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Introducere

Este bine cunoscut faptul, că pentru frunzele C
3
-plantelor este caracteristică 

eliminarea de CO
2
 în faza post iluminare a schimbului de CO

2 
-fenomen denumit 

fotorespiraţie [8,10].
Însă fotorespiraţia nu se evidenţiază (absentează)  în organele reproductive (spice, 

păstăi) a plantelor de cereale şi leguminoase [1,2]. Fenomenul absenţei fotorespiraţiei, 
în literatura de specialitate, este cunoscut numai pentru frunzele C

4
-plantelor, şi 

este asigurat de sindromul -C
4
 de asimilare de CO

2
 [8], prezentat de două tipuri de 

celule-celulele mezo lului şi celulele-Kranţ, de două tipuri de cloroplaste-granale şi 
agranale, de două enzime-fosfoenolpiruvatcarboxilaza (PEP-carboxilaza), localizată în 
citoplazma celulelor mezo lului, şi ribulozodifosfatcarboxilaza (RUBISCO), localizată 
în celulele-Kranţ, aranjate în jurul vasului conducător, formînd o coroană de celule 
mai mari decît celulele mezo lului, cu mai multe şi mai voluminoase cloroplaste. 
Sindromul-C

4
, practic este mecanismul, care asigură e cienţa  asimilării de CO

2 
 în 

comparaţie cu  mecanismul de asimilare de CO
2
 la C

3
-plante, care sunt lipsite de acest 

sindrom. De exemplu: porumbul, trestia de zahăr şi alte specii de C
4
-plante sunt capabile 

să asimileze într-o unitate de timp pe o unitate de suprafaţă foliară de la 80 pînă la 100 
mg de CO

2
, pe cînd spinatul, grîul, ovăsul, sfecla de zahăr şi alte specii de C

3
- plante 

asimilează nu mai mult de 30-50 mg de CO
2
, adică de 2-3 ori mai puţin decît frunzele 

C
4
 – plantelor  [16].

      În acest context menţionăm, că în toate cazurile, în care procesul de fotosinteză 
se realizează în baza sindromului – C

4, 
  pentru  plante este caracteristic un proces de 

producţie mai intensiv şi în întregime plantele au o productivitate cu mult mai înaltă.
     Fenomenul absenţei fotorespiraţiei în organele reproductive a  C

3
-plantelor 

şi prezenţa acestui fenomen la plantele cu C
4
-metabolism, asigurat de sindromul-

C
4
 în asimilarea de CO

2
 impune, după analogie, studierea mai detailată a prezenţei 

componentelor sindromului-C
4
 şi în organele reproductive a C

3
- plantelor, îndeosebi 

avînd în vedere unele rezultate contradictorii în această problemă (4,7,11,12).
 În  lumina celor expuse scopul actualei cercetări a fost studierea comparativă  a 

cineticii schimbului de CO
2 
 în faza post iluminare la C

3
 şi C

4
-plante şi a mezostructurii 

componentelor cu activitate fotosintetică (lemma, aristea) a organului reproductiv 
(spicul) la cereale (C

3
-plante) şi a mezostructurii frunzei porumbului (C

4
 -plante).
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Materiale şi metode

Ca obiect de studiu au servit plantele de porumb (faza 5 frunze, hibridul-KU 
123xRF ) şi organul reproductiv (spice) al cerealelor: Tr. aestivum L. (soiul Balada); 
Tr. durum L.  (soiul Hordeiforme 335); Secale cereale L (soiul Zîmbreni 70); Triticale 
(soiul AD2767).

Schimbul de CO· 
2
 în faza post iluminare a fost studiat [3] cu ajutorul unui 

monitor performant al fotosintezei – PTM- 48A (Bioinstruments, SRL-Chişinău) în 
faza de dezvoltare: „înspicare  – începutul în oririi”.

Mezostructura aparatului fotosintetic·  a frunzelor şi a componentelor cu 
activitate fotosintetică a spicului  (lemma, aristea) a inclus studierea  numărului de 
celule din jurul vasului conducător, volumului unei celule, numărului de cloroplaste 
într-o celulă şi volumului unui cloroplast [14]. Fixarea şi pregătirea preparatelor 
permanente a avut loc conform metodei de  xare a materialului biologic  [15].                           

