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Moinele generează reducerea proceselor de oxidoreducere şi rezistenţei plante-5. 
lor la ger. Ele provoacă reducerea considerabilă a activităţii inhibitorilor de creştere. 

Bibliografie
Меняйло Л.Н., Мокридова С.А. Физиологическая активность некоторых фенольных 1. 

соединений сосны обыкновенной // Изучение природы лесов Сибири. Красноярск, 1972. С. 102 – 
106.  

Меняйлов Л.Н., Шульгина Г.Г. Фоторегуляция гормонального обмена сосны обыкновенной 2. 
// Физиолого – биохимические процессы у хвойных растений. красноярск, 1978. С. 6 – 16.

Меняйло Л.Н. Регуляторы роста и гистогенез ксилемы сосны обыкновенной // Материалы 3. 
Всесоюзной конференции по анатомии растений. Л., 1984. С. 101 – 102.

Negru P. şi col. Эколого – физиологические механизмы зимостойкости винограда, Кишинев, 4. 
«Штиинца», 1988, с. 171.

Потапенко Я.И. Улучшение среды и свойств растений. Ростов, 1962, с. 331.5. 
Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости кисти растений. М., 1979, 329 с.6. 
Почосян К.С. Физиологические особенности виноградного растения. Ереван, 1979, с. 198.7. 
Самыгин Г.А. Причины вымерзания растений. М., 1974, с. 190.8. 
Меняйло Л.Н., Шульгина Г.Г. Фотопериодизм  эндогенные регуляторы роста сосны // Обмен 9. 

веществ и продуктивность хвойных. Новосибирск. 1977. С. 144 – 153.
Мецлер Д. Биохимия , т.2.,М, Мир, 1980, 606 с.. 10. 

Маpутян С.А. Биохимические аспекты формирования и диагностики морозоустойчивости 11. 
виноградного растения. Ереван, 1978. с.190.

А. Ермаков и др. Методы биохимического исследования растений. Ленинград «Колос», 12. 
1987, 360 с.

Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны. М. «Наука», 1987 241 с.13. 
Черноморец М.В. Устойчивость виноградного растения к низким температурам, Кишинев, 14. 

1985, с. 178.
Левит Т.Е., Кирилов А.Ф., Козмик Р.А. Метаболизм виноградной лозы в условиях 15. 

закаливания. Кишинев, «Штиинца», 1989, 242 с.

INVESTIGAŢII ULTRASTRUCTURALE COMPARATIVE ALE 
BIOMASEI FRUTIERE IN	VITRO ŞI A FRUCTULUI IN	VIVO DE  

ARONIA	MELANOCARPA	(MICHX.) ELLIOT

Calalb Tatiana

Universitatea de Stat de  Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Introducere

Fructele de aronie, graţie conţinutului de compuşi fenolici, sunt cunoscute ca 
produse medicinale cu valoroase virtuţii terapeutice: acţiune P-vitaminică, hipotensivă, 
antioxidantă [2, 23] chimiopreventivă [33], antiinflamatoare [21], antiarterosclerotică, 
gastroprotectoare, antimutagenică [12, 15, 18] etc.

Astăzi fructele de aronie, datorită fenolilor cu acţiune antioxidantă, sunt solicitate pe 
piaţă şi ca produs comercial dietetic, sănătos în profilaxia organismului şi promovarea 
modului sănătos de viaţă [15]. 

Deşi planta nu este o cultură problematică, totuşi colectarea fructelor calitative şi 
în proporţii nu întotdeauna este posibilă din diferite motive simţite în ultimile decenii: 
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factorii climaterici; cataclismele naturale; consecinţele crizei ecologice; tehnologiile 
agricole tradiţionale anevoioase; dificultăţile colectării manuale, transportării şi păstrării 
fructelor etc.

Înlăturarea acestor impedimente poate fi realizată prin aplicarea microtehnicilor 
de culturi in vitro cu evidente avantaje faţă de cele in vivo ca: independenţa de factorii 
ecologico-climaterici şi rotaţia sezonieră; posibilitatea dirijării factorilor fizici şi chimici; 
producerea în proporţii, flux continuu şi condiţii ecologic controlate; vectorizarea 
direcţiei metabolice şi dirijarea acumulării metaboliţilor utili etc.

