). 

Un altre grup de cél.lules té formes diverses (poligonalso irregulars). Una 

dona lloc a dues prolongacions, una en cada cantó del soma i de longitud diferent. 

La mes curta és gruixuda i irregular i desd'ella parteixen fines i curtes prolongacions 

0 filopodis. La mes llarga, ja ramificada, amb engruiximents en el seu trajéete inicial 

(cons de creixement) i filopodis, segueix un curs primer descendent i oblicuat per 

després comentar a pujar fins a l'altura de la PC del córtex normal, on es perd. Al

tees cél.lules queden limitades dins de la MES i generalment aqüestes son situades en 

les parts mes profundes de la mateixa (lám. 2, fig. 69 171). 

Des les 11 neurones que s'ha pogut veure en aquesta preparació dues donen 

origen a DAp que semblen arribar fins a la vora de la capa I de l'escorga no ectópica, 

4 teñen també DAp que arriba fins al límit PC-SPC, en altres tres la DAp es pot se

guir fins a la SB o fins a la part mes profunda de la SPC, seguint també un curs 

ascendent, i només en dues els trajectes de la DPr queden immersos en la MES des

prés de seguir direccions diverses. 

Per altra part alguns axons provinents de les neurones de l'escorga arriben 

fins a la part inferior de la SB o les parts mes altres de la MES, no podent-se identi

ficar aquest dia cap axó que penetri fins a la profunditat de la mateixa. 

En general les neurones de la MES semblen prou mes immatures que les dei 

SPC i moltes de la PC, ja que poden distingir-se un nombre important de cons de 

creixement i filopodis, no s'observa una forma clara en el soma en moltes d'elles 

1 les dendrites basilars son curtes i poc o gens ramificades. Un gran nombre de vari

cositats axonals és present aquests dies en les fibres que travessen la SB així com la 

capa li en les que penetren en les parts mes superficials de la MES. 
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Examen el dia postnatal 3 y 5 

ESCORCA I MES 

Les neurones del cbrtex han madurat respecte a les preparacions anteriors. 

Es poden distingir neurones piramidals petites en les capes superiors, amb dendrita 

apical bifurcada en la part propera a la capa I i axó llarg en direcció descendent. No 

es veuen tantes varicositats dendrítiques com en els talls ED 22. La dendrita apical 

de les neurones de la capes inferiors está ja mes ramificada i és de dimensió mes 

gruixuda. En les ramificacions primáries i secundarles de la DAp i en les dendrites 

basilars, així com en l'axó s'observa un nombre mes elevat de varicositats, el que és 

degut al seu origen mes recent. En la lámina 3 i en la figura 74 s'ha esquematitzat 

el córtex aquest dia. 

Una dendrita apical d'una cél.lula piramidal profunda segueix un curs obli

cuat inicialment per ascendir mes tard perpendicularment a la superficie de l'escor^a. 

En les lamines 4 i 5 pot veure's l'aspecte mes normal del córtex, encara amb trets 

d'immaduritat. En la lámina 5 s'ha presentat una neurona invertida en les capes pro

fundes. Aixó també s'observa en la fig, 76 A i B. En la figura 77 A i B s'observa una 

neurona piramidal amb dendrita apical ascendent i molt llarga que s'esten desde la 

part profunda de la MES fins a quasi bé a la SB. La seva llargária es semblant o fins i 

tot major que la de les neurones mes profundes de l'escor^a. 

