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BIOGENEZA, ULTRASTRUCTURA ŞI ORGANIZAREA MOLECULARĂ A

PLASMODESMELOR DIN PEREŢII CELULELOR SOMATICE

ALE TALULUI DE CHARA FRAGILIS

Nicolae Toma *, Gheţea Ligia*

Rezumat: Utilizând proceduri variate de prelucrare a probelor biologice pentru TEM,

s-a investigat biogeneza şi organizarea ultrastructurală a plasmodesmelor din

celulele somatice ale talulului de Chara fragilis. Se relevă caracterul secundar şi
dinamic al plasmodesmelor de la această specie, constituind un argument în sprijinul

ipotezei avansată anterior de Fischer şi MacAlister (1975), Lucas şi colab. (1993)

pentru alte specii ale familiei Characeae, în ciuda citochinezei fragmoplastice.
Sunt detaliate aspectele ultrastructurale, cu relevarea unei posibile prezenţe a

proteinelor plasmalemale specifice, cu o ordonare spiralată, implicate în reglarea
cantitativă şi calitativă a fluxului material intercelular, deşi prezenţa AERPC n-a putut
fi relevată. Se detaliază sistemul sinusoidal plasmodesmal descris la alte Characeae

pentru care se propune termenul de labirint sinusoidal.

Introducere

încă de la descoperirea lor (Tangl 1882), plasmodesmele au fost supuse unor

dezbateri aprige, atenţia fiind focusată nu atât pe aspectele structurale, cât mai

ales pe rolul lor în comunicarea intercelulară. Cu toate acestea, numai foarte

târziu, după circa un secol (Guning 1976), s-a putut demonstra că punţile

citoplasmatice parietale au o organizare arhitecturală complexă şi dinamică, un

potenţial fiziologic unitar şi o topografie relativ stabilă, ceea ce trădează caracterul

lor programat genetic. Toate acestea au dus la conturarea conceptului de

simplest/ simplasmă (Robards & Lucas 1990; Lucas & colab. 1993). Potrivit acestui

concept, simplasma plantelor este divizată în domenii funcţionale, iar

plasmodesmele plantelor sunt complexe supramoleculare formate din membrane

şi proteine care au capacitatea de a regla atât difuzia simplă cât şi traficul de

macromolecule proteinice şi de acizi nucleici, implicit de particule virale. în viziunea

lui Lucas et al. (1993), plasmodesmele, privite prin prisma mecanismelor de

reglare a transportului intercelular, pot fi omologate mai de grabă cu complexele

porale nucleare decât cu "gap jonction" , iar plantele, cel puţin din punct de vedere

funcţional, au mai degrabă o organizare supracelulară decât una multicelulară.

Cercetările din ultima decadă au adus probe experimentale extrem de

convingătoare în sensul că morfogeneza în ansamblul său (incluzând

citodiferenţierea, histogeneza şi organogeneza), ca şi funcţiile fiziologice esenţiale
cad sub incidenţa plasmodesmelor. S-a relevat totodată, cu multă claritate, rolul

plasmodesmelor în evoluţia organismelor vegetale (alge şi plante), importanţa

cunoaşterii acestora în descifrarea relaţiilor filogenetice dintre taxonii vegetali şi

Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, Aleea Portocalelor 1-3, Bucureşti, România.



244 Nicolae Toma, Gheţea Ligja

fungali.
Toate acestea au făcut ca punţile citoplasmatice intercelulare să devină una

din temele prioritare de cercetare în multe laboratoare de biologie celulară şi
moleculară vegetală, şi nu numai; virusologii ca şi fitopatologii sunt extrem de

interesaţi în a descifra mecanismele moleculare ale transferului particulelor virale

prin plasmodesme, fenomen ce stă la baza infecţiei sistemice.

Materiale şi metode

Pentru atingerea dezideratelor ştiinţifice propuse, au fost utilizate taluri de

Chara fragilis colectate din lacurile Snagov şi Mogoşoaia, transportate în laborator

în condiţii speciale, care au permis conservarea întocmai a specimenelor. Cultura

în laborator a talurilor de C. fragilis, în condiţii standardizate (Fischer 1975), s-a

dovedit de strictă necesitate în tentativa noastră de a surprinde diversele etape ale

morfogenezei plasmodesmelor.

