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OBŢINEREA PRIN TEHNICA DE CULTIVARE IN MEDIU

SINTETIC A PRODUSELOR VEGETALE DIN PLANTE

MEDICINALE ŞI AROMATICE

ANGHEL ION, MITRACHE LILIANA

Produsul vegetal brut, organul sau partea de plantă recoltată şi uscată (mai

rar în stare proaspătă) şi care se utilizează pentru prepararea unui medicament,

fie la nivelul de recoltare, fie industrial.

Plantă medicinală - o specie vegetală al cărui organ subteran sau parte

aeriană (sau numai o anumită parte a acesteia) se utilizează, datorită conţinutului
în principii active, în tratamentul unor afecţiuni umane sau animale.

Plantele aromatice conţin, pe lângă alta substanţe, un ulei volatil, cu miros

aromat şi se folosesc în alimentaţie terapeutică, cosmetică şi parfumerie.

Atât plantele medicinale cât şi plantele aromatice fac parte din categoria

plantelor utilitare, folosite de om în anumite scopuri.

Cultura „in vitro", de ţesut sau celule vegetale, este o tehnică relativă

recentă, de cultivare pe mediu sintetic, a unor fragmente de organe, ţesuturi

sau celule izolate din structurile anatomice normale, desprinse din mediul lor

natural. Aceste culturi se diferenţiază prin structura uni- sau pluricclulară a

fragmentului, care determină tipul de cultură.

Iniţial se făcea o diferenţă ăntre cultura de organ sau ţesut şi cea de celule,

astăzi se linde tot mai mult să se înlocuiască primii doi termeni, prin cel de

al treilea.

Prin culturi de organ sau ţesut se desemnau culturile „in vitro" obţinute

prin proliferarea unor expiante provenite în cea mai mare parte din rădăcini

ale unor dicotiledonate, dar celulele neoformate nu prezintă decât în cazuri

rare de diferenţieri structurale şi funcţionale, aşa cum sunt întâlnite în organul

mamă (parechim, ţesut conducător, de susţinere); din acest motiv se foloseşte

pentru această tehnică termenul de cultură celulară, deoarece practic, ceea ce

se obţine reprezintă celule crescute pe un mediu sintetic, în afara organismului
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plantei. Din punct de vedere al capacităţii de biosinteză. culturile de celule

vegetale se deosebesc de planta mama în sensul micşorării spectrului de metaboliţi

rezultaţi m umia proceselor metabolice.

Metoda de cultivare a unor celule in vitro îşi are rădăcinile în microbiologic

şi a lost pusă la punct în jurul anilor 20 ai secolului nostru, dczvoltându-se

în paralel cu tehnicile de cultivare a celulelor animale. Tehnica de cultivare

a celulelor vegetale in vitro prezintă anumite diferenţe faţă de culturile de celule

animale, în ceea ce priveşte necesităţile de nutriţie, viteza de creştere (plo-

riferare) şi formarea de mctaboliţi.

Cerinţele principale pe care celulele vegetale cultivate „in vitro" le impun

mediului nutritiv sintetic sunt: un anumit conţinut în săruri minerale) macro-

şi microelemcnte), prezenţa unei surse de carbon organic (zaharoză sau glucoza).

a unor reglatori de creştere (auxine, citokininc în microdoze) cu rolul de a

stimula diviziunea celulară, aminoaci/i şi vitamine, unori extracte sau pnxluse

cu compoziţie chimică încă insuficient determinată (extracte de levuri, malţ,

albumină, lapte de cocos, hidrolizat de cazeină) toate cu rol în iniţierea proliferării;

acestora li se adaugă geloza când cultura se face în mediu solidificai. în absenţa

agarului, cultivarea celulelor conduce la obţinerea unei suspensii.
Pentru iniţierea proliferării şi întreţinerea culturii sunt necesare asigurarea

unei temperaturi constante, de 22-28*C. a unei iluminări convenabile (G S(XX)

lux), eventual alternând cu în ciclul zi-noapte şi a unei repicări, care se realizează

la intervale de 2-6 săptămâni, când din căluşul sau suspensia formată se separă

un fragment sau un număr de celule care se transferă pe mediu nutritiv proaspăt.