En la MES deis animáis d'aquesta edat no hem pogut trobar gaires cél.lules 

i la major part de les observades son a la part periférica de la mateixa; unes teñen 

forma piramidal amb una gruixuda dendrita principal, ramificada i tortuosa que es 

divideix en dues prop del seu inici o segueix descendint irregularment una distancia 

considerable dins de la MES (lámina 6 inferior). L'axó s'origina en la part del soma 

contraria a l'origen de la DAp o DPr i es dirigeix vers la substancia blanca. Una altra 

neurona té dues dendrites principáis, amb el mateix gruix en el seu origen, el que li 

dona un aspecte ganglionar. Totes teñen un nombre apreciable de dendrites basilars 

en les que encara s'aprecien varicositats així com en les D ap i les seves ramificacions 

i en els axons i en els axons que rodegen la massa. En la lámina 6 s'ha representat 

la MES aquest dia. En la part superior es veu una neurona en PD 3 en forma pirami

dal, axó en direcció a la SB i gruixuda i bonyeguda DAp, de característiques una mi

ca mes immadures que les de PD 5. 
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En comparació al que s'esdevé en el cortex deis animáis de la mateixa edat, 
l'aspecte es encara d'un retard en el desenvolupament en les neurones de la massa 
ectópica, per l'abséncia de forma piramidal definida, de ramificacions secundarles en 
la DAp i l'aspecte irregular de la mateixa. 

En la lámina 5 es veu un detall d'una altra MES. En les parts mes properes 
a la SB i quasi be dins de la mateixa es poden veure dues neurones amb forma oval/ 
piramidal que emeten una D ap ascendent i gruixuda que clarament travessa la SB 
i arriba fins a les parts mes profundes del córtex, d'on no pot seguir mes amunt de 
la capa VI. 

En lafiguraJV C s'observa una neurona estrellada amb varicositats dendriti-
ques situada en la part mitja de la MES. 

En les lamines 22 i 23 s'ha representat les relacions globals de la MES amb 
la SB i el córtex normalment situat. En les figures 75, 77 A i 78 s'observen aspectes 
de l'enorme caos en la col.locació de les fibres de SB dins la MES i es compara amb 
la disposició ordenada de les fibres deis ganglis basáis (fig. 79). 

En PD 5 en aquests animáis les fibres de la SB i de la MES s'han tenyit de 
manera excel.lent. Malgrat el desordre, especialment manifest en les parts mes pro
fundes de la MES, le fibres de substancia blanca que es troben dins la massa adopten 
en alguns punts un curs circularrodejant zones sense cap o amb molt poques fibres, 
l'aspecte de les quals recorda els nóduls vorejats per feixos de fibres que es veien en 
les tincions amb H&E en la part mes externa de la massa. Les fibres que envolten 
aquests nóduls provenen en la major part de la substancia blanca i en alguns llocs 
arriben fins a la part profunda del córtex. En els dibuixos s'ha representat alguna 
neurona en l'interior d'aquests nóduls que té el seu eos en el centre del mateix i 
envía la seva DAp fins a la periferia, en forma radial. Aquesta distribució no és uni
forme per a tots els nóduls i aixó es posará mes de manifest en els dies posteriors. 
Fibres provinents del córtex travessen la SB per a dirigir-se a la massa i només po
den seguir-se fins a la periferia de la mateixa. En general les fibres que comuniquen 
MES i córtex provenen de la part profunda del mateix i arriben fins a la superfi
cial de la massa. Al contrari, les fibres que s'endinsen en la MES es poden seguir 
només fins a la SB i excepcionalment fins a les part mes profundes del córtex, 
mentre que poden trobar-se fibres dins la MES sense contacte amb la SB i qué no 
surten de la massa. 
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Els contactes amb les zones veines es fan de manera puntual i dispersa al 
llarg de la massa, pero es poden reconéixer feixos de fibres envoltant els noduls 
i/o penetrant fins a la part mitjana de la MES. En la part mes profunda o ventricular 
és molt difícil reconéixer cap tipus d'ordenació no trobant-se mes que una xarxa 
d'una enorme densitat de fibres en múltiples direccions. 

Examen els dies PD 22 i PD 45 

ESCORQA 

Entre aquests dos dies del desenvolupament no s'observen diferencies 
importants i poden ser analitzats conjuntament (fig. 80 a 86, lamines 7 a 9 i 11, 12). 

