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OBSERVAŢII MORFO-ANATOMICE ASUPRA ŢESUTULUI

NECTARIFER DIN FLORILE DE BORAGO OFFICINALIS L.

ÎN DIFERITE FAZE DE DEZVOLTARE

FLORENTIN TĂCINĂ

Lucrarea redă aspectul ţesutului nectarifer floral la Borago

ojjinicalis L. ; în acest scop s-au folosit coloraţii histologice, precum

şi reacţii şi coloraţii histochimice.

Coloraţia cu albastru alcian la pH 2,5 asociată cu reacţia cu acid

periodic-Schiff (P.A.S.) a oferit atît posibilitatea delimitării pe secţiuni

a zonei nectarifere cît şi a urmăririi evoluţiei acesteia de-a lungul

a 4 faze de dezvoltare florală.

După modul de fixare a albastrului alcian se fac unele aprecieri

privind conţinutul în mucopolizaharide al ţesutului nectarifer.

Studiul ţesutului nectarifer, floral şi extrafloral, a făcut obiectul

preocupărilor multor botanişti încă din secolul trecut. între autorii mai

vechi pot fi citaţi : Brougniart (1854), Bonnier (1879), Behrens (1879),
Grassmann (1884), Stadler (1886), Aufrecht (1892), Schniewind-Thies

(1897), etc., care au făcut studii amănunţite atît asupra morfologiei şi

structurii anatomice a nectariilor, cît şi asupra mecanismului secreţiei.
Aceste studii au fost îmbogăţite în secolul nostru prin alte lucrări impor-
tante cum sînt cele ale lui Daumann (1930), Zimmermann (1932), Sper-

lich (1939), etc., din care rezultă diversitatea de constituţie anatomică

şi varietatea nectariilor.

Interesul pe care-1 prezintă studiul ţesutului nectarifer reiese însă

în mod foarte evident din lucrările apărute în ultimii 10 ani, lucrări

efectuate cu metodele cele mai moderne şi care vizează cele mai diverse

aspecte ale problemei. în acest sens pot fi citate lucrările lui E. Schnepf,

J. Eymé, H. Ziegler, U. Lüttge, N. N. Cartaşova, E. N. Nemirovici-

Dancenko şi alţii.

ACTA BOTANICA HORTI

BUCURESTIENSIS

1972 — 1973

BUCUREŞTI 1973



60

Scopul lucrării noastre este de a aduce unele date asupra ţesutului
nectarifer floral de la Borago officinalis L. avînd în vedere valoarea

meliferă a acestei plante şi faptul că foarte puţine lucrări abordează

problema nectariilor la Boraginaceae.

Material şi metodă

Seminţele de Borago officinalis L. au fost puse la germinat în seră

pe data de 2 aprilie 1970 ; plăntuţele apărute au fost repicate peste

5 zile de la semănat şi apoi trecute în cîmp spre sfîrşitul lunii aprilie,

în luna iulie, în plină perioadă de înflorire, s-au recoltat, în diferite

faze de dezvoltare, ginecee cu mici porţiuni de receptacul.
S-au făcut observaţii cu lupta şi binocularul prin îndepărtarea înve-

lişurilor florale pînă la gineceu. Observaţiile macroscopice au fost com-

pletate cu acelea ale secţiunilor sagitale şi transversale prin baza gine-

ceului.

Pentru aspectele anatomice s-au făcut fixări paralele în lichidele :

Halmi (clorură mercurică, acid tricloracetic, clorură de sodiu, formol,

acid acetic, acid picric), Helly (bicromat de potasiu, clorură mercurică,

sulfat de sodiu, acid acetic, formol) şi Benda (tetraoxid de osmiu, trioxid

de crom, acid acetic).
Materialul fixat a fost incluzionat în parafină de 60° C şi secţionat

la microtom la 4 microni.