În experimentele biotehnologice axate pe aronie [6, 7] au fost determinate condiţiile 
optime biologice, fizice şi chimice  pentru iniţierea calusogenezei şi acumularea biomasei, 
bogată în compuşi fenolici. Este necesară evaluarea ultrastructurii biomaselor pentru 
determinarea caracteristicilor submicroscopice ca suport structural al valorilor chimice 
calitative ale celulelor calusale, necesare pentru elaborarea modelului biotehnologic de 
producere a metaboliţilor secundari de natură fenolică.

În ultimul timp studiile submicroscopice in vivo şi in vitro au c-am dispărut din 
peisajul investigaţiilor ştiinţifice, şi totuşi, investigaţiile în acest domeniul sunt necesare 
şi binevenite, constituind o parte esenţială şi complimentarâ a complexului ştiinţific de 
elucidare a mecanismelor de comportare şi evoluare ale celulelor în culturi in vitro, 
comparativ cu cele in vivo.

Materiale şi metode

În calitate de obiecte pentru cercetare au servit fructele de aronie imature (50 zile 
după legare) şi biomasele calusale pigmentate generate in vitro din exocarpul fructelor 
pe medii nutritive Murashighe Skoog suplimentate cu diferite variante hormonale [6, 
7]. Pentru studiul submicroscopic biomaterialele au fost fixate conform metodicilor 
clasice şi cercetate în microscopul electronic Tesla BS500. Scoaterea în evidenţă a 
compuşilor fenolici şi împiedicarea redistribuirii lor a fost posibilă prin aplicarea 
metodicii specifice  de fixare a biomaterialului[19]. 

Rezultate

Organizarea submicroscopică a celulelor pericarpului de aronie
Pericarpul fructelor imature de aronie este reprezentat prin celule parenchimatice 

cu o singură vacuolă centrală, un singur nucleu sferic şi un nucleol bine structurizat şi 
evidenţiat, iar citoplasmă bogată în diferite organite. Sunt numeroşi ribozomi, dispersaţi 
uniform în hialoplasmă. Mitocondriile au formă sferică, mai rar alungită cu stromă 
densă şi criste bine conturate. Aparatul Golgi este reprezentat prin saculi aplatisaţi, 
alungiţi şi vezicule sferice, mici distale. Reticulul endoplasmatic atât neted cât şi 
rugos, ultimul predomină, traversează citoplasma cu o orientare paralelă anvelopei 
celulare. Plastidomul este reprezentat prin cloroplaste de formă lenticulară, ovală sau 
uşor elongată cu membranele fotosintetice organizate în sistem tilacoidal-granar şi un 
număr redus de incluziuni amilacee, lipidice şi fenolice (tab. 1, fig. 1A). Acumulările 
fenolice se întâlnesc în plastide, reticul endoplasmic, pe plasmalemă, între microfibrilele 
anvelopei, în vacuole fiind foarte polimorfe. 
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Tabelul  1. Date morfometrice privind organizarea structurală a plastidelor celulelor 
calusale şi a celulelor pericarpului de aronie

Specimenul 
analizat

Numărul

Plastide
/celulă

Grane
/plastidă

Tilacoide
/grană

Icluziuni
amilacee
/plastidă

fenolice/
plastidă

lipidice/
plastidă

proteice/
plastidă

Pericarpul 
fructului de 
aronie imatur

14,4 15,8 4,5 2,1 3,8 2,8 0,0

Biomasa verde 13,6 16,4 4,8 2,6 4,4 2,9 0,0

Biomasa crem-
albă 10,1 5,8 2,0 7,1 4,1 9,5 2,8

Biomasa crem-
rozee 11,1 7,6 2,6 5,2 4,0 7,1 1,3

Biomasa 
violacee 11,9 8,8 3,2 3,4 4,4 5,6 1,9

Organizarea structurală a celulelor biomaselor carpocalusale de aronie 
În biomasele pigmentate s-au înregistrat 2 tipurii de celule: unele  meristematice cu 

localizare marginală la contact cu mediul şi altele – parenchimatice, care predomină şi 
reprezintă restul biomasei.

