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CERCETĂRI CITOLOGICE ASUPRA CIUPERCII Claviceps
purpurea (Fr.) Tull. II. Dinamica ult rastructurii celulelor

miceliului scleroţial

ТОМ A N., MARIOARA TOMESCU, AMALIA ТОМА

1. INTRODUCERE

în ciuda importanţei lor în cadrul ciclului vital, ca organe de rezistenţă

şi propagare, producând hife anamorfe şi telomorfe şi în deosebi ca materie primă

pentru prepararea unei game largi de medicamente, scleroţii ciupercii Claviceps

purpurea, amplu investigaţi din punct de vedere biochimic, sunt încă puţin cunoscuţi
din punct de vedere citologic-dezvoltamental. Succesele din domeniul bioteh-

nologic, în mod paradoxal, n-au reuşit să stimuleze, într-o măsură echivalentă,

investigaţiile cito-morfogenetice, deşi, prin extrapolare s-a demonstrat importanţa
datelor din acest domeniu, atât în plan cognitiv-fundamenlal cât şi utilitar.

Cercetările întreprinse de noi vin în întâmpinarea dezideratelor enunţate

şi au vizat descifrarea succesiunii metamorfozelor pe care le suferă celulele hifale

în timpul morfogenezei sclerotului, iar prin corelarea datelor cito-morfologice

cu cele citochimice să determinăm momentul propice al recoltării lor. Rezultatele

investigaţiilor noastre morfogenetice şi ultrastructurale asupra sclerotului deClaviceps

purpurea se articulează la cele prezentate într-un articol anterior (Toma şi colab.,

1992) referitoare la dinamica ultraslructurală a celulelor miceliului conidiogen

(starea imperfectă a ciupercii, cunoscută sub numele de Sphacelia sagetum).

2. MATERIAL ŞI METODE

Complexitatea obiectivelor urmărite ne-a obligat la utilizarea u.iei meto-

dologii diversificate care a inclus tehnici variate de microscopie fotonică şi

electronică corelate cu cele histochimice.

Spre deosebire de alţi taxoni fungali (ex. Sclerotinia sclerotiorwn, Botrytis

cinerea, Sclerotium cepivorum s.a.) care formează structuri scleroţiale prin culturi

„in vitro", Claviceps purpurea n-a depăşit forma conidiană. în atare condiţii

am utilizat materiale obţinute prin infecţia artificială a unor culturi experimen-

tale de Secale cereale, urmând tehnica bine cunoscută (Bojor şi colab., 1960).
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ţia infecţiei a fost urmărită zilnic din 25 mai 1989 până la 30 îume

tadiile morfogenetice de interes au fost recoltate la intervale de 3-4

lecare probă (din cele 12) a fost împărţită în două; jumătate din probă

[ utilizată pentru investigaţii anatomice (implicit morfogenetice) şi cito-

:liimice, iar cea de a doua pentru cercetări ultrastructurale.

Pentru studiile anatomice, morfogenetice şi citochimice, structurile scleroţiale,

ate în diferite etape dezvoltamentale, au fost prelucrate urmând tehnica includerii

»arafină, adaptată de noi la particularităţile probelor biologice luate în studiu.

aţele proaspete ca şi cele de tip squash s-au dovedit utile pentru unele

himice. Toluidina 0,05% în tampon benzooat, pH = 4,4 s-a dovedit

»un colorant pentru delimitarea celor trei zone ale sclerotului, ca şi

niru compuşii fenolici. Determinarea polizaharidelor s-a realizat prin utilizarea

lor Schiff- fluorescent (Culling, 1974) şi acid periodic Schiff (Kohn şi

1989): Pentru evidenţierea lipidelor s-a practicat Sudanul-

iar pentru ptoteine, fucsina acidă (O'Brien şi McCully, 1981).

Toate preparatele au fost analizate la un microscop fotonic Ampliwall,

în vizibil şi UV.