La dimensió és en conjut menor que la de l'animal control. En la capa I no 
pot distingir-se cap tipus de cel.lularitat. En les capes ll-lll es troben neurones pira
midals de dimensió petita-mitj'ana amb una ordenació normal, pero amb alteracions 
puntuáis com ara desviado de l'eix del soma i de la DAp que es troba oblicuada cap 
auno altre cantó i ramificació preco9 de la mateixa el que li dona aspecte de cél.lula 
estrellada. Altres elements que es poden trobar son (lámina 7): cél.lules d'aspecte 
triangular invertit i sense dendrita principal, o amb dues dendrites principáis laterals 
i axó descendent, o neurones d'aspecte oval amb dendrites dirigides des de la part 
superior del soma a la capa I i un llarg axó basal descendent ("cél.lules fusiforme 
amb cilindre-eix descendent" de Cajal, Ramón y Cajal 1972 pp 544, fig. 351, II vo-
lum). Les neurones piramidals de la part superior son mes petites que les de la part 
inferior de la capa ll-lli. Les ramificacions dendrftiques formen un plexe dens i or-
denat al que també contribueixen els "bouquets" dendritics de les neurones de les 
capes inferiors. No s'han pogut observar cél.lules estrellades petites típiques de la 
capa IV. Es poden veure en la part inferior de la capa ll-lll puntualment agrumolla-
ments de neurones mal orientades, oblicuades sobre tot, amb ramificacions dendrf
tiques poc ordenades. En el ter? mig-inferior es troben neurones piramidals amb so
ma gran, DAp ascendent i ramificacions ben formades, basilars i apicals i axó descen
dent que es pot seguir fins a la SB. En la part profunda o capa VI s'observen cél.lu
les piramidals de dimensió mitja, cél.lules estrellades o poligonals i alguna neurona 
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bipolar amb soma horitzontal probablement corresponents a la capa VI b o VII . 

Es troben espines dendrítiques en proporció normal en la majoria de neurones del 

córtex. 

Un aspecte a ressenyar és la presencia d'un nombre elevat de cél.lules pira

midals invertides en la part profunda de rescor9a, especialment en les parts prope

res a la SB (fig. 87 a 90, lamines 8, 9,10 i 11). Aqüestes teñen un soma invertit, una 

dendrita apical que es dirigeix perpendicularment o oblicuament a la SB i un axó 

que té quasi sempre un trajéete ascendent. Dendrites basilars poden observar-se en 

nombre normal, pero amb un nombre mes alt de varicositats dendrítiques que el de 

les neurones piramidals situades en la mateixa capa pero amb DAp ascendent (figures 

88 a 90). Les ramificacions de la DAp o la mateixa DAp poden seguir-se fins a la SB 

0 fins a les parts mes superficials de la IVIES amb la que semblen fer contactes. No to

tes les neurones piramidals invertides donen ramificacions que es puguin seguir tant 

lluny, i aquest fet depén de l'altura en qué es troba la neurona invertida, que pot va

riar entre les capes V ( no ultrapassan el córtex) a la part profunda de la VI o VII 

(arriben a la SB i la MES). La direcció de la DPr d'aquestes neurones és variable en 

observar-se una tendencia que les situades en la capa V donin una DAp perpendicular 

a la SB, mentre que les mes profundes donen una DAp amb curs oblicuat inicialment 

1 descendent després, que penetra en la SB originant un nombre variable de ramifica

cions. En tots els casos l'axó d'aquestes neurones surt peí cantó del soma oposat al 

de la DPr, pero té un curs variable, sia ascendint en direcció completament vertical 

sia donant un tomb inicial de 180° per a descendir acompanyant la DAp fins a la 

substancia blanca. Dendrites basilars en nombre normal poden ésser reconegudes. 

El nombre d'espines dendrítiques de les neurones invertides és comparativament 

menor i amb disposició mes irregular que les de les col.locades correctament, encara 

que no s'ha fet un contatge detallat. 