Biomaselor pigmentate este caracteristic acelaş plan de organizare submicroscopică 
a celulelor, asemănător celulelor pericarpului imatur de aronie. Deşi, tabloul 
submicroscopic este similar, totuşi se menţionează o diversificare a organizaţiei 
structuale în celulele calusale faţă de cele ale fructului in vivo, care corelează cu  
pigmentată biomasei.  

Celulele calusale au citoplasma redusă cantitativ. Se observă o singură vacuolă 
mare, dar frecvent un vacuom multivacuolar, din 3-7 vacuole mai mici. Plastidele sunt 
heterogene, dar totuşi, se conturează o specializare structural-funcţională ce corelează 
cu apartenenţa la tipul biomasei pigmentate.

În calusulul verde sunt cloroplaste, asemănătoare celulelor pericarpului imatur de 
aronie, cu mici deosebiri (tabelul 1, fig. 1B), ce-l determină ca unul asimilator. 

În biomasa violacee plastidele au un grad moderat de dezvoltare al sistemului 
tilacoidal, cedând faţă de cele din calusul verde şi fructul de aronie (tab. 1). Ele 
variază după organizarea structurală a membranelor tilacoidale, forma, natura chimică 
şi numărul incluziunilor. Cele fenolice sunt în spaţiile intratilacoidale ale plastidelor 
tinere (fig.1C) şi ca incluziuni ovale în stroma plastidelor mature. Acestea constituie 
o dificultate în încadrarea plastidelorlor intr-o tipologie strictă, reprezentând forme 
intermediare: amilocloroplaste, taninocloroplaste, cromocloroplaste etc.

În biomasa crem-albă şi -roz plastidele sunt în formă de cupă cu sistem tilacoidal 
redus, dar incluziuni din abundenţă (tabelul 1). În biomasa crem-albă sunt amiloplastele 
ce o determină drept una de depozitare. Deosebim plastide cu: 2-3 granule amilacee, 
care ocupă 1/3 din aria secţiunii; 2 granule mari (fig.1D), care ocupă toată aria; 4-6 
granule de formă diferită, grupate la un pol al plastidei sau lateral. Mai sunt prezente 
incluziuni fenolice, lipidice şi proteice (fig. 1E). 
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Fig.1. Imagini electronomicroscopice ale celulelor fructelor de aronie şi carpomaselor 
pigmentate: 

A – fragment a celulei pericarpului  de aronie; B – cloroplast în formă de cupă în calusul verde; 
C – acumulări fenolice intratilacoidale în calusul violaceu; D – amiloplast în calusul crem-alb; 
E – incluziuni proteice în calusul crem-roz; F,G,H – depuneri fenolice în calusul violaceu; I – 
vezicularea citoplasmei  şi J – corpuri mielinice concentrice în calusul  violaceu.        

Acumulările fenolice se observă şi în alte organite citoplasmatice. Vizualizarea 
submicroscopică permite doar obţinerea imaginii statice a fenolilor, care nu întotdeuna 
reflectă realitatea, deacea aceasta rămâne a fi o dificultate cu referinţă la studiul 
fenolilor din vacuole, ele fiind sisteme dinamice şi sensibile la diferiţi factori [24]. O 
altă dificultate în localizarea exactă a fenolilor derivă din proprietăţile fizico-chimice, 
care nu permit fixarea lor rapidă de structurile aderente, astfel compuşii fenolici pot 
uşor percola din vacuole în ariile citoplasmatice. Aplicarea tehnicii citochimice  [19] de 
condensare şi precipitare rapidă a fenolilori cu cafeină de 0,5% impiedicâ redistribuirea 
lor. 