Cea de a doua jumătate din fiecare probă a fost prelucrată pentru investigaţii

elcctronomicroscopice urmând tehnica ultrasecţionării, de asemenea, adaptată

ii particularităţile probelor biologice. Fragmentele scleropale (adesea conţinând

o anumită zonă: crusta, cortcxtul sau medula) au fost fixate în gluta-

:iidă 4% în tampon fosfat SÖrensen, 0,08 M, pH - 6,6, timp de 12 ore

iperatura de + 4*C. Postfixarea s-a realizat în Os0
4

1% în acelaşi tanpon,

> de două ore la temperatura camerei şi la întuneric. După deshidratarea

în seria de acetonă, piesele au fost incluse în Epon-812 Ultrasecţiunile au fost

contrastate cu acetat de uranil 12 minute şi citrat de plumb 9 minute şi vizionate

la microscopul electronic „Tesla".

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII

)iective urmărite de noi au fost multiple şi complexe vizând detalierea

morfogenezei scleroţiale, descifrarea principalelor etape ale citodiferenţierii în

însă conexiune cu remanierile etapiale ce au loc la nivel ultrastructural şi

biochimic. Pentru o mai corectă circumscriere a aspectelor urmărite le vom

rezema şi discuta separat, apelând la toate datele obţinute prin tehnicile practicate.

a. Consideraţii privind morfogeneza Sclerotinia

■ din acest domeniu ne-au fost furnizate, în marea lor majoritate,
de analiza la microscopul fotonic a secţiunilor seriate, realizate prin structuri

scleroţiale aflate în diferite etape dezvoltamentale, prelucrate chimic folosind
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reactivi menţionaţi anterior. Aspectele evidenţiale de imaginile electronice, deşi

cu mult mai puţine, s-au dovedit esenţiale pentru conturarea şi argumentarea

unor concluzii.

Morfogeneza sclerotului implică o gamă de fenomene, cu o derulare continuă,

care în mod convenţional a fost secvenţializată în patru etape: de iniţeiere,

de creştere repidă a miceliului, de organizare şi de maturare.

După cum este bine cunoscut, nu toate ovarele infestate de ascopori sau

conidiospori evoluează spre sclerot; multe sunt distruse. Iniţierea sclerotului

este marcat de acumularea în interiorul ovarului (la circa 15-20 zile de la infecţia

primară) a unui ghem de hife. Această structură pâslos-globuloasă am denumit-

o „germen de iniţiere a sclerotului'. Hifele, ca şi celulele constitutive, conservă

caracterele anamorfe. în următoarele 2-3 zile are loc o multiplicare rapidă a

miceliului care invadează peretele ovarului şi formează un manşon pâslos pe

faţa externă a acestuia. Miceliul acestei etape dezvoltamentclc secunde posedă

încă potenţial conidiogen, exprimat însă la un nivel foarte scăzut.

Din acest moment, expansiunea spaţială a miceliului este practic nulă (sau

cel puţin nesemnificativă); creşterea miceliului continuă însă. Noile structuri

hifale se intercalează printre cele preexistete. Paralel cu această întreţescre au

loc ample fenomene de fuziune şi concreştere hifală. Toate acestea au drept

consecinţă formarea unei ströme compacte, moale şi necolorată. Aşadar, etapa

terţiară se finalizează cu formarea sclerotului juvenil, cărnos, nemelanic.

Intrarea în ultimă etapă, de maturare, este marcată de declanşarea procesului

de pigmentare şi de producere a matrixului extracclular. Treptat, sclerotul îşi

pierde caracterul lcuco, devenind tot mai melanic (roz, roz-violet, vilet, violct-

maroniu, violet-negricios). Pigmenţii melanici sintetizaţi în această etapă sunt

exocitaţi împreună cu materialele predominant poiizaharidice, ce vor forma matricea

extraceluîară. Majoritatea pigmenţilor se scumulează în acest matrix şi numai

o mică pane rămâne integrată în structura parietală propriu-zisă.

. Saito (1977) a interpretat matrixul extracelular ca fiind un strat parietal

extern, cu caracter lîbros. Noi împărtăşim opinia cercetătorilor (Bullock şi colab.,

1980; Kohn şi Greenville, 1991) care susţin că matrixul celular reprezintă o

zonă distinctă de peretele propriu-zis, având menirea de a solidariza celulele

între ele şi implicit de a diminua schimburile intercelulare sau cu mediul ambiant.