Alegerea acestui specimen vegetal s-a făcut din următoarele considerente:

• characeele prezintă numeroase caractere morfo-anatomice şi biochimice care

sugerează posibilitatea ca acest grup de alge verzi evoluate să constituie

strămoşul plantelor terestre;

• celulele vegetative, internodale şi nodale, au o organizare ultrastructurală

particulară, de un real interes ştiinţific;

• characeele au constituit din totdeauna un obiect de studiu preferat de laboratorul

nostru ( vezi bibliografie, 21-24).

Probele au constat din sectoare "internodale" şi complexe "nodale" ale axului

central şi ale ramurilor laterale, aparţinând diverselor ordine de ramificare prelevate

în condiţii speciale şi prelucrate pentru TEM urmând două proceduri diferite.

Prima procedură a implicat fixarea chimică şi a constituit o adaptare ia

particularităţile materialului biologic investigat de noi, recomandată şi practicată cu

succes de Fischer et al., (1974) şi de Ding et al., (1992).

Probele, secţionate în fixator, în fragmente de circa 0,5m au fost prefixate cu

glutaraldehidă 1% în tampon cacodilat O,IM, pH 7,4, pentru 2 ore la +4°C şi fixate

în acelaşi reactiv, dar cu o concentraţie superioară (3,5%), timp de 4 ore, la +4°C.

Fixarea a fost întreruptă prin 3 spălări, succedate la intervale de 15 min., în acelaşi

tampon cacodilat, la +4°C, după care probele au fost lăsate peste noapte în

tampon. A doua zi, probele biologice au fost spălate în alte două băi, după care au

fost supuse operaţiei de postfixare în acid osmic 1 % (preparat după reţeta Palade,

1956), timp de două ore la frigider. Postfixarea a fost întreruptă de două spălări

rapide (la interval de 10 minute) în tampon cacodilat, rece, urmate de alte două

spălări în apă distilată, rece (la +4°C). Deshidratarea s-a realizat în seria de alcool;

alcoolul etilic a fost substituit cu oxid de propilen, urmând procedeul standard.

A doua procedură a implicat tehnica freeze-substitution, standard, descrisă de

Rebhun(l972).

Pentru includere s-a folosit Epon-812. Ultrasecţiunile realizate la ultratomul

Tesla В 490 şi contrastate urmând tehnica Reynolds (1963) (cu soluţii apoase 1%

de citrat de plumb şi acetat de uranil, timp de 10, respectiv 15 minute) au fost

vizionate la un microscop Philips 200, la o tensiune de accelerare a electronilor de

80 şi 100 kV.

Imaginile de interes au fost microfotografiate şi interpretate; cele mai sugestive
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sunt utilizate în ilustrarea prezentei lucrări, reliefând unele aspecte ale biogenezei

şi organizării arhitecturale a plasmodesmelor de la С fragilis.

Rezultate şi discuţii

Plasmodesmen celulelor algale au fost investigate de o pleiadă de cercetători

(Stewart, Mattox & Floyd 1973; Marchant 1976; Robards & Lucas 1990; Lucas &

al. 1993, şa). Prelucrarea multora dintre talurile algale, pentru microscopia
electronică de inaltă rezoluţie, întâmpină însă unele dificultăţi majore, motiv pentru

care realizările de până acum nu sunt pe măsura eforturilor depuse. Mulţi taxoni

algali n-au fost încă analizaţi din acest punct de vedere, iar la cei la care s-a

demonstrat prezenţa plasmodesmelor, persistă multe semne de întrebare (atât în

ceea ce priveşte organizarea arhitecturală şi funcţionalitatea, precum şi nivelul

evolutiv pe care l-au atins) la care se aşteaptă un răspuns.

Din datele curente rezultă că plasmodesme cu o organizare ultrastructurală,

moleculară şi funcţională comparabilă cu a celora de la Trachaeophyta, se găsesc

numai la algele macrofite incadrate în filumurile Chlorophyta şi Phaeophyta. La

Rhodophyta comunicaţiile intercelulare se realizează prin pori septali (cu o

organizare comparabilă cu cea de la unii taxoni fungali), iar la unele specii (cele ale

genului Volvox), prin punţi plasmatice grosiere, considerate a fi sistemul cel mai

primitiv (Lucas et al. 1993).
Din cele prezentate anterior, rezultă că cercetările noastre au vizat, în egală

măsură, două aspecte şi anume: biogeneza şi organizarea arhitecturală a

plasmodesmelor de Chara fragilis. Concluziile exprimate sunt fundamentate în

exclusivitate de datele obţinute în urma investigaţiilor electronomicroscopice.