La madurado de les neurones es fa en un sentit dins-fora com és normal. En 

la lámina 10 s'esquematitza la madurado d'una neurona piramidal profunda de 

l'escor^a. 
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MASSA ECTOPICA SUBCORTICAL 

a) Disposició general 

Les preparacions obtingudes de la massa ectópica foren considerades bpti-

mes per al seu estudi, tenyint-se un gran nombre de fibres i de neurones. A primera 

vista no es pot reconéixer cap ordenació en les seves cél.lules i fibres, tal com suc

ceeix en altres ectópies produídes experimentalment o com s'observa en determina

dos malalties que s'han comentat a la introdúcelo. 

En efecte, neurones piramidals amb dendrita apical ascendent, horitzontal, 

oblicua o descendent poden trobar-se en les parts superficials, mitjanes I profundes 

de la massa aparentment sense cap preferencia. Si hom anaiitza mes a fons aqüestes 

masses, encara que no es poden distingir les capes própies de l'escor^a, sf que es po

den reconéixer algunes particularitats: 

— En la SB per sobre de la MES pot trobar-se ocasionalment alguna neu

rona ectópica aillada (fig. 91 a 93, Ikmines 15 i 17) amb prolongacions 

ascendents i/o descendents que les comuniquen amb el cortex o la MES. 

El seu soma no té forma piramidal sino mes bé poligonal o horitzontal. 

Les dendrites que desprenen teñen varicositats i algunes espines i en un 

cas una prolongado mes prima que pot correspondre a l'axó penetra 

perpendicularment en la MES descendint des del eos cél.lular. La majo

ria d'aquestes neurones poden correspondre a neurones de la capa 

polimorfa o capa VI , encara que alguna podria ser confosa amb cél.lu

les de Cajal-Retzius. En la lámina 16 es dibuixa la forma fetal d'aquestes 

cél.lules. 

- En la part mes externa de la MES (fig. 94 a 96, 98, 99 i 101, lamines 

15, 17, 18, 28 i 29) és mes frequent que no pasen la resta de la massa 

trobar neurones amb soma i dendrita principal horitzontals, la qual pot 

teñir una longitud variable pero que en algún-cas recorre una distancia 

considerable paral.lelament a les fibres de la substancia blanca que ro-

deja la massa i la separa del córtex. 

Aqüestes cél.lules son de eos piramidal o ovoide i malgrat la seva dispo

sició horitzontal i la seva situació marginal no s'assemblen a les de 
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Cajal-Retzius de la capa I del cortex, sino mes bé teñen una grandária 

propia de les neurones piramidals petites-mitjanes de les capes Il-lII 

de l'escor9a normal. L'axó, en els casos en que es pot identificar, surt 

peí cantó oposat a la DAp i penetra en la SB paral.lelament a la ma

teixa. Algunes de les dendrites basilars d'aquestes neurones contacten 

també amb les fibres de la SB (fig. 98 i 99). 

Altres cél.lules que també es troben en la part frontera entre la MES i la 

SB teñen forma poligonal, amb un arbre dendn'tic ascendent manifest, 

que adopta una disposició radial i que arriba en algún lloc fins a la part 

de la SB mes voranera al córtex, o que s'esten per entre les fibres de la 

SB. Un axó que surt de la part oposada del soma i penetra tortuosament 

en la MES pot ésser reconegut (figura 96). Altres teñen forma estrellada 

amb prolongacions dendn'tiques vers la SB i la MES, i una amb soma 

oval i DPr horitzontal i d'aspecte molt semblant a les trobades en la 

capa VII del córtex normal (fig. 95). 

Les relacions entre la substancia blanca i la part mes externa de la MES 

son importants i es fan mitjan^ant: 

— Les dendrites basilars de les cél.lules voraneres (només les del cantó 

que és mes a la vora de la SB quan es tracta d'una neurona horitzontal, 

o amb les deis dos cantons del soma quan es tracta d'una neurona pi

ramidal invertida (fig. 98 i 99). 

— Les dendrites apicals de les neurones piramidals de la part externa 

de la MES, el somes de les quals son mal orientats sovint, el que sembla 

for9ar aqüestes dendrites i les seves ramificacions a fer un curs tortuós 

fins arribar a la SB (lámina 14 L, 15 i 28). 