Rezultate şi discuţii

Fenomenul absenţei fotorespiraţiei în organele reproductive a  C
3
-plantelor [1] 

şi prezenţa acestui fenomen în frunzele C
4
-plantelor   [8]   indică, după o analogie 

cu mecanismul de asimilare de CO
2
 de către frunzele C

4
-plantelor, că în organele 

reproductive a C
3
-plantelor ar putea activa şi mecanismul C

4
-tip de fotosinteză. Acest 

e cient mecanism de  asimilare de CO
2
 este asigurat, după cum s-a menţionat mai 

sus, de aşa numitul sindrom-C
4
, care este un mecanism special, localizat în două tipuri 

de celule: celulele mezo lului, în care are loc sinteza fosfoenolpiruvatului (PEP), 
carboxilarea căruia cu ajutorul enzimei fosfoenolpiruvatcarboxilazei (PEP-carboxilaza), 
conduce spre sinteza moleculelor organice cu 4 atomi de carbon  (oxalocetatul, malatul, 
aspartatul). Decarboxilarea acestor substanţe şi eliberarea de CO

2
 este localizată în 

al doilea tip de celule: celule-Kranţ (Kranţ din limba germană înseamnă coroană şi 
această denumire a fost dată  de Haberlandt, 1884, cit. [8]), care formează o coroană 
în jurul vasului conducător din frunzele C

4-
plantelor.  În aceste celule CO

2
, eliberat în 

procesul de decarboxilare a acizilor malic şi aspartic, se include în ciclul Calvin (ciclul 
de reducere a pentozofosfaţilor) prin intermediul enzimei ribulozobifosfatcarboxilazei 
(RUBISCO) şi conduce spre biosinteza zaharurilor. 

Acest mecanism, care lipseşte în frunzele plantelor cu C
3
-tip de metabolism, 

formează surplus de CO
2
  în celulele- Kranţ, care inhibă ciclul fotorespiratoric şi în aşa 

mod, eliminarea de CO
2
 din frunzele C

4
-plantelor absentează. Pe  g.1. este demonstrată 

cinetica  schimbului de CO
2
 în faza post iluminare în frunzele C

3
 şi C

4
- plantelor în 

comparaţie cu organul reproductiv (spicul) la plantele cerealiere (C
3
-plante.).

După  cum se vede, frunzele C
3
-plantelor (C

3
-frunze) în faza post iluminare (la 

întuneric) manifestă un  ux de eliminare de CO
2,
 pe cînd la frunzele C

4
-plantelor 

(C
4
-frunze) acest  ux de CO

2
 lipseşte (nu se înregistrează). La organul reproductiv a 

cerealierilor (C
3
-spicul), la fel ca şi la frunzele C

4
-plantelor, eliminarea de CO

2
 n-are 

loc, adică fotorespiraţia  aparentă lipseşte [2] în comparaţie cu frunza C
3
-plantelor (C

3
- 

frunze). Mai mult decît atît, la organul reproductiv (C
3
-spicul), caracterul expresiei 

curbei cineticii schimbului de CO
2
 este analogic cu cea a frunzei C

4
-plantelor (C

4
-

frunze).
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Figura 1. Cinetica 
schimbului de CO

2
 în 

faza post iluminare.

Această analogie în expresia fenomenului absenţei fotorespiraţiei aparente între 
organele reproductive a plantelor de cereale şi frunzele C

4
-plantelor (plantele de 

porumb)  ne-a  condus spre presupunerea , că în componentele cu activitate  fotosintetică 
a spicului cerealelor ar putea   prezent acelaşi  mecanism de limitare a eliminării de 
CO

2
 ca şi în frunzele C

4
- plantelor, adică în organele reproductive a cerealelor CO

2

se  xează în celulele mezo lului de către  enzima  PEP-carboxilaza, iar în celulele-
Kranţ – se decarboxilează malatul ori aspartatul, iar CO

2
 eliberat se asimilează de către 

RUBISCO şi se canalizează în ciclul Calvin pentru metabolizarea carbonului de mai 
departe. Conform acestei presupuneri în elementele constituitive ( lemma, aristea) a 
organelor reproductive a cerealelor ar trebui să  e prezente o înaltă activitate a PEP- 
carboxilazei şi „celule-Kranţ” în jurul vasului conducător.