în mod normal, mai ales în culturile de celule destinate unor cercetări

privind biosinteza unor metabiliţi secundari, se pleacă de la expiante obţinute

dintr-un organ oarecare, în condiţii aseptice, care se cultivă pe medii solidificate

în agar, după 3-4 săptămâni, odată cu proliferarea, se constată că celulele ncofomîate

îşi pierd structura caracteristică, specifică, dând naştere unui calus. Celulele căluşului

primar rezultat sunt folosite în continuare pentru realizarea culturii propriu-

zise, dacă fragmentul de calus prelevat (la 6-# săptămâni de la iniţierea

experimentului) va fi transferat pe un mediu gelozat, în decursul a 6-8 săptămâni
va genera un nou calus, compact, din care, pentru întreţinere se vor face noi

repicări. Atunci când fragmentul de calus se aduce într-un mediu nutritiv lichid,

st va obţine o cultură de celule în suspensie. Deoarece, pentru asigurarea unei

bune oxigenări a celulelor cultivate, tancul în care se realizează cultura trebuie

să fie într-o stare de rotire centinuă, fie să fie prevăzut cu un sistem de barbotare

a unui curent de oxigen în mediu, celulele căluşului se dispersează, se multiplică,
dar nu se pot aglomera, nu pot forma o masă compactă.

Aceasta este ceea ce se numeşte de obicei cultură de celule şi care nu

trebuie confundată cu cultura de celule unice (o unică celulă mtr-o anume cantitate

de mediu), care urmăreşte obţinerea de clone, suşe, linii celulare.
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întrucât căluşul reprezintă un sistem multicelular lipsit de organizare, există

totuşi posibilitatea reorganizării sale, pe parcursul cultivării, în structuri his-

toanatomice distincte, cu formarea unor ţesuturi şi organe, chiar cu refacerea

plantei în totalitate. Această organogeneză este dependentă de 2 factori: genotip
şi vârsta ţesutului din care s-a realizat explantul iniţial. Unele substanţe din

categoria reglatorilor de creştere, adăugate în mediul de cultură, pot stimula

organogeneză, dar nu o pot induce la fragmentele lipsite de acesta capacitate
de regenerare. Astfel, adăugarea în mediu de cultură a citokininei, stimulează

la Nicotiana, rizogeneza, în timp ce auxina stimulează apariţia mugurilor foliari.

Principalele direcţii în care s-au orientat tehnicile de cultivare a unor celule

„in vitro":

1. de cultivare horticolă sau apicolă, valorificarea făcându-se prin scoaterea

plantelor rezultate (după organizare în calus, organo- şi cmbriogcncză) în câmp.
Metoda (de mare importanţă economică, prin care din 100 g calus se pot obţine

sute de plantule, care transplantate în câmp furnizează tot atâtea plante cu calităţi

biologice superioare, este larg răspândită în floricultură pentru obţinerea unor

flori avirotice (garoafe, lalele) sau pentru înmulţirea altora care în condiţii normale

se realizează cu mari dificultăţi (orhidee, sau în horticultura bananierii), în

legumicultura sau agrochimie pentru obţinerea unui material semincer cu

caracteristici biologice deosebite;

2. de utilizare aşa-numită industrială (culturi în biorcactor) fiind aplicată

în scopul producerii industriale a unor metaboliţi de interes practic, printre

care şi substanţele medicamentoase.

3. de aplicaţie în biotchnologia vegetală însumând toate tehnicile de cultivare

„in vitro" a unor celule vegetale (cultură de protoplaşti, cultură de celule izolate

sau integrate în structuri celulare sau într-un organ, culturi „in vitro" al căror

nivel de diferenţiere celulară, respectiv, a căror capacitate biosintetică este mai

evoluată sau mai involuată decât la planta originară, integră) ce conduce la

selecţia unor linii de plante medicinale şi aromatice valoroase, conferind altora

rezistenţă faţă de anumite pesticide sau asigură protectia unor metaboliţi valoroşi

pentru economie.