În biomasa verde incluziunile fenolice atestă în cloroplaste, pe tonoplast sub formă 
de făşii, de semisferă, înşirate pe tonoplast sau sferică în lumenul vacuolar.
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Celulele calusale violacee sunt marcate de prezenţa acumulărilor fenolice din 
abundenţă, fiind o caracteristică dominantă ale acestora. Sunt heteromorfe şi au localizare 
preponderent vacuolară: făşii neregulate subţiri sau groase şi neîntrerupte pe tonoplast 
(fig. 1F), uneori marginal cu nişte excrescenţe sferice; semisferice pe tonoplasat (fig. 
1G); sferice sau aglomerări neregulate (fig. 1H), aforme dispesate în lumenul vacuolar 
sau total umple lumenul vacuolar, transformându-le în depozite fenolice. Ele mai atestă 
în: lumenul profilelor reticulului endoplasmic; veziculele ce detaşează de reticul; în 
veziculele golgiene şi vezicule de altă geneză; pe plasmalemă şi anvelopa celulară.

În genere, biomasele calusale prezintă unele curiozităţi în comparaţie cu celulele 
pericarpului de aronie. Se atestă nuclee şi plastide atipice, în formă de cupă, elongate 
cu invaginări (fig. 1B,E). Sunt zone citoplasmatice cu aglomerări de organite şi 
contacte stabilite între aceleaşi sau între diferite organite. Mitocondriile pot fi gigante, 
cu strangulaţii. Se menţionează: vezicularea abundentă şi rarefierea citoplasmei (fig. 
1I); corpuri mielinice (fig. 1J); agregate multiveziculare; acumulări lipidice, amilacee, 
fenolice, proteice.       

Se observă un anumit asincronism în dezvoltarea morfo-funcţională a celulelor. În 
biomasa verde şi violcee organitele mature au o microstructura integră, doar sporadic 
se menţionează dezorganizarea incipientă a organitelor. Dar în unele celulele crem-albe 
şi crem-roz se atestă procese accelerate de dezorganizare şi de destrucţie a organitelor. 
Decelarea plastidelor are loc prin: umflarea tilacoizilor; dezorganizarea granelor; 
fragmentarea membranelor; vezicularea stromei, care conduc la pierderea integrităţii 
lor. Sunt şi celule lipsite de conţinut, doar cu unele formaţiuni sferice delimitate de 
membrane, plasmalema pliată, în unele celule anvelopa celulară este sinuată şi formează  
pliuri în formă de laţ. 

Discuţii şi concluzii

Este cunoscut că [25, 29] biomasa non-morfogenică reprezintă un sistem de celule 
mai sincronizate din punct de vedere structural-funcţional decât cea morfogenică. La 
compararea ultrastructurii celulelor de aronie  in vivo şi a biomasei non-morfogenice 
in vitro, în ultimul se atestă un asincronism structural-funcţional. Studiul comparativ 
ale acestora demonstrează prezenţa unui plan de organizare structural asemănător, dar 
condiţiile de cultură in vitro favorizează dezvoltarea ultrastructurilor modificate faţă 
de celulele in vivo. Tabloul submicroscopic modificat al celulelor calusale poate fi 
exprimat printr-un întreg complex de indicii utrastructurali cum ar fi:

prezenţa organitelor polimorfe şi frecvent de formă atipică: nucleu, plastide şi - 
mitocondrii  în formă de cupă, elongate, cu invaginări, strangulaţii, gigante etc.;

reactivitatea plastidelor printr-un diapazon larg de modificări infrastructurale;- 
prezenţa unui sistem multivacuolar şi formarea agregatelor multiveziculare;- 
vezicularea sporită de diferită geneză a citoplasmei;- 
prezenţa corpurilor concentrice mielinice;- 
polimorfismul, topografia diversă şi abundenţa incluziunilor de natură fenolică, - 

amilacee, lipidică, proteică, ultima fiind atestată doar în celulele calusale;
dezorganizarea şi destrucţia avansată a microstructurii interne a organitelor, în - 

special al plastidelor.