Şi întradevăr din literatura de specialitate [8] este cunoscut, că în acele ţesuturi ale 
spiculeţului, în care sunt prezente celule cu cloroplaste, activitatea PEP-carboxilazei 
este cu mult mai înaltă decît în ţesuturile frunzelor cerealelor, iar o parte din CO

2
  xat 

se regăseşte în structura acidului malic. În una din ultimele lucrări în acest domeniu 
[13] se demonstrează, că  în spicul plantelor de grîu (Tr. aestivum L) activitatea PEP-
carboxilazei este cu mult mai înaltă în ariste decît în frunza- ag, şi cea mai înaltă 
activitate se înregistrează în fazele de coacere-lapte şi ceară.

În aşa mod, şi pentru activitatea PEP-carboxilazei, în componentele cu activitate 
fotosintetică a  organului reproductiv se manifestă o anologie cu prezenţa şi activitatea 
PEP-carboxilazei în frunza C

4
- plantelor, la fel ca şi pentru cinetica schimbului de CO

2
, 

ceea ce indică probabilitatea existenţei a unui mecanism de asimilare de CO
2
 analogic 

mecanismului caracteristic C
4
-plantelor. Însă, ca regulă, pentru asimilarea de CO

2
 prin 

C
4
-mecanism, este necesar ca în ţesuturile organului fotosintetic să existe două tipuri 

de celule-celulele mezo lului şi celulele-Kranţ [8]. Mai mult decît atît, cercetările în 
acest domeniu au demonstrat, că mecanismul a C

4
-fotosintezei funcţionează numai 

atunci cînd sunt prezenţi toţi parametrii sindromului- C
4 
[8], şi în primul rînd   celulele-

Kranţ, care sunt mai mari decît celulele mezo lului, cu mai multe şi mai  voluminoase 
cloroplaste. Pe fondalul acestor particularităţi s-a efectuat, pe preparate permanente, o 
analiză comparativă a celulelor-Kranţ din frunza plantelor de porumb ca reprezentant 
a C

4
-plantelor şi a structurii anatomice a componentelor cu activitate fotosintetică 
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a organului reproductiv a cerealelor (spicul), rezultatele căreia sunt prezentate în 
următoarea tabelă (Tabela 1).

Tabela 1. Analiza comparativă a mezostructurii frunzei de porumb (C
4
-plante)  

şi a componentelor cu activitate fotosintetică a organului reproductiv  a cerealelor  
(C

3 - 
plante). 

№
d/o

Denumirea
speciei,
soiului.

hibridului

Volumul 
unei 

celule, 
mkm3·103

Cantitatea cloro-
plaselor  într-o 

celulă

Volumul unui 
cloroplast,    mkm3

Kranţ mezo l Kranţ mezo  l

1.

C
4 
– plante

Zea mays,
KU123xRF

frunza 14,0±4,0  8,9 7,9 21,0±1,0 11,0±1,0 24,3± 1,2 18,1±1,4

2.
2.1

C
3
- plante

Secale cereale 
L., Zîmbreni 70

spicul 13,0±2,0 2,5 1,0 6,0± 1,0 9,0± 1,0 18,9±1,0 12,8±1,0

3.
3.1

Tr.aestivum L., 
Balada

spicul 14,0± 1,0 5,0 2,1 10,0±5,0 12,0±2,0 22,3±1,0 13,5±1,0

4.
4.1

Tr.durum L.,
Hordeiforme 

335
spicul 13,0±5,0 3,9 1,2 12,0±1,0 10,0± 1,0 21,1± 1,1 13,2±1,2

5.
5.1

Triticale ,
AD 2767

spicul 13,0±5,0 8,0 3,6 20,0±1,5  7,0±1,0 23,5±1,2 14,7±1,0

Rezultatele din această tabelă pentru mezostructura frunzei a C
4
- plantelor (Zea 

mays L) con rmă rezultatele  din literatura de specialitate: celulele-Kranţ care 
formează coroana în jurul vasului conducător sunt  mai mari decît celulele mezo lului 
frunzei; cantitatea de cloroplaste într-o celulă-Kranţ este mai mare  decît în celulele 
mezo lului iar volumul unui cloroplast  din celulele-Kranţ este mai mare decît volumul 
cloroplastelor din celulele mezo lului .

