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STUDIUL GERMINĂRII SPORILOR ŞI DIFERENŢIERII
GAMETOFITULUI LA UNELE SPECII ALE GENULUI

TETRAPLODON BR. EUR.

MOHAN GH.

Citodiferenţierea reprezintă una dintre cele mai, vechi probleme ale biologiei,
dar lipsa de informaţii privind mecanismele reglatoare ale acestui fenomen persistă

şi în prezent, în bună parte datorită absenţei unei baze experimentale largi, care

să permită înţelegerea corelaţiilor dintre ciclul celular, diviziunea celulară şi

diferenţierea celulară.
.

Progrese însemnate s-au înregistrat o dată cu perfecţionarea tehnicilor de

culturi de celule şi ţesuturi, care oferă posibilităţi unice de investigare la nivel

fundamental a naturii mecanismelor determinismului celular care induc o celulă

spre o nouă, direcţie a activităţii citologice. Avantajul oferit de culturile de ţesuturi

ca o alternativă a studiilor „in vitro" privind diferenţierea celulară constă în relativa

simplitate a sistemelor „in vitro" corelată cu un grad ridicat de control expe-

rimental.

Culturile de celule şi ţesuturi reprezintă surse de material relativ omogen,

care poate fi uşor manipulat şi obţinut în cantităţi mari în condiţii de mediu

controlate.

Prin expunerea celulelor, în cazul cercetărilor noastre, a sporilor la anumite

influenţe nutriţionale şi de mediu, este posibilă urmărirea dinamicii ultrastruc-

turale pe parcursul modificărilor succesive în diferenţiere pe care le suferă celulele

„in vitro", modificări exprimate mai întâi prin pierderea morfologiei caracte-

ristice şi a capacităţii funcţionale specializate, urmată de exprimarea unei diversităţi
uimitoare a tipului de diferenţiere.

Stabilirea relaţiilor cauzale dintre ciclul celular şi diferenţiere reprezintă

problema centrală a studiilor de citodirerenţierc care îşi propune să răspundă la

o întrebare care persistă de multă vreme, privind necesitatea unei diviziuni celulare

critice sau a unui fenomen al ciclului celular ca un preludiu imediat al determinării

celulare spre citodiferenţiere.

Se cunosc două tipuri de diviziuni celulare: diviziuni proliferative, ce au

ca rezultat multiplicarea tipurilor celulare existente şi diviziuni formative care

dau naştere la două celule fiice, care se deosebesc morfologic şi funcţional. în

timp ce diviziunile din prima categorie determină volumul ţesuturilor şi organelor,

diviziunile formative determină funcţia celulară. în procesul diferenţierii se pot

distinge două faze: faza determinării celulelor spre un anumit tip de diferenţiere

şi faza exprimării proprietăţilor diferenţiale, ca răspuns la influenţele inductive.
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Cercetările noastre se referă la germinarea sporilor şi diferenţierea game

tofitului „in vitro". începute din anul 1970. la o serie de specii din bnoflora

României (Bartramia Uhyphylla. Bartramia pomiformis. Diphyscium sessde.Bryum

caespiticium. Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Polytnchastrum

formosum, Ceratodon purpureas, Henogiella seligen, Buxbaumia aphylla, Tetraplodon

angustatus) şi continuate la Tetraplodon mnioides si Tetraplodon urceolatus.

METODA DE CERCETARE

Pentru cultura ,дп vitro" a celor două specii luate în studiu (Tetraplodon

mnioides şi Tetraplodon urceolatus) am utilizat sporii din capsulele mature

detaşate din materialul briologic recoltat de pe teren sau din colecţia personală.

Capsulele detaşate au fost puse în flacoane de sticlă şi sterilizate.

Am folosit ca medii de cultură mediul lichid knop la care am adăugat

câteva picături de acid acetic pentru a avea un pH-acid şi mediul solid - geloza.

Aceste medii de cultură au fost puse în cutii Petri, iar pe suprafaţa lor am

însămânţat sporii celor două specii luate în studiu. Cutiile Petri cu sporii puşi

la germinat au fost montate într-o nişă sterilă la o temperatură de 18-20
c

C

şi o luminozitate de 8000-1 0.000 luxi. Zilnic am urmărit germinarea sporilor,

diferenpcrea şi ramificarea protonemei, apariţia gametofitului tânăr, toate aceste

etape ontogenetice fiind fotografiate la microscopul fotonic.

TETRAPLODON MNIOIDES (L. ap. HEDW.) BR. EUR.

Specie întâlnită în zona montană superioară, pe excremente de animale

intrate în descompunere. Capsulele cu sporii ajung la maturitate în luna iulie.

Sporii sunt sferici, netezi de 9-12 цт în diametru, gălbui spre galben-verzui.

în mediul de cultură Knop, sporii îşi măresc volumul, devin foarte vacualizaţi

cu cloroplaste evidente, iar după 60 de zile sporoderma crapă şi rezultă un

filament protoncmatic format din una până la şase celule lungi, la care putem

observa prezenţa unui număr mare de cloroplaste dispuse parietal, un nucleu

slab evidenţiat şi pereţi celulari fini. Acesta reprezintă stadiul de cloroncmă.