în ultimii ani, prin aceste tehnici s-au obţinut rezultate deosebite în sfera

medicamentului natural. Aceste rezultate se datoresc celor două caracteristici

ale celulei vegetale, totipotenţa (capacitatea de regenerare a organismului din

care provin) şi variabilitatea, ce permit selectarea „in vitro" a unor fenotipuri

variabile.

Celula vegetală prezintă o serie de caracteristici genetice care-i conferă un

potenţial de expresie fenotipică foarte diversificată, cantitatea de informaţie

genetică, exprimată în cantitatea de ADN nuclear, depăşind cu mult pe cea

a celulei animale: 105-10* Kb.
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Datorită specificităţii de organizare a genomului vegetal se explică apariţia

la cultivarea „in vitro" a unor fenotipuri noi, necunoscute, exprimate prin

accentuarea lie a unor caractere morfologice, fie fiziologice deosebite sau a

capacităţi de biosinteză a unor mctabiliţi inexistenţi în specia de provenienţă.

Această caracteristică de variabilitate poate 11 folosită pentru obţinerea unor

suşc celulare mari pnxlucătoarc de metabolici secundari pentru producerea unor

structuri complet noi.

Amplitudinea variabilităţii se poate modifica folosind diverse motode de

lucru ale biologiei moleculare sau celulare, precum mutageneza, transferul de

ADN, fuziunea somatică. Astfel, prin mutageneza s-au obţinut linii de plante

rezistente la anumite boli (cartoful la infecţia cu Phytophtora infestans; porumbul

la cea cu Helminthosporium), în timp ce prin manipulări genetice s-a ajuns

la transmiterea sau transferarea unor caracteristici de rezistenţă a plantei la anumite

ierbi с ide.

Utilizarea culturilor vegetale în scopul producţiei de medicamente.

Pentru cultivarea în condiţii industriale a unor celule vegetale, se folosesc

*trei tehnici:

- cultura în fermentatoare - se aseamănă din punct de vedere operaţional

producţiei de antibiotice;

- tehnica culturii continue;

- culturile de celule imobilizate.

Culturile continue se caracterizează prin asigurarea unei bune difuziuni a

metaboliţilor de interes, din celulă în mediul nutritiv şi evacuarea ulterioară

a acestora, în timp ce culturile de celule imobilizate se obţin includerea pe

microsferc de alginat sau polimer, ca suport solid.

Cele mai importante aplicaţii industriale au în vedere:

1. biosinteză unor produşi care există în mod normal în plantă;
2. bioconversia unui substrat exogen într-un compus mai valoros;

3. sinteza de novo a unor substanţe inexistente în specia vegetală iniţială.

Industrializarea culturilor de celule vegetale impune o serie de probleme,

care trebuiesc rezolvate şi anume:

- izolarea unor surse de celule vegetale puternic producătoare de metaboliţi

secundari;

- asigurarea stabilităţii suşelor respective în condiţii de cultură în biorcac-

toare industriale;

- favorizarea acumulării metaboliţilor secundari în mediul de cultură.

Producerea de metaboliţi secundari de către culturile celulare poate 11 dirijata

prin trei procedee:

a. intervenţia în faza iniţierii culturii „in vitro" - se ştie că între sinteza

proteinelor şi sinteza metaboliţilor secundari există un anume antagonism. Inhibând

creşterea celulară, prin adăugarea în mediul de cultură a unor antibiotice sau
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imobilizând celulele vegetale în algint de calciu, metabolismul poate fi dirijat
în sensul creşterii producţiei de principiu activ.

In aceeaşi categoric intră procesul de adăugare în mediul de cultură a unor

precursor pentru filiera metabolică pe care dorim să o influenţăm, precum şi
stimularea activităţii unor enzime cheie în procurarea mctaboliţilor respectivi.

b. intervenţia în cursul cultivării - poate stimula uneori, producţia de metaboliţi
secundari.

c. intervenţia în stadiul final aJ cultivării. Pentru metaboliţii ce difuzează

în mediul de cultură s-au perfecţionat procedeele de „vidare" a conpnutului

vacuolar, realizată din timp în timp. Această golire de conţinutul în principii
active se realizează fie prin creşterea permeabilităţii celulare, fîc prin extracţia
continuă a metabolitului secundar din mediul de cultură lichid, astfel încât celulele

cultivate sunt constrânse la producţia continuă.