— Les dendrites apicals de les neurones piramidals situades en la part 

mitjana o profunda de la MES que arriben a la part mes superficial de 

la massa donant lloc a un "bouquet' dendrític semblant pero menys 

complexe que el que es troba en les capes superiors del córtex (lami

nes 17 i 18). 

— Els axons de les cél.lules mal orientades voraneres a la SB, que pene

tren en ella de manera mes o menys directa o bé donant algunes voltes 

abans (lámina 18). 
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Les aferéncies que arriben a la MES son principalment de tres tipus^ 
— Axons provinents de la SB 
— Axons provinents del córtex 
— Les dendrites apicals i algunes de llurs ramificacions de les neurones 
piramidals invertides situades en la part mes profunda de l'escorga cere
bral (lamines 28 i 30). 
En el ter? superior de la MES, encara que tampoc és possible definir 
cap plan, l'ordenació preferent de les neurones és la següent: (lamines 
24 a 27) 
— Neurones amb dendrita apical paral.lela a la superficie de la MES, les 
dendrites basilars de les quals s'endinsaran en la SB, tal com hem dit 
mes amunt. El seu soma és piramidal mig agros. 
— Neurones piramidals amb dendrita apical invertida, en direcció ven
tricular. 
Rarament es troba cap neurona amb orientado correcta en aquest 
terg superior (és a dir amb DAp ascendent i perpendicular a la SB). 
En el terq mig de la MES, en canvi, l'orientació deles neurones és mes 
errática, trobant-se una proporció mes gran de cél.lules amb orientado 
correcta que en la part superior. L'orientació majoritária és, perb, 
DPr i soma dirigits cap al ventricle de forma mes o menys perpendicu
lar. Cél.lules estrellades i altres neurones amb orientado variable po
den també ésser trobades. Al voltant deis feixos de fibres que penetren 
la MES des de la SB en forma mes o menys perpendicular poden veure's 
un grup considerable de neurones amb soma i Dap paral.le! al curs 
d'aquestes fibres, de forma semblant a la disposició de les cél.lules amb 
soma i dendrita horitzontals respecte a la SB en la part frontera de la 
MES (fig. 107 A, lamines 24 a 27). En algún cas (lámina 24) la DAp pu
ja fins a la SB tot seguint el curs d'aquests feixos ectópies i es corba per 
a seguir paral.lela.emt a la SB que envolta la MES. 
En el terg inferior és on poden observar-se relativament mes neurones 
amb DAp ascendent i en algunes preparacions neurones piramidals grans 
originades en aquesta part emeten una llarga i recta DAp que ascendeix 
fins a la vora de la SB. Aixb i tot, al menys un nombre semblant de den
drites apicals s'orienten encara en direcció ventricular, mentre que un 
altra proporció ho fa de forma errática (lamines 24 a 27). 



1 3 3 

- En la part mes inferior de la MES, en les tincions amb H&E sembla 

observar-se una zona de minsa cel.lularitat immediatament a la vora de 

la cavitat ventricular, i en alguns llocs les cél.lules amb nucli petit se 

sitúen en aquesta zona o a prop d'ella. Amb el métode de Golgi pot 

trobar-se una certa ordenado en alguns llocs com s'ha representat en 

la lámina 21, on es veuen cél.lules de nucli horitzontal/fusiforme i 

petit amb prolongacions horitzontals paral.leles a la superficie de l'es

triat amb el que fita en aquest punt, i que recorden a les cél.lules bi

polars horitzontals de la capa VI I . Sobre de les mateixes es troben al

tres cél.lules amb soma piramidal i una o mes dendrites principáis que 

es dirigeixen cap a la superficie ventricular i que teñen un axó que surt 

de la part oposada del soma i puja en direcció a la SB. Encara mes per 

sobre d'aquestes cél.lules poden observar-se pirámides grans amb direc

cions variables. En una altra regió que fita amb l'hipocamp es veuen 

neurones de forma variable amb axons ascendents la majoria i amb 

arboritzacions dendn'tiques que arriben fins al estratum oriens de 

l'hipocamp. Algunes d'aquestes cél.lules s'assemblen a les de l'hipocamp 

(lámima 20). 