CONSIDERAŢII BIOGENETICE

Există, în prezent, o opinie unitară în sensul că la Characeae există

plasmodesme veritabile şi că apariţia lor în cursul evoluţiei este consecinţa

tranziţiei de la ficoplast la fragmoplast. Interesant, în alga verde Spyrogira, la care

citochineza startează prin ştrangulare inelară dar se desăvârşeşte prin fuziunea

veziculelor, n-au fost evidenţiate plasmodesme. Dacă aceste observaţii vor fi

confirmate, ipoteza potrivit căreia evoluţia plasmodesmelor în algele verzi a

constituit un eveniment separat de cel de tranziţie de la ficoplast la fragmoplast, se

argumentează. Este, de asemenea, cvasiunanim acceptată ideea avansată de

Robards şi Lucas (1990) şi confirmată de Monzer (1991), potrivit căreia

plasmodesmele la Characeae au o origine secundară, în sensul că formarea lor

este un eveniment post-citochinetic care duce la perforarea strict localizată a

pereţilor celulari şi conexiunea protoplaştilor celulelor învecinate (formarea

simplastului). Persistă însă numeroase controverse referitoare la mecanismele

celulare şi moleculare ale diferenţierii lor la indivizii speciilor actuale, alimentate de

absenţa unor date care să certifice modelul statuat pentru plantele superioare.

Pentru cormofite există numeroase probe care atestă implicarea reticulului

endoplasmic (RE) în formarea plasmodesmelor, prin prevenirea continuităţii plăcii

celulare şi implicit a separării complete a protoplaştilor celulelor fiice. Un rol similar

a fost atribuit RE de către unii cercetători (Lucas et al. 1993) şi în cazul biogenezei

plasmodesmelor de la Chara, exceptând faptul că prezenţa sa este numai

tranzientă; ca urmare, RE este absent din structura plasmodesmelor aflate într-un

stadiu avansat de dezvoltare.

Analiza unui mare număr de electronografii ale unor ultrasecţiuni realizate prin
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celule nodale şi internodale aflate în stadii variate ale procesului de citodiferenţiere
ne-a sugerat concluzia cà este necesară o reevaluare a datelor şi o reconsiderare
a ipotezei potrivit căreia sechestrarea profilelor RE în placa celulară este o

prerecuzită a formării plasmodesmelor algale. Deşi la Characeae în general

(inclusiv la Cham, Nitella) diviziunea celulară implică formarea unui fragmoplast, iar

citochineza se realizează prin edificarea unei plăci celulare similare celor de la

Trachaeophyta, plasmodesmele de la Chara fragilis sunt lipsite de un RE - presat

(AER) (appresed - ER), atât în celulele meristematice cât şi în celulele diferenţiate-

nodale şi internodale. Corelarea acestor date cu cele de morfologie generală a

plasmodesmelor mature din pereţii diverselor tipuri de celule ne-a condus la

concluzia că toate plasmodesmele din talurile de С fragilis sunt de natură

secundară. Aşadar, geneza plasmodesmelor succede edificării plăcii celulare şi nu

se formează simultan cu aceasta.

Sectoare din două celule meristematice. Peretele celular (Pe), în curs de

edificare, este subţire, cu suprafeţele cu un relief accidentat, lipsit de

plasmodesme, ceea ce certifică originea secundară a acestora. Abundenţa

profilelor reticulului endoplasmic (RE) în imediata vecinătate a plasmalemei (PI)

sugerează implicarea acestora în sinteza şi secreţia polimerilor parietali (în - inveliş

nuclear; N - nucleu; n - nucleol).

Fig. 1



Depozite de material electron-dens pe feţele citoplasmatice ale pereţilor
celulari (săgeata), care sugerează o modalitate de marcare a locului biogenezei
viitoarelor punctuaţiuni şi plasmodesme secundare (CI - cloroplast; Pe - perete

celular; Rb - ribozomi; RE - reticul endoplasmic).

