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Valoarea fitoterapeutică a lichenilor, deşi de multă vreme certifi

potenţialul acestei biomase este încă puţin exploatat. Inutilizarea multe

speciile lichenice se datorează prezenţei lor în natură într-o cantitate ce nu poate

satisface cerinţele minimale ale unormicroinstalaţii industriale. în atare condiţii

s-a născut ideea cultivării lor ~in vitro". Tentativele din acest compartiment al

lichenologiei au demarat cu peste două decenii în urmă (Lange, 1969, Ahmadjian

1973 s.a.) dar rezultatele sunt încă destul de modeste.

Datorită caracterului lor dual, talurile lichenice manifestă multe reticenţe

1a cultura în laborator. Reuşita culturilor „in vitro" este neîndoielnic legată de o

cunoaştere detaliată a metamorfozelor induse partenerilor simbiotrofi de noile

condiţii artificiale de viaţă.

Lucrarea noastră se circumscrie acestui deziderat: sunt prezentate rezultatele

investigaţiilor fotonice şi electrononmicroscopice asupra unor formaţiuni

simbiotrofe obţinute prin cultura „in vitro" a fragmentelor tal ine de Usnea barbata

Mot. Se descrie, într-o manieră comparativă, ultrastructura micobiontului şi

ficobiontului, insistându-se asupra metamorfozelor adaptative şi a interacţiilor

morfo-fiziologice ce se edifică şi amplifică treptat între parteneri.

Se fac
,

de asemenea, unele recomandări privind optimizare culturilor

„in vitro".

Materiale şi metode

Cultura „in vitro" a fragmentelor de tal a fost realizată urmând protocolul

elaborat de Hamala şi colab. (1991). ce s-a dovedit a fi adecvat şi pentru specia

testată de noi, Usnea barbata Mot. Culturile au avut o evoluţie lentă însă, primele
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simbiotrofe obţinându-se după circa 60 de zile. Diversele stadii

ce s-au succedat ia intervale variind între 20 şi 40 de zile, au fost

rvate" în stare vie prin transferul acestora pe un mediul special cu

poziţie:
le scoarţă de moiid 10 ml

xtract de mail 2% W/v

:de drojdie .
0,2% W/v

.2% W/v

fel de mediu culturile sunt foarte rezistente, repicările fiind necesare

•arte man (după circa 6 luni).

re probă a fost preparată pentru investigaţii la TEM, urmând tehnica

i d, adaptată de noi la particularităţilematenaluîui biologic luat în studiu.

în glataraidehidă 4,5% in tampon fosfat, pil = 6,8, timp de 4 ore

post fixarea: - 50% din probele fixate a fost postfixată în

) %
,

în acelaşi tampon fosfat, timp de 2 ore, la întuneric, la -r4'C

ă jumătate (50%) a fost postixată în KMnO4, soluţie 0,5%

s, pi I 5,5. timp de 60 minute la +4°C; - deshidratarea: s-a

oxid de propilen, iar - includerea în Epon 812; -

e la un ultratom Tesla BS, 490, au fost contrastate

citrat de plumb, urmând tehnica Reynolds şi vizionate la

tronic Te

uitate si discuţii

Analiza coi unui mare număr de ultrasecţiuni seriate şi

non- senate, realizate prm diverse zone ale talului lichcnic nativ şi formaţiuni

simbiotice aflate în diverse stadii de organizare, ne-a permis evidenţierea

unei palete largi de aspecte, imensa majoritate au un caracter redundant,

constituindu-se în argumente suplimentare ale unor ipoteze anterior formulate;

sunt însă inedite. Atenţia noastră a fost focusată asupra acestora din urmă

prin noutatea lor, prezintă un mai mare interes.

în cazul altor sisteme biologice, cultura „in vitro" a lichenilor este

serie de metamorfoze ce afectează pe fiecare partener cat şi
naţiunile simbiotrofe pe care le organizează.

Din multitudinea modificărilor ultrastructurale menţionăm numai pe cele

mai pregnante şi cu o frecvenţă mai mare.

a; - Pentruficobiont definitorii sunt următoarele metamorfoze. Este evidentă

terea cu circa 30% (uneori chiar cu 50%) a volumului celulei algale. Peretele

celular este mai subţire şi cu o structură relativ omogenă, nestratificată (aspectul
tristrati ficat al peretelui celular al algei libere nu a fost relevat de nici o imagine

clectronomicroscopică). Aceste discrepanţe sugerează existenţa unor remanieri

profunde fizice şi chimice la nivelul acestei structuri de graniţă. Rolul

micobiontului în noua arhitectură parietală este determinant şi demonstrat cu
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claritate de zonele de contact prin apresori şi în deosebi prin haustori. ultimii

reuşind să inducă invaginări sau chiar breşe.
Datorită invaginărilor sau a proieminării haustorilor în protopi

ficobiontului, plasmalema prezintă o morfologie mai complexă şi o biochin
mozaicată; aspectul biochimic mozaicat al plasmalemei este indus de contactul

intim dintre celulele celor doi parteneri prin intermediul haustorilor. La zonele
de contact atât plasmalema celulei algale, cât şi cea a celulei haustoriale prezintă
o arhitectură moleculara particulară, adecvată transferului prin permeaţie şi cita