En les lamines 31 i 32 s'ha representat l'orientació neuronal i forma 

cel.lular dins de dos nóduls superficials de la MES. La majoria d'aques

tes neurones son piramidals, teñen el soma en la periferia i la dendrita 

apical orientada mes o menys centrfpetament. Probablement aquesta 

orientado predominant no es válida per a totes les estructures nodulars 

ja que en altres es precisament l'orientació centrífuga la que crida la 

atenció, especialment en edats mes joves (lamines 6, 22 i 24). 

b) Forma neurona! 

Neurones semblants en forma i grandária a les que es troben en el córtex 

normal poden ésser reconegudes en la massa ectópica (lámina 14, fig. 100 a 107). 

La majoria teñen forma piramidal, pero se'n poden trobar d'estrellades amb i sense 

espines dendrítiques, bipolars i horitzontals. Tret d'algun cas aíliat les neurones 
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piramidals teñen variacions importants respecte a la seva forma normal. Per l'irregu-

laritat de la massa la major part no poden ésser tallades en un sol pía tal com suc

ceeix en el cortex normal, peí que només es un aspecte fragmentari de les mateixes. 

En els casos en que la majoria del trajéete de la neurona queda en el pía del tall 

s'observa un curs tortuós de la DPr, la qual es corba a dreta i esquerra, com en la 

lámina 14 A, C i D, donant origen a diverses branques primarles i secundarles que se

gueixen també un curs imprevisible. L'orientació inicial de la dendrita principal és, 

pero, continuado de la de l'eix del soma neuronal. A partir del fet que la DAp arriba 

a la meitat aproximadament de la seva llargária es comen9a a veure el canvi de 

direcció citat, que pot variar entre 90 i quasi 180° respecte de l'eix principal de la 

neurona i tret d'algun cas (lámina 30) on es veu que la DPr es corba envoltant un 

vas sanguini, en la resta no es pot endevinar el motiu del seu curs errátic. Les den

drites basilars d'aquestes neurones son nombroses i connecten amb les parts in

feriors i superiors al soma cél.lular. L'axó després de sortir de la part oposada a la 

dendrita principal pot seguir un curs completament variable, tant paral.leí a l'eix 

principal de la neurona com oblicuat o completament descendent, acompanyant 

a la DPr. Neurones piramidals amb soma i dendrita principal mes petites també 

son presents. La DPr en aquests casos es bifurca rápidament després del seu origen 

i les ramificacions segueixen també un curs irregular. Tan un com l'altre tipus de 

neurona piramidal teñen espines dendrftiques en PD 45, pero el seu nombre i dis

tribució és irregular variant d'una cél.lula a la veina o d'un tall a l'altre, i en general 

és menor que les de les cél.lules de forma semblant de l'escorga. 

Encara es veuen aquest dia engruiximents puntuáis o varicositats dendrí

tiques en moltes de les cél.lules mirades, el que li dona a la MES un aspecte d'imma-

turitat relativa respecte al córtex. 

c) Connexions dins la MES 

A part deis contactes amb l'exterior la massa ectópica és rica també en 

contactes entre els elements que la composen. En les lamines 14 F i 19 es repre

senta algún d'aquests contactes, que s'han pogut observar principalment entre 

axons de neurones de la massa situades en la part mes profunda de la mateixa i 
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dendrites principáis i ramificacions o dendrita basilar d'altres neurones ectópiques. 
Es poden veure xarxes irregulars d'axons, l'origen deis quals és molt difícil deter
minar, travessant la massa i encaixant amb els axons de les cél.lules ectópiques. 
Entre els nóduls ectópies que es formen en la IMES i que queden separats per feixos 
de SB poden observar-se elements cel.lulars a un i l'altre cantó deis citats feixos que 
envien prolongacions dendrítiques fins al nódul veí. 