Fig. 2

Având în vedere însuşirile morfologice ale unor stadii succesive, considerăm că

mecanismele celulare şi moleculare ale biogenezei plasmodesmelor de la С

fragilis se desfăşoară după un scenariu similar cu cel al dezvoltării

plasmodesmelor secundare de la Angiosperme (Jones, 1976; Kolmann, Yang şi

Glockmann, 1985), din sistemele himerice altoiportaltoi (Kollmann & Glockmann

1991), din interacţiile gazdă-parazit (Ding et al. 1992) şi chiar unele alge brune (ex.
Laminaria groenlandica) (Schmitz & Srivastava 1974). Trebuie menţionat că este

exclusă posibilitatea formării plasmodesmelor secundare prin modificarea

postfactum a celor primare, după modelul descris pentru plantele superioare.
Dintre toate stadiile morfogenetice, cel mai obscur rămâne cel de iniţiere, care

implică un control spaţial strict al locului de edificare a unei plasmodesme şi
mecanisme moleculare sofisticate de semnalizare/comunicare între celulele

adiacente, separate de un perete coerent, înalt organizat. Până acum, nici testele

citochimice şi nici imaginile electronomicroscopice n-au evidenţiat depozite de

caloză sau alte tipuri de substanţe care să marcheze topografia viitoarelor
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plasmodesme. Unele modificări cu siguranţă apar, dar ele sunt mult prea discrete

şi nu pot fi reliefate prin tehnicile imaginate şi practicate până în prezent. Prin

extrapolarea unor date referitoare la biogeneza şi degradarea programată genetic

a peretelui celular, pare logic a se considera că modificările au loc la nivelul

plasmalemei şi au drept consecinţă majoră modificarea permeabilităţii faţă de

unele hidrolaze implicate în digestia enzimatică, strict localizată, a peretelui celular.

Un rol important, în acest sens, pare a fi jucat de interacţiile intime, tranziente,
structural-funcţionale, ce se stabilesc între unele profile ale RE şi plasmalemă cu

puţin timp înainte de demararea procesului de digestie enzimatică. Deşi ipoteza

pare credibilă, sunt necesare cercetări suplimentare focusate pe caracterizarea

proteinelor plasmalemale de la nivelul plasmodesmelor.

Etapele ulterioare ale biogenezei plasmodesmelor se desfăşoară după un

scenariu ce se suprapune în bună parte cu cel descris de Robards & Lucas

(1990), Kollmann & Glockmann (1985, 1991) legat de formarea plasmodesmelor

secundare în heteroaltoiul dintre Vicia faba şi Helianthus annuus.

Primul eveniment îl reprezintă elaborarea unor molecule de semnalizare

(elicitori) care vor fi recunoscute de receptori specifici din membrana plasmatică

sau care pot traversa membrana plasmatică. Consecinţa este activarea enzimelor

digestive (celulaze, pectinaze, hemicelulaze) existente la nivelul peretelui celular

sau exportate la acest nivel din citoplasmă (RE, corpi Golgi). Este astfel declanşată

digestia enzimatică progresivă a matrixului parietal. Datorită presiunii hidrostatice

din interiorul celulei, plasmalemele celulelor învecinate vor fi forţate să fuzioneze,

în final, au loc sinteza şi depozitarea de polimeri parietali care modelează

configuraţia canalelor plasmodesmale. După edificarea primelor conexiuni

intercelulare, procesul de liză enzimatică parietală continuă, dar numai în zona

mediană şi are drept consecinţă formarea unor cavităţi sinusoidale de dimensiuni

variabile. Prin fuziunea acestor canale sinusoidale ale plasmodesmelor învecinate

rezultă un adevărat "labirint plasmodesmat' la nivelul interfeţei pereţilor celulelor

adiacente. Labirintul plasmodesmal are o morfologie dinamică: se amplifică

progresiv pe tot parcursul citodiferenţierii, dar se obturează cu un material cu

densitate electronică superioară peretelui celular în celulele mature-funcţional.
Dacă pentru plante s-a demonstrat cu claritate, prin tehnici variate, rolul

fundamental al RE în formarea plasmodesmelor secundare, situaţia este destul de

obscură în cazul specimenului investigat de noi. Implicarea acestui organit ne-a

fost sugerată de numeroase imagini electronomicroscopice, dar sunt greu de

apreciat în prezent amploarea şi mecanismele intervenţiei sale.

Formarea plasmodesmelor secundare de la Characeae este destul de similară

cu cea a canalelor de conjugare de alte grupe taxonomice, de alge verzi (ex.