60

Acesti indicii demonstrează existenţa unei sensibilităţi a organitelor celulare în 
condiţiile in vitro, iar gradul de manifestare al acestora corelează cu balanţa hormonală 
adiţionată mediului nutritiv, fapt remarcat şi în alte studii [11, 17, 29]. Polimorfismul 
organitelor este o caracteristică marcantă a celuleor calusale, exprimând o modaliatate 
de restructurare microscopică în adaptarea la condiţiile in vitro. Plastidele s-au dovedit 
a fi cele mai sensibile organite, adaptându-se printr-un spectru larg de transformări 
intraplastidiale, care corelează cu gradul de dezvoltare şi modul de împachetare a 
sistemul tilacoidal-granar cât şi forma, numărul şi natura chimică a incluziunilor 
stromatice. Prezenţa incluziunilor amilacee, lipidice, proteice, fenolice este o 
caracteristică a calusurilor embriogenice [10, 31] cât şi a celor non-embriogenice [11, 
26, 30]. Acumulările proteice atestate doar în biomasele crem-albă, crem-roz şi violacee, 
exprimă o reacţie specifică de adaptare la condiţiile concrete de dezvoltare, deoarece 
ele lipsesc în cea verde şi nu sunt întâlnite în celule fructelor de aronie in vivo.

Conform studiului fitochimic maximul de acumulare al compuşilor fenolici revine 
biomasei violacee [8]. Abundenţa şi spectrul larg de localizare al incluziunilor fenolice pe 
imaginile electronomicroscopice reprezintă un suport structural al potenţilului fenolic,  
format prin includerea selectivă a organitelor implicate în biosinteza şi acumularea 
fenolică,  iar centrele de acumulare se asociază cu diferite structuri membranare. [7]. 
Depozitele fenolice pe plasmalemă, tonoplast, pe membranele plastidelor celulelor 
calusale corelează cu locul subcelular de biosinteză a compuşilor fenilpropanici 
[9], clasă de compuşi fenolici prezentă în cantităţi impunătoare în toate biomasele 
pigmentate [8]. 

Reeşind din particularităţile antoxidante ale fenolilor [27], localizarea lor pe 
membrane constituie un avantaj, deoarece asigură o protecţie a fosfolipidelor 
bistratificate împotriva peroxidării lipice sub acţiunea radicalilor liberi [35], astfel 
păstrând integritatea structurilor necesară pentru activitatea metabolică a celulei. 
Acumulările fenolice pe membranele plasmatice şi anvelope formează o barieră 
protectoare la acţiunea presiunilor mecanice [14], factorilor stresanţi ai mediului, 
infecţiilor patogene şi posibil, necesară la stabilirea unui contact între celulă şi mediul 
exterior [36, 37]. 

Numărul, dimensiunile vacuolelor şi gradul de vacuolizare al celulei sunt indicii foarte 
informativi. Celulele cu o vacuolă sunt obişnuite pentru calusurile non-embriogenice 
[30] cât şi prezenţa în aceiaş masă calusală a celulelor cu diferit grad de vacuolizare şi 
număr de vacuole [22]. Celulele cu vacuole multe, dar mici, greu deshidratează [25] 
şi mai uşor se adaptează la condiţiile mediului [34]. Deci, predominarea sistemului 
multivacuolar faţă de cel alcătuit ditr-o singură vacuolă mare reprezintă un indicator al 
rezistenţei celulei şi un avantaj pentru biomasele calusale. 

Majoritatea modificărilor structurale din biomasele in vitro sunt similare celora 
determinate de acţiunea unor factori nefavorabili asupra celulei. Plasmalemă pliată, 
corpuri paramurale şi mielinice concentrice, agregate multiveziculare atestate în celulele 
biomaselor pigmentate de aronie au fost descrise şi în celulele scoarţei de dud în perioada 
rece a anului [20], în celulele frunzei de nap, supuse temperaturilor joase [34], fiind 
reacţii structurale de adaptare pentru sporirea rezistenţei. Transformările membranare 
menţionate, stau la baza mecanismelor de adaptare structurală ale plantelor de măr la 
schimbările  microclimei terenurilor versante [5]. Lipsa acestor strcturi  membranare în 
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unele celule calusale poate fi explicată şi prin posibilitatea reciclării lor, fapt descris şi 
în alte experimente [28, 34].