în această etapă finală continuă fuziunile hifale, dar fenomenele definitorii

sunt concreşterile hifale şi amplificarea matricei extracelulare, care joacă un

rol decisiv în solidarizarea hifelor, fiind un excelent liant, comparabil cu lamela

mijlocie de la cormofite. Consecinţa acestor fenomene ca şi a amplificării structurii

parietale, este creşterea progresivă a consistenţei stromei scleroţiale, diferenţierea

sa structurală.
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Demn de remarcat ni se pare faptul că multe din aspectele morfogenetice

reliefate de noi „in vivo' se suprapun cu cele semnalate „in vitro
4 de Kohn

şi Greenville (1989, 1991) la alţi taxoni fungali scleroţiogeni (Botrytis porri,

Monilia fructicola, Myriosclerotinia borealis s.a.).

b. Structura sclerotului matur

Sclerotul matur are o organizare complexă, corespunzătoare menirii sale

biologice. Pot fi distinse, cu claritate, trei zone anatomo-fiziologice: crusta,

cortextul şi medula, fiecare cu textură particulară.
-Crusta reprezintă zona externă, formată din 2-4 straturi celulare cu perep

îngroşaţi (în special cei tangenţiali externi), puternic melanizaţi. Majoritatea

celulelor par a fi golite de conţinut plasmatic. Toate aceste însuşiri structurale

sugerează rolul protector al crustei.

-
Sub crustă se află cortextul format din mai multe straturi de celule (9-12),

ce conservă caracterul melanic. Se deosebesc de celulele crustei prin faptul

că sunt cu mult mai voluminoase, adesea globuloase-izodiametrice, şi totdeauna

vii (prezentând conţinut plasmatic). Cortexul are o textură compactă (fără lacune),

datorită asocierii intime a celulelor (un rol esenţial revenind în acest sens matrixului

extracclular care umple toate lacunele). Caracterul compact al paraplectenchi-

mului cortical a determinat pe unii micologi (Kimbrough, 1981,1987) se definească

acesta textură ca un ţesut veritabil.

-
Cea mai mare parte a sclerotului este constituită din hife ale căror celule,

totdeauna vii, au pereţi cu mult mai subţiri şi necoloraţi. Scade amplitudinea
conexiunilor interhifale, în ciuda matrixului celular abundent, ceea ce are drept

consecinţă apariţia de lacune. Toată această zonă non-melanică, mai laxă

(lacunară) reprezintă prozoplectenchimul medular (medula).

împărtăşim părerea lui Colotelo (1974) potrivit căreia medula scleropală
constă dintr-o masă miceliană înglobată într-un matrix amorf, vâscos-gelatinos
la sclerotul tânăr şi solid la cel matur.

Caracterele morfo-anatomice (ca şi cele ultrastructurale şi biochimice ce

vor fi discutate în continuare) relevă semnificaţia biologică a sclerotului ca

organ de rezistenţă şi de propagare al ciupercii (Coley-Smith şi Cooke, 1971).

Este uimitor de asemănătoare anatomia sclerotului matur de la Claviceps

purpurea cu cea a scleroţilor de la alte specii de fungi, oarecum îndepărtate

filetic (Sclerotium cepivorum, Botrytis cinerea s.a.) (Saito, 1977; Kohn şi

Geenville, 1979).

с Aspecte ultrastructurale şi citochimice

Investigaţiile electronomicroscopice ca şi cele citochimice n-au avut numai

un scop în sine; menirea lor a fost, mai ales, de a amplifica gradul nostru

de înţelegere a sensurilor progreselor morfogenetice. în consecinţă s-a realizat
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o analiză comparativă a unui număr mare de probe reprezentând stadii evolutive

succesive ale aceleeaşi zone anatomice.

Aşa după cum s-a menţionat anterior, morfogeneza stromelor scleroţiale

poate fi secvenţializată în patru etape. în primele două etape, de iniţiere şi

de expansiune rapidă, miceliul în ansamblul său, ca şi celulele constitutive,

conservă însuşirile miceliului conidiogen din culturile „in vitro". Chiar şi conidiile

au o organizare arhitecturală similară cu cea a conidiilor generate de culturile

de laborator (Toma şi colab., 1992).