Conjugatophyceae) implicând, practic, aceleaşi procese: de semnalizare, hidroliză

parietală şi fuziune plasmalemală şi citoplasmică. Pe baza acestor similitudini, s-a

ajuns la concluzia că este posibil ca genele implicate în formarea plasmodesmelor
secundare ale algelor verzi (Chlorophyta) şi brune (Phaeophyta), inclusiv a celor

de la Trachaeophyta, să prezinte un ancestor comun cu cele care codifică pentru
formarea tuburilor de conjugare (Lucas et al. 1998).

în urma unei analize cladistice, în care au fost combinate caractere extensive

morfologice, ultrastructurale şi biochimice, Grahan et al. (1991, 1997) au ajuns la

concluzia că traheofitele au evoluat dintr-un strămoş Chlorophycean, similar cu

algele actuale încadrate în ordinele Charales sau Chaetophorales.



Imagini electronomicroscopice în care sunt reliefate stadii ale

biogenezei şi organizării ultrastructurale ale plasmodesmelor (Pd) dintre celulele

complexelor nodale. Este evidentă implicarea reticului endoplasmatic (RE) în

digestia enzimatică, strict localizată, a peretelui celular şi regenerarea parţială a

acestuia la locul de liză.

Fig. ЗА şi В
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Secţiune transversală prin peretele celular (Pe) dintre o celulă nodală (cn)

şi o celulă intemodală (cin); se remarcă prezenţa a numeroase plasmodesme (Pd),

sub forma unor punţi cu densitate electronică superioară, în structura peretelului
celular. В - detaliu din fig. 4A în care este relevată organizarea ultrastructurală a

peretelui celular şi a plasmodesmelor (D - dictiozomi; Mt - mitocondrie; PI -

plasmalemă; RE- reticul endoplasmic; N - nucleu; N - nucleoli).

Fig. 4A
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Organizarea ultrastructurală a plasmodesmelor (Pd) din pereţii celulelor din

cadrul complexului nodal (D -dictiozomi (corpi Golgi); Pe - perete celular ; PI -

plasmalemă: Rb citoribozomi; RE - reticul endoplasmic; vzg - vezicule golgiene).

Fig. 5

ORGANIZARE ULTRASTRUCTURALĂ

Plasmodesmen reprezintă o componentă structural funcţională remarcabilă în

peisajul peretelui celular de la Characeae, în general (Chara, Nitella, Tolypella),
inclusiv a celui de la specimenul investigat de noi, C. fragilis.

Abundenţa structurilor plasmodesmale, cel puţin în anumite sectoare, dau

peretelui celular secţionat transversal un aspect "metameric". Reconstituirea

structurii tridimensionale a peretelui pe baza analizei computerizate a secţiunilor

seriate, conduce la o construcţie traversată în toate sensurile de o reţea de

canalicule relativ pleiomorfe. Cea mai mare parte din această reţea canaliculară

găzduieşte punţi plasmatice = plasmodesme.

Aşa cum s-a menţionat anterior, structura acestor plasmodesme se suprapune,

în bună parte, cu planul general de organizare al plasmodesmelor secundare de la

Angiosperme. Apar însă şi unele particularităţi; atenţia noastră va fi focusată, în

special, asupra acestora.

Plasmodesmen de la C. fragilis pot fi definite structural ca multicordoane

citoplasmatice, delimitate de plasmalemă, care străbat peretele celular şi

interconexează funcţional protoplaştii celulelor învecinate. Fără excepţie, toate

canaliculele transversale se dilată la nivelul interfeţei pereţilor celulari şi formează

cavităţi neregulate, denumite sinus central (Lucas et al. 1993). Deoarece aceste

dilataţii centrale ale plasmodesmelor individuale se extind rapid şi fuzionează cu

-ele învecinate, se formează, mai devreme sau mai târziu, o adevărată reţea

canaliculară. Având în vedere forma generală, noi găsim mai adecvat termenul de
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labirint sinusoidal, termen pe care-l propun specialiştilor spre validare. Arhitectura

şi amploarea labirintului sinusoidal ne sugerează posibilitatea ca la formarea

acestuia să fie puse în funcţiune mecanisme inexistente în cazul biogenezei

plasmodesmelor de la plantele superioare. Mai mult decât atât, aceste adevărate
"caverne" / "peşteri" parietale cu siguranţă au unele funcţii care nu sunt strict legate
de modelul funcţional plasmodesmal. Pentru o asemenea idee pledează şi
structura dinamica; labirintul sinusoidal parietal câştigă în complexitate pe tot

parcursul citodiferenţierii. Unele modificări apar şi după maturarea celulelor,

acestea constând. în principal, din obturarea / desobturarea diverselor sectoare ale

labirintului sinusoidal. Caracterul reversibil al fenomenului de obturare este o

dovadă elocventă a unei anumite semnificaţii funcţionale insuficient înţeleasă în

prezent.

