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Os mixosporídios, como se sabe, são parasitas que vivem, em sua maioria, à
custa de peixes. Entre os autores aos quais tive acesso, Leuckart é o único que
menciona sua presença nos anfíbios, encontrou-os muitas vezes na bexiga de rãs e
relata também a presença nos rins de uma espécie descoberta por Lieberkühn. A
comunicação que segue deverá mostrar que também estão presentes na vesícula
biliar de batráquios. Não é apenas a sua nova localização que apresenta interesse,
sob vários outros aspectos esta espécie, ao que parece, ainda desconhecida, reve-
lar-se-á digna de estudo.

Nas rãs e nos sapos por mim examinados, a vesícula biliar aparece como um
órgão mais ou menos transparente, de paredes finas mas, mesmo assim – por causa
do seu tamanho considerável e de estar sempre plena – fácil de ser encontrado. O
líquido nela contido é claro como água em girinos e, em animais mais velhos, de
verde-esmeralda a verde-azulado escuro. Geralmente contém concreções areno-
sas e esmigalhadiças, formadas por agulhas cristalinas agregadas em forma de
drusas isoladas ou radiadas, solúveis em álcool. Estas são também encontradas em
vesículas biliares que não contêm nenhum parasita.

Os parasitas da vesícula biliar adiante descritos destacam-se, principalmente,
pelo fato de não parecerem prejudicar, de maneira nenhuma, a integridade
histológica do órgão em que se encontram, pois flutuam livremente em suspensão
no conteúdo líquido da vesícula biliar, saindo facilmente com este quando a vesícula
extravasa abundantemente.

Macroscopicamente, os parasitas apresentam-se como discos ou pequenas lâ-
minas, delgados como papel, redondos, transparentes, nos quais pode ser reconhe-
cida freqüentemente uma zona marginal esbranquiçada, menos transparente. Esses
discos são visíveis mesmo através da vesícula fechada e são encontrados, na maioria
das vezes em vários, às vezes em muitos exemplares (de 30 a 50). Eles se apresen-
tam em diversos graus de desenvolvimento e variam de tamanho: do limite de visi-
bilidade até um diâmetro entre 1,5mm e 2mm. Sua espessura diminuta, por causa
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da pequena curvatura das superfícies superior e inferior é de, no máximo, 1/20 a
1/10 do diâmetro. Não existe uma face lateral, as margens das faces terminais se
encontram e o corpo, por conseguinte, possui a forma de uma lente óptica leve-
mente biconvexa (e não de um cilindro de pouca altura). Ao microscópio, os
pequenos discos apresentam uma membrana transparente e sem estrutura – que
resiste completamente à bílis e de forma significativa aos reagentes – reconhecí-
vel especialmente pelas bordas. Ela assegura a forma ao organismo todo, o qual,
por sua fina espessura, pode ser dobrado e pregueado, mas cujas bordas mantêm
sempre uma configuração circular. Com isso, movimentos amebóides são total-
mente excluídos; de qualquer forma, nunca consegui observar qualquer vestígio
de modificações espontâneas de forma ou lugar.

O conteúdo dos discos consiste em numerosas bolhas de tamanhos diferentes
que se achatam mutuamente de maneira poligonal, sugerindo uma estrutura celu-
lar. As bolhas isoladas não permitem que se reconheça nenhum núcleo e mostram
um contorno totalmente esférico; quando a membrana é rompida as bolhas saem
espontaneamente. Estando ainda cercadas por bílis ou adicionando-se álcalis, elas
desaparecem imediatamente da vista do observador, provavelmente porque uma
película envolvente extremamente delicada é dissolvida e elas se liquefazem.

Seu elemento mais notório e ao mesmo tempo, mais característico, são as
formações designadas normalmente como esporos, às quais cabe a designação
original de psorospermas. Os esporos se situam, como se pode ver em corte mi-
croscópico, dentro da membrana, frouxamente ligados a ela, e fora das bolhas
inclusas. Eles se encontram sempre dispostos aos pares, os pares espalhados irregu-
larmente sobre a superfície e aglomerados em maior número nas bordas. A forma-
ção propriamente dita inicia-se em exemplares que mal atingiram um décimo do
tamanho total; seu número então é reduzido, em termos absolutos e relativos. Sua
quantidade aumenta constantemente com o crescimento progressivo, não atingin-
do, porém, sempre o mesmo comprimento em exemplares do mesmo tamanho. Em
exemplares maiores e mais ricos em esporos, estes apresentam-se dispostos na
superfície em pequenos intervalos, enquanto nas bordas formam uma zona com-
pacta, a qual, macroscopicamente, apresenta-se como o anel branco acima men-
cionado.