Deşi mult timp vezicularea citoplasmei, corpurile paramurale şi mielinice au fost 
descrise ca artefacte, studiile miniţuoase au demonstrat că ele reprezintă derivate ale 
plasmalemei - plasmalemosome [16] sau ale unor organite citoplasmatice – lomasome 
[1]. Indiferent de geneză, lor li se atribuie rol deosebit în transportul precursorilor, 
enzimelor şi substanţelor elaborate de protoplast în afara lui [13]. Structurile membranare, 
contactul organelar şi vezicularea în vecinătatea lor demonstrează existenţa unui 
transport accelerat, ce asigură desfăşurarea proceselor metabolice intense în biomasele 
de aronie.

Este important vectorul de mişcare al veziculelor. În celulele calusale deosebim 
două vectorizări: în interiorul şi spre exteriorul celulei, ultimul fiind recunoscut ca mural 
[4, 17 ]. Fluxul în interiorul celulei se poate realiza via formaţiunilor multiveziculare 
spre sistemul vacuolar şi via veziculelor golgiene spre sistemul endomembranar [33]. 
Mişcarea veziculelor golgiene şi a formaţiunilor multiveziculare se realizează prin 
proteinele-motore angrenate în microtubuli şi microfilamente [3,17]. Fluxul vezicular 
spre sistemul vacuolar contrubuie la lărgirea acestuia şi explică fenomenul de vacuolizare 
a celulelor, iar spre alte organite – denotă prezenţa unei translocări metabolice intense. 
Vectorul mural se realizează prin vacuolele mari, veziculele golgiene şi celor detaşate de 
la canalele reticului endoplasmic, care ajungând la plasmalemă expulzează conţinutul 
cu precursori celulozici în afara celulei, contribuind  la formarea peretelui pecto-
celulozic, iar în cazul conţinutuli bogat în materii non-celulozice, sintetizate de diferite 
organite, favorizează evacuarea lor din protoplast. Ultima reprezintă un aspect aplicativ 
în biotehnologie, deoarece evacuarea substanţelor sintetizate de protoplast întâlneşte 
diferite bariere, ceia ce crează mari dificultăţi în izolarea lor. Vezicularea abundentă 
şi vectorizarea murală a fluxului vezicular în celulele calusale reprezintă un moment-
chee important ce facilitează evacuarea mai uşoară şi eficace a substanţelor sintetizate, 
inclusiv a celor de natură fenolică. Aceasta poate fi un reper structural metabolic de 
bază utilizat la elaborarea mecanismelor de izolare a metaboliţilor secundari utili din 
celule.

Investigaţiile submicroscopice comparative ale celulelor biomaselor pigmentate 
şi ale celulelor pericarpului de aronie au pus în evidenţă un complex de modificări 
ultrastructurale, care determină un indicator al adaptabilităţii, vitalităţii, capacităţii 
de reproducere ale celulelor şi al vectorizării translocării metabolice în celulele 
biomaselor. 
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The root-knot nematode (Meloidogyne sp.) is an endoparasite that is considered to 
be the single most damaging crop pathogen in the world [10] by causing damages to 
more than 3000 plant species including tomato (Solanum lycopersicum). On the local 
market there are a large variety of chemical nematicides, but their use is not the best 
option since farmers desire to produce organically grown tomatoes. The screening and 
the study of tomato cultivars resistant to the root-knot nematodes is very important for 
the practical use in agriculture since the Republic of Moldova is an agrarian country. 

Plant resistance, mediated by specific genes, is included among the methods for 
biological control of pests and diseases [3, 4], which is considered one of the most sig-
nificant approaches to plant health management currently and in the near future [1].

Mi is a unique characterized resistance gene, because it confers resistance against 
three very different organisms - root-knot nematodes, aphids [7] and whiteflies [9]. 