Elemente discriminatorii morfo-structurale şi biochimice apar odată cu debutul

etapei terţiare a morfogenezei scleroţiale. Un prim indiciu al intrării în această

etapă îl constituie modificarea drastică a formei celulare, care din prozenchi-
matică devine parenchimatică, metamorfoză indusă în principal de amplificarea

contactelor celulare şi acumularea de metaboliţi secundari. Până la debutul procesului

de melanizare toate celulele urmează o linie evolutivă paralelă, asemănătoare

cu cea a celulelor clamidosporale (Toma şi colab., 1992); aşadar, peretele celular

câştigă treptat m grosime (nu şi în densitate electronică însă), sistemul endo-

membranic se amplifică (în deosebi reticulul endoplasmic, aparatul Golgi şi

veziculele de transport), în citoplasmă apar primele depozite de substanţe anabolice,

iar sucul vacuolar devine tot mai heterogen şi mai electrondens.

Cele mai profunde metamorfozări ultrastructurale şi biochimice apar în etapa

finală (de maturare) de evoluţie a sclerotului, care au drept consecinţă, printre

altele, diferenţierea celor trei zone anatomo-fiziologice (crusta, cortexul şi medula).

fiecare definită de un anumit tip celular.

Crusta la început este formată din celule vii, cu un set de organite similar

cu cel al celulelor din celelate zone. Paralel cu maturarea sclerotului, conţinutul

plasmatic diminuează, iar grosimea şi densitatea electronică a pereţilor celulari

cresc. Reducerea până la dispariţie a conţinutului plasmatic este rezultatul unui

fenomen de autofagie, greu de precizat în ce măsură este programat sau indus.

Cel puţin pereţii tangenţiali externi, evident mai groşi, sunt pluristratificaţi,

ceea ce sugerează o relativă segregare spaţială a componentelor sale chimice.

Porii septali nu sunt evidenţi, foarte posibil datorită obturării lor în timpul

diferenţierii crustei, asigurându-se o protecţie mai eficientă a straturilor interne,

în faza finală de evoluţie a crustei, dacă nu toate, marea majoritate l celulelor

par a fi vidate de conţinut plasmatic (deci moarte). Cele care mai conservă

o oarecare cantiate de citoplasmă posedă corpuri cu densitate electronică mare

care manifestă o oarecare polaritate spre suprafaţa sclerotului, a căror natură

chimică este incertă (probabil glicoproteică). Particule cu densitate electronică

şi morfologie similare au fost observate, uneori, şi în matricea extracelulară,

care umple în totalitate spaţiile interhifale, asigurând o puternică solidarizare

a acestora.



78

Pereţii celulelor crustei se individualizează şi printr-un procent crescut de

lipide (inclusiv de pigmenţi mclanici) ceea ce explică permeabilitatea lor foarte

redusă. în ansamblul său crusta reprezintă un strat izolator-protector, atât faţă

de agenţii fizici cât şi faţă de cei chimici.

O crustă scleroţială similară cu cea descrisă de noi la Claviceps purpurea

a fost semnalată de Insell şi colab., (1985) la Myriosclerotinia borealis, ceea

ce sugerează că în evoluţia lor speciile scleroţiale au adoptat aceleaşi strategii

adaptative.

Funcţiile protective ale crusici sunt amplificate (completate) de următoarele

9—12 straturi celulare, cu pereţi melanizaţi, care formează cortextul. Tranziţia

de la crustă la cortex este adesea insesizabilă; aceasta este realizată de 2-3 straturi

de celule în cadml cărora se remarcă trecerea de la pereţi pluristralificaţi

(caracteristici celulelor crustei) la pereţi uni form-electrondeşi; matrixul extra-

cclular apare ca o structură discretă, cu densitate electronică inferioră, relativ

uniformă. Pe faţa citosolică (internă) a peretelui celular apare o bandă îngustă,

osmioiîlă, care dă reacţie pozitivă pentru proteine.