._

1

a substanţelor nutritive de 1a ficobiont spre micobiont. Acest flux mat*

unidirecţional şi strict localizat, este sugerat şi de abundenţa veziculelor secrete

din citoplasmă gonidială şi a corpilor paramurali (lomasomi şi plasmalemoasomi
,

în spaţiul periplasmatic haustorial. De menţionat că plasmaieme'e mico - şi
ficobicobiontului nu vin niciodată în contact direct; între ele se interpun

peretele celulei fungale, drastic subţiat, ca şi o aşa numită zonă do

formată dintr-un material similar celui existent intercelular.

Dintre metamorfozele organelare, cu o frecvenţă şi profunzime sapa boa

s-au dovedit a fi următoarele: - un model particular de lobare a cromaio.

algei lichenizate, inexistent 1a forma liberă; - asocieri tilacoidale mult at» rp's \
t

cu formarea de structuri granoide şi chiar grane tipice sau din contră,
.

01de

solitare 1a formaţiunile simbiotrofe slab organizate; - pentru unicul pirenoid
este caracteristică prezenţa pirenoglobulilor, cu o densitate electronici

remarcabilă. Atât topografia cât şi dimensiunea acestora diferă 1a celulele algale
din culturile „in vitro" faţă de cele din talul nativ. Remarcabile sunt diminuarea

numărului şi a dimensiunii acestora, paralel cu amplificarea numărului şi

dimensiunilor incluziunilor amilifere. Abundenţa, dimensiunea şi distributiv

pirenoglobulilor şi a granulelor de amidon, reflectă, fără îndoială, cu fidelitate,

statutul nutriţional al fotobiontului, existând o relaţie pozitivă între potenţial"!

său fiziologic şi gradul de dezvoltare al incluziunilor amilifere.

Setul de vezicule ce asigură fluxul material intra şi intercelular este în mod

constant mult mai dezvoltat „in vitro" decât „in vivo". în unele vezicule au fo&

evidenţiate corpuri polifosfatice, ce constituie incluziuni particulare, a căror

semnificaţie este puţin înţeleasă.

în formaţiunile simbiotrofe, care depăşesc vârsta de 8 - 9 luni, apar celule

algale cu o morfo-anatomie heterogenă, ceea ce sugerează existenţa unor stadii

ontogenetice diferite. Paradoxal, dar acesta pare să fie adevărul, şi anume că

senescenţa se instalează mult mai devreme „in vitro" sau cel puţin ea este mult

mai evidentă. Debutul senescenţei este marcat de transparentizareaplastoplasmei,

condensarea pirenosomului, dispariţia pirenoglobulilor, apariţia unor incluziuni

ce se colorează similar celor amilifere, paralel cu dezorganizarea sistemului

tilacoidal. In stadii avansate ale senescenţei toate organitele celulare

colapsează, discernabil rămânând numai unele incluziuni, care se retrag treptat

spre peretele celular.
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b. - Micobiontul, la rândul său, îşi conservă însuşirile generale, morfo-

anatomice si ecof.ziologice, fapt ce-i permite să existe şi în stare liberă. Modul

de viaţă parazit-simbiotrof se finalizează cu următoarele metamorfoze.

Remarcabila, în primul rând. este prezenţa unui matrix extracelular cu rol

important în solidarizarea hifelor şi in realizarea unui contact intim între

ticobiant. Deşi nu la fel de dezvoltat ca „în vitro", acest matrix

; а Л de o importanţă primordială în cooperarea funcţională a celor doi

men. Similitudinea dintre matrixul interhifal cu cel dintre micobiont şi

ficobiont demonstrează că acesta este secretat, dacă nu în exclusivitate, cel puţin
în cea mai marc parte de celulele fungale. stimulate în această activitate exocitică

de contactul cu celulele algale sau de unii stimuli elaboraţi de acestea. Indubitabil

conexiunile nu sunt aleatorii; cel puţin într-o primă etapă, fenomenele de

recunoaştere moleculară sunt esenţiale. Numai după stabilirea acestor contacte

eculare (receptoriale-lectinice) intervin alte mecanisme secundare.

Remarcabilă este apariţia în spaţiile dintre celulele celor doi bionţi a unui film

substanţă de joasă densitate electronică ce joacă, credem noi, un dublu rol;

primar este de autoprotecţie a partenerilor; treptat el devine şi un excelent

liant ce solidarizează celulele, confennd consistenţă şi rezistenţă talului la acţiunea

unor faeton ai mediului ambiant. Această structură, neîndoielnic cu o compoziţie
chimica complexă, trebuie să funcţioneze ca un „filtru" ce reglează relaţiile

trofice dintre fotobiont si micobiont. Având în vedere implicaţiile multiple ale

interacţiilor parietale, amplificate şi de această substanţă intercalară, acestora

trebuie să li se acorde o atenţie specială in cercetările viitoare. Reuşita culturilor

„in vitro" a lichenilor va depinde în mare măsură de gradul de înţelegere,

în primul rând, a conexiunilor morfo-anatomice şi biochimice dintre fotobiont

si micobiont.