Analiza comparativă în întregime a celulelor din jurul vasului conducător a lemmei 
şi  aristei a organului reproductiv (spicul), care formează o coroană asemănătoare  
celulelor-Kranţ din  jurul vasului conducător a frunzei C

4
-plantelor (porumb), ne permite 

s-ă constatăm, că particularităţile  caracteristice sindromului - C
4
 sunt caracteristice şi  

elementelor cu activitate fotosintetică a spicului: celulele din jurul vasului conducător 
formează o „coroană”, iar celulele acestei „coroane” sunt mai mari  decît celulele 
mezo lului, conţin mai multe cloroplaste si volumul cloroplastelor celulelor din 
„coroană” este mai mare decît a cloroplastelor din mezo l.

Structura anatomică acestor particularităţi este prezentată pe următoarea  gură 
(Figura 2). După cum se vede, pentru frunza plantelor de porumb (Fig.2a) vasele 
conducătoare sunt  înconjurate cu celule mai mari decît  celulele mezo lului. Aceste 
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celule, aşa cum de neşte literatura de specialitate, formează o coroană de celule- 
Kranţ  în jurul vasului conducător, iar  cloroplastele sunt aranjate de partea exterioară a 
peretelui  celulelor-Kranţ vizavi de vasul conducător. Acest aranjament al cloroplastelor 
în celulele-Krant corespunde  subgrupei NADP-MDG a C

4
- plantelor, inclusiv şi a 

porumbului, unde în faza de decarboxilare se utilizează malatul şi piruvatul.
Pe următoarele fotogra i din Fig.2 (b,c,d,e,f) se prezintă structura anatomică a 

elementelor „sindromului – C
4
” din componentele organului reproductiv  (lemma, 

aristea) a cerealelor în formă asemănătoare celulelor-Kranţ din frunzele plantelor de 
porumb (C

4
-plante). În aristele spicului  plantelor de cereale la o mărime mică se văd 

3 vase conducătoare - 1 principal, din centrul secţiunei şi 2 secundare (Fig.2 b). În 
jurul acestora se  evidenţiază un strat de celule, care formează o  „coroană” de „celule- 
Kranţ”(Fig.2c,d) asemănătoare frunzelor C

4
-plantelor (Fig.2a). Aceste „celule-Kranţ”, 

care formează „coroana” în jurul vasului conducător în ariste si lemma (Fig.2f)  conţin 
multe cloroplaste şi aceste cloroplaste sunt aranjate pe tot perimetrul peretelui celular. 
Un astfel de aranjament al cloroplastelor în „celulele-Kranţ” al aristei este asemănător 
cu aranjamentul cloroplastelor din subgrupa de C

4
-plante, în care enzima decarboxilării  

este FEP-carboxichinaza  (FEP-CC) pentru care  în faza de decarboxilare se utilizează 
aspartatul şi fosfoenolpiruvatul .

În aşa mod, avînd în vedere, că în literatura de specialitate [6,9] dintr-o parte se 
stipulează o anumită încărcătură biochimică a anatomiei-Kranţ, că, structura anatomică 
a frunzei C

4
-plantelor are o legătură directă cu un şir de  caracteristici biochimice a 

C
4
-fotosintezei [5] şi din altă parte analogiile între structura anatomică a frunzei C

4
-

plantelor şi structura anatomică a componentelor cu activitate fotosintetică a organului 
reproductiv (spicul) la  plantele de cereale  (C

3
-plante),  ce ţin de absenţa fotorespiraţiei, 

de cinetică schimbului de CO
2
 în faza post iluminare şi prezenţa  în jurul vasului 

conducător  a unui strat de celule  mai mari decît celulele mezo lului, cu un număr 
şi volum mai mare a cloroplastelor, putem vorbi despre prezenţa „sindromului-C

4
” în 

componentele cu activitate fotosintetică a organului reproductiv (spicul) al cerealelor. 
Nivelul de  dezvoltare cantitativă a acestui sindrom în organul reproductiv a plantelor 
de cereale este diferit la speciile studiate. Componentele cu activitate fotosintetică a 
spicului pentru plantele Secale cereale L. şi Tr. aestivum L. se caracterizează  printr-
un strat nede nitivat  de celule în jurul vasului conducător, care sunt mai voluminoase 
decît celulele din mezo l cu mai voluminoase cloroplaste (Fig. 2e). Însă după cum se 
vede, stratul de celule care formează „coroana” în jurul vasului conducător, probabil 
este în faza de constituire, întrucît este „întrerupt” în două locuri (Fig. 2e). 