Secţiunile au fost supuse unor coloraţii histologice monocrome şi

policrome cît şi unor reacţii şi coloraţii histochimice, după cum urmează :

— coloraţia cu hemalaun Mayer
— coloraţia cu hemalaun — verde lumină — Sudan 111

■ coloraţia Mann-Dominici (eritrozină AB, orange G, albastru de

toluidină)
— coloraţia cu albastru de toluidină tamponat la pH 3

— coloraţia cu albastru alcian la pH 2,5
— reacţia cu acid periodic-Schiff (P.A.S.).
S-au folosit şi asociaţia între coloraţia cu albastru alcian şi reacţia

P.A.S., precum şi probe enzimatice de control.

Observaţiile noastre se referă la 4 faze de dezvoltare a ţesutului

nectarifer, faze care corespund următoarelor stadii de dezvoltare florală :

1 — boboc foarte tînăr, avînd lungimea de 4 mm

2 —
boboc înainte de înflorire, cu lungimea de 10 mm

3 — floare deschisă

4 — floare scuturată (Fig. 1).

Rezultate şi discuţii

Zona nectariferă din florile de Borago officinalis L. este situată la

baza ovarului bicarpelar-tetralocular, avînd forma unui manşon tron-

conic scurt, constituit din 4 lobi neconcrescuţi, în dreptul cărora se pot

observa macroscopic 4 îngroşări ca nişte resfrîngeri ce formează un inel
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Fig. 1. Cele 4 faze de dezvoltare luate în consideraţie pentru studiul morfo-

anatomic : 1 — faza de boboc cu lungimea de 4 mm

2 — faza premergătoare înfloririi (boboc de 10 mm)
3 — faza de floare deschisă
4

— fază de floare scuturată.

Fig. 2. Aspectul gineceului după îndepărtarea învelişurilor florale.
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bazai proeminent în jurul celor 4 nucuşoare (Fig. 2 şi 3). Acest aspect

al zonei nectarifere reiese şi din secţiunile longitudinale şi transversale

prin baza gineoeului (Fig. 4 şi 5) şi prin receptacul (Fig. 6).

Gineceu văzut de sus (stînga) şi din profil (dreapta)Fig. 3.

Fig. 4. Secţiune longitudinală prin baza gineceului (aspect de ansamblu)

Coloraţiile şi reacţiile histochimice ne-au permis cel mai bine să

distingem ţesutul secretor în masa de celule parenehimatice de la baza

ovarului. Aşezarea zonei nectarifere este reprezentată schematic în fig. 7.

Zona nectariferă are o tentă mai deschisă la coloraţia cu hemalaun

Mayer şi spre deosebire de ţesuturile învecinate, citoplasmele celulelor

secretoare sînt acidofile la coloraţia Mann-Dominici.

Coloraţia cu albastru alcian la pH 2,5 pune în evidenţă ţesutul necta-

rifer prin lipsa de colorabilitate a acestuia în comparaţie cu ţesuturile

învecinate care fixează intens colorantul.
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Fig. 5. Secţiune transversală prin baza gineceului (aspect de ansamblu).

Fig. 6. Secţiune transversală prin receptacul la baza zonei nectarifere

(aspect de ansamblu).
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Reprezentarea schematică a poziţiei ţesutului nectarifer în florile de

Borago officinalis L.

1, vedere spaţială ; 2, secţiune longitudinală ; 3, secţiune transversală în partea

superioară a zonei nectarifere ; 4, secţiune transversală în partea inferioară a

zonei nectarifere.

a = peretele ovarului ; b = ovul ; с = cavitatea ovariană ;

d = ţesutul nectarifer ; e = receptaculul.

Fig. 7.
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5 — Acta Botanică

Fig. 8. Aspect detaliat al unei porţiuni din zona nectariferă în faza 1.

Fig. 9. Aspect detaliat al unei porţiuni din zona nectariferă în faza 2
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Fig. 10. Aspect detaliat al unei porţiuni din zona nectariferă în faza 3

Aspect detaliat al unei porţiuni din zona nectariferă în faza 4Fig. 11.
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Reacţia cu acid periodic-Schiff este intens pozitivă la nivelul ţesu-
tului nectarifer, fapt pe deplin justificat dacă avem în vedere conţinutul
foarte bogat în glucide al nectarului.