Os esporos maduros têm diâmetro entre 12 e 14m os mais longos, e entre 9 e
10m os mais curtos, apresentando uma forma quase regular de ovo, com os pólos
algo truncados. A membrana, bastante espessa e consistente, exibe estriamento
transversal fino, pouco nítido, possuindo a conhecida resistência a produtos quími-
cos. É constituída, como é comum, de duas valvas cujo plano de junção se alinha
obliquamente (como a diagonal de um retângulo), interceptando o plano equato-
rial em um ângulo de cerca de 45 graus. Esta circunstância está, sem dúvida, em
conexão com a posição dos dois corpúsculos polares, também presentes aqui, que
se situam separadamente, um em cada pólo. Por este tipo de articulação torna-se
possível que cada metade da membrana contenha um deles. Ao redor da linha de
sutura situa-se, em cada valva, à maneira de anel, um bastonete elástico que, de
perfil, sobressai claramente e que, sob o efeito de solução de  hidróxido de potás-
sio, salta para fora em forma de uma tira mais ou menos estendida; as metades do
invólucro se soltam e muitas vezes um pedaço delas é arremessado a distância
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(isto coincide com a representação feita por Balbiani, em contrapartida, nunca
pude ver a junção elástica dos pares de esporos através das tiras meio soltas). Os
corpúsculos polares, em si, possuem uma forma quase esférica, um pouco estirada
no lado do pólo, parecendo, por isso, piriforme. Contém um filamento projetável
para fora que ultrapassa quatro ou cinco vezes o comprimento do esporo. Em
estado totalmente recolhido, ele é enrolado em espiral e dificilmente reconhecí-
vel, ao passo que, em meia ejeção, é claramente visível também a sua porção
intracapsular. Após a ejeção, que é obtida por diversos reagentes, de modo mais
seguro por meio de solução de hidróxido de potássio, a bolhinha aparece um pouco
diminuída e a parede apresenta, claramente, duplo contorno, devendo, portanto,
ser algo elástica. Tanto os esporos quanto os corpúsculos polares aparecem muito
brilhantes quando examinados em água ou bílis, e um pouco menos se exami-
nados na glicerina e em outros líquidos mais refringentes.

O espaço restante do esporo é preenchido por uma massa plasmática transpa-
rente que, com a adição de líquidos coagulantes, sobressai claramente em forma
de um cilindro irregular, muito baixo e escavado de maneira bicôncava. Não é
possível comprovar nele a existência de um núcleo.

Sobre o desenvolvimento do esporo posso relatar o seguinte: nos exemplares de
diferentes idades encontra-se, com bastante freqüência, um primórdio de esporo
em forma de oval estreito, oblongo e apenas levemente esboçado. Nele encon-
tram-se, a pouca distância do pólo, dois corpúsculos polares pálidos, perfeitamen-
te redondos, que cercam um corpo residual escuro, bastante grande, em forma de
um cilindro com faces terminais côncavas. Enquanto ele se reduz e se aclara, a
membrana e os corpúsculos polares engrossam, em conseqüência do que sobres-
saem mais intensamente; um prolongamento destes estabelece a sua junção, tor-
nando-se todo o esporo mais bojudo. Nunca pude comprovar a existência de nú-
cleos verdadeiros durante e após o desenvolvimento dos esporos; vê-se, em alguns
deles um, ou em casos mais raros, dois corpúsculos semelhantes a micrococos, os
quais, por sua inconstância, podem ser tomados apenas por uma excreção do plas-
ma (grãos semelhantes se encontram, às vezes em grande quantidade, na cutícula
dos discos plasmáticos inteiriços. Com ácido ósmico coram-se muito levemente
de castanho e por isso dificilmente podem ser considerados como lipídios puros.
Tampouco posso considerá-los como núcleos celulares).

Sobre o desenvolvimento dos filamentos polares não posso informar nada de
concreto; entretanto, duvido que se desenvolvam em estado extroverso, como
supõe Bütschli. Nunca vi o conteúdo do esporo sair em forma de ameba.

Quando a membrana dos discos se decompõe, após prolongada imersão em
água ou bílis, observei tão-somente a abertura da membrana dos esporos, com ou
sem saída dos corpúsculos polares. Em água, apenas poucos filamentos polares se
ejetam, em bílis isto acontece com maior freqüência. Fora estes fenômenos, não
foi observado nenhum movimento autônomo.

Até agora não pude observar as formas mais jovens do processo de desenvolvi-
mento propriamente dito. Esperava encontrá-las nos girinos, mas fiquei decepcio-
nado, pois em todos os exemplares até agora examinados (cerca de uma dúzia), a
vesícula mostrou-se totalmente livre de parasitas; em contrapartida, fui um pouco
mais feliz com exemplares apenas um pouco mais desenvolvidos de uma espécie
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de rãs e com sapos jovens. Todavia, aqui os parasitas já estavam parcialmente
desenvolvidos e mesmo os numerosos exemplares pequenos e pequeníssimos apre-
sentavam, a esta altura, a forma de disco rígido. Entre eles existiam exemplares
que ainda não haviam atingido o tamanho de 0,10mm.

No que diz respeito à freqüência e ocorrência das formas parasitárias, estas
estiveram sempre presentes em cerca de cinqüenta exemplares de bufo d’água,
jovens e adultos, capturados em diversas ocasiões, todos de uma mesma proce-
dência. Em geral, elas eram maioria e podiam ser encontradas juntas, em quanti-
dade de cinqüenta ou mais. Além disso, encontrei-as em rãs jovens (Cystignathus
ocellatus) originárias de duas localidades diferentes. Em contrapartida, estavam
ausentes de dois exemplares de bufo d’água de outra proveniência, de todos os
girinos examinados e dos sapos recém-metamorfoseados, de  procedências diversas.

Ainda falta dar um nome a essa forma bem caracterizada de mixosporídios.
Quanto ao gênero, gostaria de propor, pela forma regular e pela constituição em
forma de célula, o nome de Cystodiscus, e para a espécie, a designação immersus.
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