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DEZVOLTAREA GAMETOFITULUI FEMININ LA PINUS MUGO

Anastasiu Paulina

Rezumat: Cercetările efectuate asupra speciei Pinus mugo au evidenţiat că

dezvoltarea gametofitului feminin se desfăşoară, în condiţiile climatice ale Munţilor

Bucegi, pe parcursul a 12 luni, perioada de repaus fiind de circa 6 luni. în general,
procesele de megagametogeneză sunt similare cu cele descrise pentru alte specii de

Pinus. Se remarcă dispunerea celulelor gâtului în două etaje a câte două celule şi

configuraţia micropilului care este diferită faţă de cea întâlnită la Pinus sylvestris. O

parte din ovule rămân nepolenizate şi degenerează.
Cuvinte cheie: Pinus mugo, gametofit feminin.

Introducere

Pinus mugo Turra (1764) este о specie polimorfică a cărei taxonomie este încă

discutată. Tipul luat în considerare de Nardi şi Minghetti (1999) pentru descrierea

speciei provine din România (Munţii Ceahlău). Cei doi autori afirmă că

specimenele din Carpaţii Româneşti, fiind la limita estică a arealului, nu prezintă
caractere intermediare între P. mugo şi P. uncinata.

In acest context considerăm importantă cercetarea din punct de vedere

embriologic a speciei, mai ales că datele referitoare la aceasta sunt extrem de

puţine (Schnarf, 1935, citează P. montana Mill, şi P. mugo ssp. uncinata).

Material şi metodă

Cercetările au fost efectuate pe Pinus mugo Turra. Materialul biologic a fost

colectat stadial, din Munţii Bucegi (Piatra Arsă), începând din 1996 şi până în

1999. Fixarea s-a făcut în Navashin-Bruun. Materialul, împarafinat şi secţionat la 8-

Юцт, a fost colorat cu hematoxilină Ehrlich.

Au fost efectuate secţiuni longitudinale care au fost selectate, fotografiate la

microscopul optic Docuval şi comentate.

Rezultate şi discuţii

Procesul de formare a gametofitului feminin începe în anul polenizării, se

întrerupe în timpul iernii şi se reia în primăvara următoare. Ovulele rămase

nepolenizate sunt avortate. Este de subliniat faptul că, deşi nucela se află într-un

proces de degenerare, integumentul continuă să se dezvolte normal. La limita

dintre nucelă şi integument celulele sunt suberificate (Fig. 1).
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în cazul ovulelor polenizate, macrosporul funcţional, format la sfârşitul lunii

iunie, îşi măreşte mult volumul iar nucleul său, ajuns într-o poziţie periferică,

începe să se dividă. Diviziunile din macrosporul funcţional se întrerup probabil la

sfârşitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie când se pot număra în cordonul

citoplasmatic periferic 16 nuclee (Fig. 2). La sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai

în macrosporul funcţional se pot număra 16-32 nuclee.

în urma edificării pereţilor celulari, spre sfârşitul lunii mai, se constituie

endospermul primar. Acesta este alcătuit din celule dispuse compact, puternic

vacuolizate, mai ales în partea halazală. Nucleu acestor celule sunt relativ mici,

intens coloraţi. Endospermul primar este înconjurat de un înveliş, întrerupt în zona

micropilară, care, în microscopie optică, apare ca o bandă luminoasă delimitată de

două benzi întunecate. Acest înveliş reprezintă de fapt resturi ale ţesutului

spongios (tapet) a cărui dezorganizare începe curând după formarea

macrosporului funcţional.
La capătul micropilar al endospermului primar se formează, de obicei, două

arhegoane (Fig. 3). în secţiunile analizate nu am găsit ovule cu unul sau trei

arhegoane. Fiecare arhegon are propriul strat tector. Acesta este constituit dintr-un

singur rând de celule cu dispoziţie radială, având nudei mari ce ocupă aproape

întreg volumul celular.

în cursul dezvoltării arhegoanelor se observă degenerarea stratului tector astfel

încăt în timpul formării proembrionului el dispare complet. Pe baza studiilor

electronomicroscopice la P. pinea, Francini Corti şi Mangini (1964), citaţi de Singh

(1978), au stabilit rolul stratului tector în formarea incluziunilor din citoplasmă

oosferei şi în hrănirea acesteia.

Datele despre celulele gâtului sunt numeroase în cazul genului Pinus, dar nici

una nu face referire la Pinus mugo. Frecvent, atât divizarea celulei primare a

gâtului cât şi a celulelor fiice este anticlinală astfel încât gâtul este format din patru

celule dispuse pe un singur rând (Moshkovich 1993).

La Pinus mugo celula primară a gâtului suferă o diviziune anticlinală, rezultatul

fiind două celule care, printr-o nouă diviziune, de data aceasta periclinală,
formează cele patru celule ale gâtului, dispuse în două straturi, fiecare având două

celule (v. Fig. 3).

O situaţie similară a fost semnalată, mai rar, şi la P. sylvestris (Blackman 1898;

Mottier 1902), P. longifolia (Sethi 1928), P. laricio şi P. banksiana (Chamberlain

1957), P. radiata (Lill 1976), P. strobus (Ferguson 1904, citat de Schnarf 1933).

Precizarea numărului şi a dispoziţiei celulelor gâtului o considerăm importantă
având în vedere că acest caracter este uneori variabil chiar în cadrul aceleiaşi

specii.

Celula centrală matură prezintă la capătul ei micropilar nucleul cu un nucleol şi

o "vacuolă" mare care ocupă aproape tot volumul nucleului astfel încât doar o zona

periferică îngustă apare mai intens colorată (v. Fig. 3). Citoplasma se prezintă sub

formă de cordoane distribuite printre numeroasele vacuole ce ocupă volumul

celular.