Biosinteza principiilor active în plante

Stabilirea precursorilor chimici care conduc la biosinteza principiilor active

furnizează indicaţii pentru realizarea celor mai bune condiţii de viaţă ale

plantei, pentru ajutorarea acesteia cu substanţe nutritive care favorizează apariţia

precursorilor.
Determinarea şi identificarea principiilor active dc-a lungul întregii perioade

de vegetaţie a plantei, duce la aflarea timpului sau a fazei de dezvoltare, în

care biosinteza lor înregistrează »valori maxime, elaborându-se astfel cele mai

eficiente măsuri pentru recoltarea produselor vegetale.

Cunoscând căile de formare a principiilor active, dar şi procesele chimice

care duc la degradarea lor în metabolismul general al plantei, se pot elabora

măsuri organizatorice, pentru ca, în timpul conservării, calitatea produselor vegetale

să rămână la valori cât mai înalte.

Metodele de biochimie pură au făcut ca la ora actuală să fie cunoscute

căile de formare a multor principii active sau grupuri de principii active, ca

parte integrantă a metabolismului vegetal.

Pe baza acestor date au rezultat numeroase aplicaţii practice privind

îmbunătăţirea calităţii produselor vegetale sau obţinerea principiilor active ca

substanţe medicamentoase în stare pură.

Cunoscând o serie de mecanisme biochimice prin care se ajunge la

principii active, sau care permit transformarea comodă a unor substanţe greu

de atacat prin mijloacele chimiei clasice, a căpătat tot mai multă importanţă
în ultimul timp, capacitatea de biosinteza a microorganismelor. Este suficient

să amintim despre încercările din anii de după război, în legătură cu

prepararea în mediu fermentativ a alcaloizilor din cornul de secară sau despre

transformarea unor steroizi vegetali în hormoni, cu ajutorul microorganismelor

(bacterii sau ciuperci).
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Metabolismul vegetal vizează în primul rând plantele cu clorofilă (auto-

trofc), dar şi cele heterotrofe, producătoare importante de principii active. Plantele

auxotrofe diferă de cele heterotrofe prin natura materiei prime pe care o prelucrează

în vederea satisfacerii necesităţilor lor metabolice.

Pe viitor se preconizează utilizarea celului vegetale pentru testarea unor

acţiuni farmacodinamice pentru caracterizarea sau dozarea medicamentelor.

S-au pus deja la punct metode pentru determinarea activităţii antimitotice a

medicamentelor, folosind ca test celula vegetală, pentru testarea substanţelor

analgezice, pentru stabilirea anumitor toxicităţi, înainte ca acestea să fie testate

pe animale.

în acest sens, culturile de ţesuturi şi celule vegetale vor juca un rol important

în farmacodinamia viitoare.
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OBTAINING OF VEGETAL PRODUCTS FROM MEDICINAL

AND AROMATIC PLANTS BY USING THE CULTIVATION

IN SYNTHETIC MEDIUM

Summary

The plant cell and tissue cultures represent on area of mirltidiscipllnary
research with major applications not only for rapid clonal multiplication, but

also in regeneration of plants resistant to virosis and other cryptogamic diseases

- the use of meristematic cultures in this propose being applicable in the case

of many plants of economic interest. It is considered that somatic embiyoge-
nesis - phenomenon by which a whole plant could be regenerated from any alife

somatic nucleote cell, will become a may of plant propagation.
In different laboratories research with regard to obtaining useful substances

has been initial (atropine, scopolamine, antraquinone. essential oik, dyes, primary
and secundary metabolites, etc.).

In our laboratory there have been elaborated techniques for clonal ; mul-

tiplication of Solanum melongena and of triploids forms of Cilrullus lanalus,

which from seedless fruits of superior quality and which ensures the obtaining
of many triploid plants of higher quality, in a relative short time, with economy

of work force, time and funds.