Un alt aspect demn de reliefat este aspectul morfologic parţial diferit al

plasmalemei de la nivelul plasmodesmelor. Plasmalema plasmodesmală are o

densitate electronică superioară şi pare a fi cu puţin mai groasă. Corelarea celor

două particularităţi conduce la concluzia că plasmalema de la acest nivel are o

compoziţie chimică particulară şi, implicit, un alt potenţial funcţional faţă de restul

plasmalemei. Analiza comparativă a imaginilor electronomicroscopice ale

plasmodesmelor de la С fragilis cu cele de la Bulbochaete (Smitz & Srivastava

1999; Kwiatkowska & Meszewski 1986) sugerează posibilitatea ca şi plasmalema

plasmodesmală de la specimenul investigat de noi să posede particule (probabil

proteice) ordonate elical pe faţa lumenială a acesteia. Cele de la nivelul aperturilor

pot funcţiona ca adevărate sfinctere capabile de a regla calitatea şi cantitatea

fluxurilor intercelulare. Funcţionalitatea acestora este mai greu de înţeles în lipsa

AER/AER PC (appressed endoplasmic reticulum - protein complex). O asemenea

ipoteză contrastează cu părerea exprimată de Tyree et al. (1974), fundamentată,

în exclusivitate, pe probe indirecte, potrivit căreia plasmodesmele din complexul

nodal al talurilor de Characeae sunt structuri permanent deschise, pline cu conţinut

plasmatic.

în urma unei fixări chimice-clasice, la temperatura camerei sau chiar +4°C,

cordoanele plasmatice plasmodesmale au o densitate electronică heterogenă; cele

dintre celulele nodale şi internodale ale axelor cauloidale principale par a fi

obturate cu cepuri de material electron dens. O imagine similară a fost descrisă şi

la C. coralline (Fischer 1974, 1975) şi la Nitella translucens (Spanswick &

Costerton 1997). Astfel de structuri apar şi pe anumite porţiuni ale labirintului

sinusoidal, dacă fixarea şi deshidratarea probelor biologice s-a realizat la

temperatura camerei. Faptul că, în imaginile preparatelor realizate prin metoda

criosubstituţiei (freeze-substitution), nu apar astfel de "cepuri" - obturatoare

demonstrează că ele reprezintă artefacte de preparare.

Concluzia noastră, bazată pe micrografiile electronice obţinute prin ambele

procedee de preparare ca şi pe datele de literatură de specialitate (în bună parte

anterior citată), este că plasmodesmele de la specimenul investigat de noi, ca şi

cele de la Characeae, în general, sunt structuri dinamice; în condiţii fiziologice

normale ele sunt deschise, dar vor fi obturate sub influenţa inhibitoare a unor

factori ecologici externi. Senescenţa are un efect similar, obturând parţial sau total

labirintul sinusoidal ca şi o parte din cordoanele plasmodesmale transversale.

Senescenţa celulară este, aşadar, marcată de o izolare structural-funcţională

progresiv tot mai accentuată.
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BIOGENESIS, ULTRASTRUCTURE AND MOLECULAR

ORGANIZATION OF PLASMODESMATA FROM SOMATIC

CELL WALLS OF CHARA FRAGILIS TALL

Abstract: Using several procedures (ultrasection and freeze-substitution) in

preparing the biological probes for ТЕМ analysis, we have investigated the

biogenesis and ultrastructural organization of plasmodesmata from somatic cells of

Chara fragilis tall. It was revealed the secondary and dynamic character of

plasmodesmata in this species, the observation being an argument for previously
formulated hypothesis of Fisher & MacAlister (1975), Lucas et al. (1993),

reffering to other species from Characeae family, inspite of fragmoplastic

cytokinesis.
There are detailed the ultrastructural aspects, revealing a possible presence of

spire organized specific plasmalemal proteins, which are implicated in quantitative
and qualitative regulation of intercellular material flux, although the presence of

AERPC was not observed.

It was detailed the sinusoid plasmodesmal system described in other

Characeae, for which it has been proposed the term "sinusoid labyrinth".

Key words: plasmodesmata, sinusoid labyrinth, Chara fragilis.