Dar dacă matnxul este o structură comună talului nativ şi formaţiunilor

obţinute pnn culturi in vitro, în căzui acestora din urmă apar şi conexiuni

haustonale. Au fost evidenţiate două tipuri de haustori, intermembranari şi
intracelulari, cu o morfo-anatomie comparabilă cu cea existentă la talurile de tip

Lepraria, ceea ce denotă o slabă diferenţiere structural-funcţională a acestor

complexe simbiotrofe. De aici rezultă că conexiunile de tip haustorial sunt

inferioare celor matriciale, singurele decelabile în talurile cu un înalt

grad de organizare.
Interesant de remarcat este prezenţa în cadrul septurilor transversale pe

lângă pon simpli, deschişi sau închişi de către corpurile woroninice, şi a unor

deliopori cu parenthesomi, comparabili cu cei de 1a basidiomicetele libere, deşi

ciuperca lichemcă este o ascomicetă.

Cel puţin 1a fel de interesantă este şi apariţia în unele celule fungale a unor

structuri membranoase, compiexe. asemănătoare mezozomilor, de care apar

adesea ataşate mici vezicule. Aceste structuri „mezozom-like" manifestă o

oarecare variabilitate morfo-structuralâ *ara ca formaţiunile veziculare ataşate

să sufere metamorfoze corelative evidente.
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Cultura „in vitro" este marcată şi de o creştere rapidă a dimens

numărului incluziunilor ergastrice lipidicc (oleosomi) şi giucidice (gliei
Un fenomen de-a dreptul şocant este cel de autofaîre fungala, feno;

observat la unii fungi, dar nu şi la cei lichenizaţi - de către Jacobs (198
definit canibalism fungal. Acest fenomen apare în primele etape de prolif
a hifelor talului lichenic şi constă în penetrarea unor hife de către alţi

căror apex traversează hifa „devorată". Aşadar nu poate fi vorba de o

hifală apicală.
Din cele relatate pot fi conturate unele concluzii sintetizatoare

fiind următoarele:

O primă concluzie, ce este bine susţinută de cvazitotalitatea imaginilor
electronomicroscopice, este că atât micobiontul cât şi ficobiontul conservă în

mare însuşirile ulirastructurale ale formelor libere. Această conservare, cor

cu dispariţia sau atenuarea a celor particularităţi specifice simbioţilor în со

de cultură în vitro a izolatelor, sugerează că evoluţia bionţilor nu a pr

foarte mult, idee avansată, de altfel, anterior de Koriem şi Ahmadjian (Î9Î
Cvazitotalitatea metamorfozelor ce apar 1a simbionţi sunt relativ echivalente

~in vitro" şi „in vivo" şi sunt neîndoielnic, consecinţa unui fenomen de

reprogramare genetică indus de noile condiţii ecofiziologice.
Nu toate metamorfozele manifestă o stabilitate egală: uncie sunt foarte

bine conservate „in vitro", în timp ce altele manifestă o accentuată labilitate;

ideea ce se degajă este că primele sunt vitale convieţuirii şi implicit perpetuării
mico - şi ficobiontului în cadrul talului lichenic, în timp ce secundele au un

caracter facultativ şi conjunctural.

Deşi metamorfozele induse partenerilor de simbiotrofîe sunt evidente şi

uneori profunde, ele nupot justifica desprinderea lichenilor de ~genitorul" esenţial

- ciuperca. Aşa cum bacteriile fixatoare de azot şi ciupercile micorizale rămân

entităţi biologice distincte aşa şi ciupercile lichenizate rămân ciuperci. Deci

lichenii sunt fungi lichenizaţi (Degelius, 1968; Jahns, 1994).
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CITOLOGICAL STUDIES ON SOME SYMBIOTIC FORMATIONS

OBTAINED BY IN VITRO CULTURE OF THALIC FRAGMENTS

FROM USNEA BARBATA MOT.

Abstract

The phytotherapeutic value of some lichens, as well as the übiquitous

oresence of the important species, have enforced the „in vitro" culture of such

specimens. So far, the attenpts are encouraging. The present study deals with

some problems; we aimed the ultrastructural metamorphosis of the phycobiont

and the mycobiont in the conditions of the „in vitro" culture. Analysis of

generated symbiotrofic formations led us to some conclusions about the

direction of the evolution of the morpho-anatomical and funcţional relations

between the phyco- and mycobiont, and implicitly, the structural that dre

successively generated.

Our investigations confirm the necessity of the research studies for the

suscessful outcome of the „in vitro" culture of lichen thalli.