Toate celulele corticale sunt vii; protoplastul celulelor mature este definit

de incluziunile ergastice extrem de numeroase, voluminoase şi heterogene ca

densitate electronică. Rezultatele testelor noastre citochimice corelate cu datele

referitoare la extractele totale scleroţiale şi cu aspectul lor elcctronomicroscopic

ne-au condus la concluzia că incluziunile ergastice, citosolice sunt uleiuri vegetale,

glicogen şi unele corpuri proteice. Vacuolcle containizează o mare cantitate

de alcaloizi şi alţi mctaboliţi secundari. De prezenţa acestor incluziuni este

legală, în bună pane, rezistenţa sclerotului la condiţiile nefavorabile, cât şi capacitatea

lui de a genera ströme fertile în condiţii prielnice.

Datorită densităţii incluziunilor ergastice numai puţine imagini electronice

au rezoluţionat unele organite celulare. Nucleul apare în mod constant lobat,

fomiă indusă, probabil, de presiunea exercitată de incluziunile ergastice.
Mitocondriile, totdeauna sferice, sunt îngrămădite într-o anumită zonă celulară

(de regulă restrânsă). Dintre celelalte substructuri celulare numai arareori au

fost observate profile ale reticulului endoplasmic.

Dacă la microscopul fotonic zona corticală este relativ uşor de delimitat

de cea medulară, graţie, caracterului melanic al primeia, la microscopul elec-

tronic această demarcare este estrem de dificilă datorită diferenţierii treptate

a unor caractere discriminatorii. între ultimul strat melanic al cortextului şi

primul strat necolorat al medulei, practié nu există altă deosebire ultrastructurală

în afară de densitatea sensibil superioară a pereţilor pigmentaţi. Treptat apar

însă o serie de deosebiri ce se accentuiază pe măsura îndepărtării de zona corticală.
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Elementele ultrastructurale ce definesc celulele zonei medulare sunt

următoarele. Pereţii celulari au o grosime şi o densitate electronică preogresiv
inferioare. Densitatea electronică diminuată este determinată de gradul superior
de hidratare şi scăderea drastică a procetului de lipide. Dispare banda osmiofilă

de pe faţa citosolică a peretelui celular. Matrixul extracelular, deşi evident mai

gros, lasă multe zone hifale nelincate, zone ce formează lacunele medulare.

Remarcabilă este densitatea electronică foarte scăzută (până la nulă) a matrixului

extracelular, ceea ce denotă, de asemenea, o altă compoziţie chimică, faţă de

cea corticală. în deosebi spre zona centrală a medulei, în matrixul extracelular

au fost observate unele structuri fibrilare, orientate perpendicular pe pereţii celulari.

Având în vedere orientarea ca şi densitatea lor electronică sugerăm natura proteică

şi rolul lor conexam, realizând punţi intercelulare.

Tot în zona centrală a mediului apar celule mai mult sau mai puţin solitare,

cu conţinut dens şi peretele mult mai gros. Atribuim acestor celule funcţia
de clamidospori.

Septele medulare, spre deosebire de cele ale crustei şi cortextului, posedă,

sporadic, pori simpli, uneori cu tendinţă dolioformă, totdeauna însă obturaţi

de corpi Woroninici; ca urmare schimbul intercelulalr fie că este întrerupt, fie

că are un caracter intermitent la nivelul porilor.

Celulele medulare se deosebesc de cele corticale şi prin structura heterogenă

a protoplastului lor, unele celule posedă un număr mare de vacuole de depozitare,

în timp ce altele, de regulă cu caracter prozenchimatic, sunt mult mai sărace

în astfel de substructuri, făcând posibilă evidenţierea unor organite. Celulele

sunt uninucleate; mitocondriile, de asemenea, sferice sau ovalarc, grupate într-

un anumit teritoriu celular. Sunt evidente profile ale relicului endoplasmic, dispersate

în zona periferică a protoplastului, centrul fiind, de regulă, ocupat de o mare

vacuolă. Adesea la periferia manşonului plasmatic, cu caracter granular, apar

corpi electrondenşi.

. De un interes aparte sunt corpurile electrondense, nemărginitr de membrană,

constant asociate cu profile ale reticului endoplasmic şi chiar cu nucleul. Testele

citochimice au sugerat o natură proteică. Structuri similare au fost observate

m cariopsele de grâu şi orz (Miflin, 1981; Black, 1985). în ce măsură aceste

structuri sunt comparabile, rămâne de stabilit

încercând o integrare a aspectelor ultrastructurale şi citochimice detaliate

până aici, am putea conclude că în cadrul sclerotului de Claviceps purpurea,

există mai degrabă un gradient de diferenţiere radiară decât de zone precis delimitate.