La fel se evidenţiază o „refacere” a celulelor mezo lului din forme neregulate 
în celule conturate de formă caracteristice „sindromului-C

4
”, vectorul de mişcare al 

cărora este direcţionat spre vasul conducător. Acest aranjament structural poate indica 
la faptul că  „celulele-Kranţ” din jurul  vasului  conducător  se  formează din celulele 
parenhimale a mezo lului şi nu din celulele mestomatice a vasului conducător, ceea ce 
corespunde opiniei ştiinţi ce din literatura de specialitate [8]. După  Secale cereale L., 
ca intensitate în formarea „celulelor-Kranţ”, urmează  Triticum aestivum L., Tr. durum 
L. şi Triticale, avînd în „celulele-Kranţ” a componentelor cu activitate  fotosintetică a 
spicului  mai multeşi mai  voluminoase cloroplaste decît în celulele mezo lului. Cel 
mai pronunţat, structura anatomică asemănătoare sindromului-C

4
, se constată pentru 
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organul reproductiv (spicul) la plantele de Triticale,  la care după nivelul caracteristicilor 
cantitative, „coroana” din jurul vasului conducător, atinge valorile celulelor-Kranţ, 
caracteristice pentru frunza C

4
-plantelor (Tabela 1).

Fig.2. Structura anatomică a sindromului- C
4
 la plantele  cu C

3
 şi C

4
- metabolism. 

Microfotogra i a secţiunelor transversale (a,b,c,d,e,f) şi celulelor- Kranţ (K) care 
formează coroana în jurul vasului conducător (VC): a-frunza C

4
- plantelor(Zea mays L), 

200 x; b- aristea spicului C
3
-plantelor de cereale (Triticale L), 100 x; c- vasul conducător 

principa (VCp) din aristea spicului (Triticale),400 x; d- vasul conducător secundar( VCs) 
din aristea spicului (Triticale) 400 x; e- vasul conducător principal (VCp) din aristea 
C

3
-plantelor de cereale (Tr. aestivum L) 400 x; f- vasul conducător principal (VCp)  din  

lemma spiculeţului C
3 –

 plantelor de cereale (Triticale) 400 x.

În aşa mod fenomenul absenţei fotorespiraţiei,  înregistrat la organele reproductive 
(spice) ale cerealelor, este însoţit de un mecanism de asimilare de CO

2
 asemănător 

mecanismului C
4
-fotosintezei caracteristic pentru C

4
-plante. La fel ca şi în mecanismul 

C
4
 de asimilare de CO

2
 la C

4
-plante, în organele reproductive (spice) ale cerealelor 

acest mecanism este însoţit de o activitate înaltă a PEP-carboxilazei, de o structură 
anatomică a componentelor cu activitate fotosintetică a spicului (lemma, aristea) 
asemănătoare sindromului -C

4
. Pentru „sindromul-C

4
”

  
a organelor reproductive ale 

cerealelor este caracteristic aranjarea cloroplastelor în „celulele-Kranţ” asemănător 
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aranjării cloroplastelor în celulele-Kranţ a  C
4
-plantelor din subgrupa FEP-CC în 

direcţia de la vasul conducător spre pereţii celulelor-Kranţ.  Acest tip de aranjare a 
cloroplastelor indică, că mecanismul de asimilare de CO

2
 în organele reproductive în  

întregime este asemănător C
4
-plantelor, iar în particular se deosebeşte de alte subgrupe 

prin mecanismul de decarboxilare a  compuşilor organici cu patru atomi de carbon şi 
este asemănător subgrupei plantelor FEP-CC.

Concluzie.

     În baza rezultatelor obţinute şi celor din literatura de specialitate se evidenţiază, că 
fenomenul  absenţei fotorespiraţiei aparente în organele reproductive (spice) ale plantelor 
de cereale (C

3
-plante) este însoţit de elemente structurale şi funcţionale  asemănătoare 

sindromului –C
4, 

caracteristic pentru frunzele plantelor cu C
4
-metabolism.
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