După completa maturare, celula centrală suferă, în mod obişnuit, o diviziune

mitotică din care rezultă celula canalară ventrală, mică, şi oosfera care ocupă
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practic întreg volumul arhegonului. în secţiunile analizate nu am observat existenţa
celulei canalare ventrale, probabil datorită degenerării timpurii a acesteia. Oosfera

ocupă aproape întreg volumul arhegonului (Fig. 4). în oosfera matură nucleul este

situat central. Acesta, ca şi nucleul celulei centrale, prezintă în partea halazală o

zonă luminoasă. Acest aspect structural al nucleului, precum şi intensitatea

coloraţiei sunt determinate de gradul de spiralizare al cromozomilor (Moshkovich

1993).

Primele etape din dezvoltarea oosferei sunt însoţite de sinteza citoplasmei. In

cursul maturării oosferei în citoplasmă apar structuri speciale descrise deja de

literatura de specialitate sub diverse denumiri: "sfere nutritive" (Schnarf 1933),

"corpi Hofmeister", "vitelus", "vacuole proteidice" (Singh 1978). La început sunt

dispersate în toată celula, apoi sunt mai dense la periferie, ca în final să

degenereze.

Oosfera matură se caracterizează prin formarea, la capătul ei micropilar, a unei

vacuole mari, numită receptoare (v. Fig. 4). Mecanismele formării sale nu sunt

clarificate încă, fiind probabil legate de activitatea enzimatică a tubului polinic
La ovulele aflate în faza dezvoltării arhegoanelor se constată că integumentul

este concresut cu nucela în jumătatea inferioară. Celulele integumentului sunt

interconectate printr-o reţea densă de plasmodesme. în zona micropilară sunt uşor

alungite şi au pereţii celulari cutaţi şi impregnaţi cu răşină (Fig. 5). Acest caracter

diferenţiază P. mugo de P. sylvestris la care, în acelaşi stadiu, celulele

integumentului în zona micropilară sunt mult alungite, cu pereţii drepţi şi fără răşină
vizibilă în microscopie optică (Fig. 6).

în perioada întreruperii diviziunilor gametofitului cenocitic micropilul este evident

obturat de un dop de răşină (v. Fig. 5). Aspectul micropilului constituie un posibil
caracter cu importanţă taxonomică având în vedere că la P. sylvestris , în aceeaşi

perioadă, marginile micropilului sunt inegale şi nu se observă formarea unui dop

micropilar (v. Fig. 6).

Capa nucelară este reprezentată de 5-6 straturi celulare la începutul formării

arhegoanelor. în zona micropilară se observă frecvent celule ale capei nucelare

aflate în diviziune astfel încât după formarea oosferei şi realizarea fecundaţiei se

pot număra până la 20 de straturi celulare. Acest fapt este corelat cu necesitatea

asigurării unei protecţii eficiente a embrionului care până la maturare trebuie să

mai parcurgă circa zece luni.

Concluzii

Studiul efectuat asupra speciei Pinus mugo Turra indică uniformitatea si

asemănarea proceselor de megagametogeneză cu cele descrise pentru ceilalţi
taxoni ai familiei Pinaceae, cu următoarele particularităţi:

- prezenţa unui gât format din patru celule dispuse pe două straturi, a doua

diviziune fiind periclinală;

- absenţa celulei canalului datorată probabil degenerării ei timpurii;

- configuraţia micropilului, diferită de cea întâlnită la Pinus sylvestris;

- prezenţa ovulelor avortate, rămase probabil nepolenizate. La acestea, deşi

nucela degenerează, integumentul se dezvoltă în continuare, normal.



94 Anastasiu Paulina

Fig. 1 Secţiune longitudinală prin ovul avortat de Pinus mugo. Se observă

dezvoltarea normală a integumentului, în timp ce nucela degenerează. (0c.12,5x,
Ob.lo. Orig.)

Fig. 2 Secţiune longitudinala prin ovul de Pmus mugo. Detaliu in care se observă

nuclee dispuse într-un cordon citoplasmatic periferic. (0c.12,5x, 0b.25 Orig.)
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Secţiune longitudinală prin ovul de Pinus mugo. Detaliu în care se observă

cele două arhegoane (partial), celula centrală şi celulele gâtului. (0c.12,5x, 0b. 25,

Orig.)

Fig. 3

Secţiune longitudinală prin ovul de Pinus mugo. Se observă cele două

oosfere cu structura caracteristică (N-nucleu, VR-vacuolă receptoare, S-spermatie)
(0c.12,5x, Ob.lo, Orig.)

Fig. 4
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Fig. 5 Secţiune longitudinală prin ovul de Pinus mugo. Detaliu în care se observă

configuraţia micropilului (0c.12,5x, 0b.25, Orig.)

Secţiune longitudinală prin ovul de Pinus sylvestris. Detaliu în care se

observă configuraţia micropilului (0c.12,5x, 0b.25, Orig.)

Fig. 6
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THE DEVELOPMENT OF THE FEMALE GAMETOPHYTE IN PINUS MUGO

Abstract: The investigations upon species Pinus mugo have shown that the

development of the female gametophyte is completed in the climatic conditions of

the Bucegi mountains in 12 months, while the resting period has a duration of ca.

6 months. In general the processes of megagametogenesis are similar to those

described for other species of Pinus. Noterwarthy is the arrangement of the neck

cells in two tiers, each of two cells, and the structure of the micropyle which is

differing from that found in Pinus sylvestris. A part of the ovules is not pollinated

and degenerates.

Key words: Pinus mugo, female gametophyte.