Situaţia este comparabilă cu cea descrisă anterior (Bulock şi colab., 1980; Kôch

şi Greenville, 1989,1991) pentru scleroţii altor specii de pirenomicete. Diferenţierile

structurale dintre celulele celor trei zone anatomice la sclerotului sunt, fără îndoială,
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ecinţa expresiei diferenţiate a unui genom unic. Această expresie diferenţiată

este, fireşte, consecinţa unor fenomene de reglaj genetic. Având însă în vedere

similitudinile pregnante anatomice (implicit ultrastructurale şi biochimice) dintre

scleroţii de la diferiţi taxoni fungali, trebuie să admitem şi caracterul programat

al procesului de morfogeneză scleroţială.
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RESEARCHES ON CLAVICEPS PURPUREA (Fr.) TUL. FUNGUS.

П: THE DYNAMICS OF THE ULTRASTRUCTURAL OF THE CELLS OF THE

SCLEROTIALMICELIUM

(S и m m a г у)

The results uf our investigations on the morphogenesis and anatomy of the

Claviceps purpurea are presented taking into account die ultrastructural and ciloche

mical details.

The organization in stages of the sclerotus is remarkable; each stage is

characterized by a peculiar morpho-anatomy and by a certain ultrastructural and

biochemical cell type. The type of the cell isdeffined by a set of organites (especially

by the level in the development of the organites, by the physical-chemical features of

the cell structure wall and by the chemical abundance of the ergastic inclusion too.

In the structure of the sclerotis one can notice a radial diffcrenliatin. This is a

dual consequence; on the one hand the genetics programme, on the other hand Ute

genetics regulation. F.om the Quantification of the ultrastructural and citochemical

results, as well as results provided by other researchers in this field, we have got to

the conclusion that the morphogenesis of the scleroses is о complex process

genetically determined and greatly changing under the influence of the factors of the

environment.
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PLANŞA I

Sector dintr-un sclerot aflat într-un stadiu de dezvoltare premergător diferenţierii celor trei zone

anatomice. Se remarcă caraterul „juvenil" al celulelor ca şi potenţialul conidiogen al miceliului.

Celulele heterogene morfo-anatomic, sunt strâns solidarizate prin matrixul extracelular.

cd - (fialo)conidii mature (A) şi în curs de individualizare prin ştrangulare (B); m - mitocondrie;

mx - matrix extracelular, n - nucleu; nu - nucleol; v - vacuole. Săgeţile indică incluziunile de

glicogen.
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PLANŞA II

A. -Aspectul electronomicroscopic al unor celule scleroţiale aflate într-o fază incipientă de

diferenţiere. Se evidenţiază strânsa solidarizare a celulelor prin asocierea pereţilor laterali (pe) sau

prin intermediul matrixului extracelular (mx), nuclei (n) voluminoşi cu nucleoli (nu) constant

laterali, profile mitocondriale (m) elongate, profile ale reticului endoplasmic (re) sporadice şi

vacuole (v) în curs de diferenţiere.

B. -Detaliu dintr-un nucleu al unei celule de tipul celeia din (A): cr - cromatină (cromozom); în -

înveliş nuclear; n - nucleu; nu
- nucleol.



84

PLANŞA III
Sectoare din celule scleroţiale aflate în plin proces dc maturare. Este clar exprimat fenomenul dc
autofagie finalizat prin acumularea unei game largi de metaboliţi secundari.
Iz - (cito)lizozomi; re - profile ale reticului endoplasmic implicate în fenomenul de autofagie.
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PLANŞA IV

Celule din zona medulara a unor scleroţi maturi; peisajul celular este dominat de depozitele de

metabolici (incluziuni ergastice) (i). pe -perete celular stratificat; si - spaţii intercelulare umplute

cu matrix cxtracelular; st - sept transversal prevăzut cu un pori simpli; săgeata indică un corp

Woroninic ce opturează lumenul poral.