Rezultatele comparative, pe faze de dezvoltare, ale celor mai con-

cludente reacţii şi coloraţii folosite sînt redate sintetic în tabelul 1.

Folosirea asociată a coloraţiei cu albastru alcian şi a reacţiei cu acid

periodic-Schiff ne-a permis atît o bună punere în evidenţă a zonei nec-

tarifere cît şi urmărirea, de-a lungul fazelor amintite mai sus, transfor-

mărilor histologice consecutive activităţii de secreţie.

In faza 1, albastrul alcian, colorant specific pentru mucopolizaharide

acide, se fixează numai la nivelul ţesuturilor învecinate ţesutului necta-

rifer, acesta din urmă apărind bine individualizat (Fig. 8).
în faza 2, pe marginile zonei nectarifere, unele celule aparţinînd

acestei zone încep să fixeze albastrul alcian (Fig. 9).
în faza 3 fenomenul progresează observîndu-se numeroase celule

care fixează albastrul alcian, în cantităţi foarte diferite, în toată masa

ţesutului nectarifer (Fig. 10).
Faza 4-a prezintă aspectul unei transformări profunde a ţesutului

nectarifer ; majoritatea celulelor apar colorate cu albastru alcian, încît

se şterge aproape complet diferenţa dintre ţesutul nectarifer şi ţesutu-

rile vecine (Fig. 11).
Din aceste fapte rezultă că în cursul activităţii ţesutului nectarifer

se produc transformări decelabile histoehimic la nivelul polizaharidelor

constituente.

Au mai fost observate granule P.A.S.-pozitive, situate în primele

faze de dezvoltare la periferie şi cuprinzînd treptat interiorul zonei nec-

tarifere. Aceste granule nu au suferit modificări după digestia cu ptialină

şi pepsină ; natura lor va fi precizată prin studii ulterioare.

Concluzii

1. Glandele nectarifere de la Borago officinalis L. se încadrează în

tipul nectariilor florale histoide, după clasificarea dată de Ziegler (1968).

2. Forma ţesutului nectarifer se apropie de aceea a receptaculului

floral în care se afundă.

3. Ţesutul nectarifer se diferenţiază de timpuriu, dar activitatea

de secreţie se pare că începe puţin timp înainte de înflorire şi atinge

intensitatea maximă în perioada înfloririi (Faza 3).

4. La începutul activităţii secretoare, ţesutul nectarifer prezintă reac-

ţie acidofilă, proprietate pe care o pierde la sfîrşitul secreţiei.

5. Din cele observate prin folosirea asociată a colorării cu albastru

alcian şi a reacţiei P.A.S. se pare că în primele faze de dezvoltare,

ţesutul nectarifer conţine mucopolizaharide neutre, care sînt înlocuite

treptat cu mucopolizaharide acide pe măsură ce celulele îşi îndeplinesc

activitatea de secreţie şi sînt scoase din funcţie.
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ANATOMISCH-MORPHOLOGISCHE BEMERKUNGEN ÜBER

NEKTARIFERISCHE GEWEBE DER BLÜTEN VON BORAGO OF-

FICINALIS L. IN VERSCHIEDENEN ENTWICKLUNGSPHASEN.

Durch Verwendung histologischer Farbmittel und histochemischer

Farbreaktionen wurde die Beschaffenheit des Blütennektariengewebes

von Borago officinalis L. kenntlich gemacht.

Die Alcianblau-Färbung bei pH=2,5 in Verbindung mit der

Perjodsäure-Schiff Reaktion (P.A.S.) ermöglichte es, auf den Schnitten,

sowohl die Nektarienzone abzugrenzen, als auch deren Evolution

während 4 Phasen der Blütenentwicklung zu verfolgen.

Auf Grund der Fixierungsweise des Alcianblau-Farbostoffes

werden einige Betrachtungen über den Gehalt des Nektariengewebes.

an Mucopolysacchariden angestellt.