d) Irrigado de la MES 

Contrastant amb la forma ordenada deis vasos corticals, perpendieulars a 
la superficie de l'escorga, paral.leis els uns amb els altres i interconneetats per eurts 
vasos horitzontals o amb la irrigado de la regio hipocámpica també ordenada d'acord 
amb la disposició anatómica de la mateixa, en la MES en troben vasos en totes les 
direccions possibles sense una ordenado recognescible. Vasos de diámtre mes gran 
surten del gruix de la SB i es ramifiquen irregularment dins la MES. En no poder 
ésser seguits els vasos de la regió ectópica en la mateixa llargária que els del cbrtex 
ens dona la impressió d'una manca relativa de vascularització cosa que probablement 
no és certa. Mentre en el cbrtex la disposició deis casos és suggestiva de la forma en 
que es disposen les neurones (dendrita apical perpendicular a la superficie de l'escor-
5a i paral.leles entre elles) en la MES l'únic que suggereix és el desordre de la ma
teixa. En algún lloc s'ha pogut observar algún axó que surt de la MES paral.leiament 
a un vas sanguini, pero aixó no és la regla. En l'estriat els vasos semblen fer una xarxa 
peis forats de la qual passen els feixos de la SB i és pot reconéixer un cert ordre, 
cosa que no es pot dir de la MES. En resum, l'irrigació de la MES depén de vasos 
gruixuts originats en la SB que es ramifiquen irregularment depenent de la regió, 
del tall i de l'animal examinat, en nombroses branques de dimensió mes petita. 
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2. Animáis irradiats en el dia embrionarl 16 

Examen ei día postnatal 45 

Degut a la semblanza entre les dades obtingudes en els diferents dies s'ha 
analitzat només l'aspecte definitiu del córtex en PD 45 tan en aquests animáis com 
en els irradiats el ED 18. 

El córtex deis animáis irradiats en ED 16 s'atansa el maxim grau de desor
ganització. No es pot reconéixer una clara laminado, encara que neurones piramidals 
grosses amb dendrita apical ascendent mes o menys perpendicularment poden ésser 
trobades en la part mitjana de l'escorga. La part superior del córtex mostra un 
aprimament de la capa I que en alguns llocs esta ocupada per neurones de les capes 
inferiors, tan pirámides petites (fig. 110) com neurones piramidals grans amb dendri
ta apical que baixa dins a la meitat inferior. Crida l'atendó que els bouquets den-
drítics de les cél.lules situades en la píamater en direcció poc oblicuada, tor9ant-se 
rápidament en atansar-se a aquest punt. Aquest aspecte es deu probablement a 
l'aprimament de la capa I. Per sota de la marginal es poden reconéixer tipus neuro
nals diferents, sovint pirámides petites i mitjanes amb orientacions variables, agru-
mollades en llocs (lámina 11) i amb axons bé descendent perpendicularment a la 
superficie cortical, bé seguint un curs oblicuat, quasi horitzontal; també es poden 
veure neurones d'aspecte ganglionar amb dues dendrites principáis descendents o 
neurones amb soma bipolar. Les ramificacions dendrítiques en les capes superiors 
son denses i írregulars i en les neurones piramidals invertides les dendrites basilars 
son nombroses i ascendeixen fins a la capa I. En la part inferior es poden veure la 
majoria de neurones piramidals grans i mitjanes en posició prou normal de les 
seves prolongacions básiques, pero amb col.laterals de la dendrita apical rápidament 
originades després del seu origen i amb axó descendent fins a la SB. Altres tipus 
neuronals variats com neurones piramidals mal orientades, bipolars o estrellades 
i alguna amb dendrita apical horitzontal poden ésser reconegudes en les parts mes 
profundes. A diferencia deis animáis irradiats en ED 14 no s'observen neurones pi
ramidals invertides completament amb dendrita apical descendent fins a la SB o cap 
les masses ectópiques subcorticals presents aquests dies. 