(Fig. 1, А, В).

După 70 de zile în urma diviziunilor mitotice succesive, filamentul, pro-

tonematic se alungeşte şi apar primele ramificaţii, care sunt diferenţiate pe

o singură parte a filamentului protonematic principal, reprezentând stadiul de

caulonemă.

După 75 de zile într-o anumită regiune a filamentului protonematic apare

un mugure pluricelular care în urma diviziunilor mitotice succesive va diferenţia

în partea sa bazală sistemul rizoidal care pătrunde în substrat, iar din zona
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Germinarea sporilor şi diferenţierea protonemei la Tetraplodon mnioides (x 125).

L
Filamente protoncmatice în stadiul de caulonemă la Tetraplodon mnioides (x 300)

S - spori; P - proionema

Fig. 1. A.



40

sa apicală se va diferenţia o porţiune cauloidalä, care reprezintă tulpiniţa

pe care se va diferenţia succesiv două până la patru frunzişoare (Fig. 2,

А, В, C).

TETRAPLODON URCEOLATUS (BRID.) BR. EUR.

Specie întâlnită în pajiştile subalpine şi alpine, pe excrementele de animale

intrate în descompunere..

Capsulele şi sporii ajung la maturitate în luna iulie. Sporii sunt sferici

şi netezi de 8-10 um în diametru, de culoare gălbuie. Sporii puşi la germinat

m condiţii asemănătoare cu specia precedentă, germinează după 55 de zile, ei

îşi măresc volumul, sporoderma crapă şi diferenţiază un filament protonematic

format din cinci celule cu o citoplasmă hialină, cu numeroase cloroplaste lenticulare

dispuse parietal, cu un nucleu slab evidenţiat. Acesta reprezintă stadiul de

cloronemă (Fig. 3, A).

După 65 de zile în urma diviziunilor mitotice succesive, filamentul

protonematic se alungeşte şi apar primele ramificaţii laterale diferenţiate numai

pe o singură parte a filamentului protonematic principal.

Acest filament cu ramificaţiile sale este format din celule cu pereui transversali

oblici, brunii, bogate în cloroplaste şi nuclei mari, vizibili, reprezentând stadiul

de caulonemă (Fig. 3, В).

După 85 de zile, într-o anumită zonă a filamentului protonematic, apare

un mugure pluricelular care în urma diviziunilor mitotice succesive va diferenţia

în partea sa bazală un sistem rizoidal puternic ramificat, iar din zona sa apicală

se diferenţiază o porţiune cauloidală, care reprezintă tulpiniţa pe care se va

diferenţia succesiv 2-4-6 frunzişoare (Fig. 3, С).

în urma analizei diferitelor faze ale dezvoltării ontogenetice la cele două

specii ale genului Tetraplo.don (T. mnioides, T. urceolatus), am avut posibi-

litatea de a evidenţia o serie de modificări citologice şi morfo-structurale de

la nivelul sporului, a filamentului protenematic, până la gametofitul tânăr, faze

ale generaţiei gametofitice.

în condiţiile specifice create de mediul de cultură folosit, la nivelul celulei

sporale, apar o serie de modificări metabolice şi structurale premergătoare fazei

de diviziune activă a primei celule sau a celulei iniţiale care va diferenţia fi-

lamentul protonematic principal. Interesant este de semnalat faptul că la toate

speciile studiate s-a constatat că la nivelul unei celule a filamentului proto-

nematic apare un mugure pluricelular, care reprezintă centrul potenţialităţii me-

ristematice, care generează gametofitul tânăr.
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Spori germinaţi şi filamente protonematice în stadiul de caulonemă la Tetraplodon

mnioides (x 300) В
.

- Mugure pluricelular format prin diviziuni mitotice la Tetraplodon mnioi-

des (x 300) C. Gametofit tânăr la Tetraplodon mnioides (x 300) S - spori; P -protonema; mp -

mugure pluricelular; F - frunze; T - tulpiniţa; R - rizoizi

Fig. 2. A.
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Germinarea sporilor şi formarea primelor filamente protonematice (stadiul de

cloronemă) la Tetraplodon urceolatus (x 300); B. Ramificarea filamentelor protonematice la

Tetraplodon urceolatus (x 300); C. Gametofit tânăr la Tetraplodon urceolatus (x 300) S - spori;
P - protonemă; F - frunze; T - tulpiniţă; R - rizoizi.

Fig. 3. A.
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*

DAS STUDIUM DER KEEMUNG VON SPOREN UND

UNTER-SCHEIDUNG DES GAMETOFITES BEI EINIGEN ARTEN DER

GATTUNG TETRAPLODON BR. EUR.

Zusammenfassung

Es wird Tetraplodon mnioides (L. ap. Hcdw.) Br. cur. und Tetraplodon

urceolatus (Brid.) Br. cur., bei weichen „in vitro" die ontogenetische Entwic-

klung Spor-Protonema-Gameiophyi (reif) möglich gemacht wurde. Während der

Differenzierung gewisser Zonen des Gametophytes wurden einige strukturelle Ei-

genschaften beobachtet, wilche die Art kennzeichnet.


