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Abstract. The research is focused on the investigation of the amylases 

activity and the morphology of starch grains from the exuded latex of 4 
Euphorbia taxons from the Romanian flora. Optical microscopic examination of 
the latex put in evidence the distinctive morphological (elongated and osteoid) 
types of starch grains, which varied also in size, measuring between 7-50 µm in 
length. The biochemical analysis of the latex releav an amylolytic activity, 
evidenced by the presence of two (alfa and beta) amylases. The involvement of 
these enzymes in starch degradation in the latex need futher study. 

 
 Interesul recent al cercetărilor asupra laticiferelor este focalizat pe 
investigarea modului de formare, diferenţiere şi organizare citologică a 
laticiferelor nearticulate (Mahlberg 1967; Bruni, 1978; Fineran, 1982, 1983; Groeneveld, 
1983; Bing-Zhong Hao şi Ji-Lin Wu, 2000). O atenţie deosebită se acordă taxonomiei 
şi aspectelor evolutive ale granulelor de amidon din amiloplastele laticiferelor 
(Mahlberg, 1973; Biesboer şi Mahlberg, 1978; Spilatro şi Mahlberg, 1990; Mahlberg şi L. 
Ake Assi, 2002). Morfologia distinctă a granulelor de amidon din amiloplastele 
laticiferelor reprezintă un caracter determinat genetic la genul Euphorbia 
(Mahlberg, 1975) (cf. Spilatro şi Mahlberg, 1990), forma deosebită a acestor granule 
fiind pentru prima dată semnalată de către Rafn (1789) (cf. Mahlberg, 1973). 
 Scăderea cantităţii de amidon, ca urmare a reducerii dimensiunilor 
amiloplastelor din laticifere, poate fi mediată de amilaze, care au fost identificate 
în latexul multor specii de Euphorbia (Biesboer şi Mahlberg, 1981) (cf. Spilatro şi 
Mahlberg, 1990). 
 Lucrarea de faţă prezintă rezultatele cercetările noastre asupra latexului de 
la 4 taxoni de Euphorbia din flora României, evidenţiindu-se pe de o parte, 
tipurile morfologice de granule de amidon iar pe de altă parte, activitatea 
amilazelor din latex. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Materialul biologic analizat este latexul extras de la 4 taxoni de Euphorbia (E. 
myrsinites ssp. litardierei Font Quer et Garcias Font, E. agraria Bieb., E. cyparissiass. 
L, E. peplus  L.) colectaţi în perioada aprilie-iulie 2005, din zone diferite din România 
(Dealul Enisala-Cetatea Heraclea, judeţul Tulcea; Poieni-Solca, judeţul Suceava; 
Rădăuţi, judeţul Suceava; Rezervaţia Valea lui David, judeţul Iaşi). 
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 Pentru evidenţierea granulelor de amidon, latexul, extras cu ajutorul unei pipete 
din tăieturile efectuate în partea superioară a tulpinii aeriene, este colorat cu soluţie 
Lugol şi examinat la microsopul fotonic Novex (Holland). Lungimea granulelor de 
amidon este exprimată în micrometri (µm) la microscopul fotonic Novex (Holland), 
folosind micrometrul ocular; s-au analizat 25 granule de amidon din latexul fiecărui 
taxon. Fotografiile sunt realizate cu camera foto digitală Sanyo. 
 Determinarea activităţii alfa şi beta amilazelor s-a efectuat în frunze şi tulpini 
după metoda Noelting-Bernfeld (Artenie şi Tănase, 1987). Metoda constă, în principiu, 
în evaluarea cantitativă a maltozei libere rezultate în urma scindării hidrolitice sub 
acţiunea hidrolazelor. Rezultatele, medii a trei determinări paralele, sunt exprimate în 
µM maltoză raportaţi la g material vegetal proaspăt. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Granulele de amidon identificate în latexul celor 4 taxoni de Euphorbia au formă 
şi lungime variabile. În latexul de E. cyparissias, E. agraria şi E. peplus, au fost 
observate granule de amidon de formă alungită, unele dtre ele fiind mai late în porţiunea 
mediană (fig.1). În latexul de E. agraria s-au identificat granule de amidon rotunde 
alături de cele alungite (fig.1). 
 La E. myrsinites ssp. litardierei granulele de amidon din latex au formă osteoidă. 
Observaţiile noastre au evidenţiat granule de amidon de formă osteoidă cu ambele 
capete lobate (fig.3); numai cu un capăt lobat (fig. 4) ori cu ambele capete lobate şi mult 
mai late în porţiunea mijlocie (fig. 5).  
 Am surprins, de asemenea, situaţii în care unele granule de amidon din latexul de 
E. cyparissias, E. agraria şi E. myrsinites ssp. litardierei fuzionează cu câte o granulă 
accesorie mai mică, de formă rotundă sau alungită, ceea ce conferă acestor granule o 
formă neregulată (fig. 2, 6). Mărimea granulelor de amidon este variabilă în latexul 
aceluiaşi taxon; lungimea minimă (7,5 µm) a acestor granule a fost înregistrată în 
latexul de E. peplus, iar cea maximă (50 µm) în cel de E. myrsinites ssp. litardierei.  
 Analizând activităţile alfa şi beta-amilazelor din latexul taxonilor de Euphorbia, 
prezentate în tabelul 1, constatăm că aceste enzime sunt prezente atât în frunze cât şi în 
tulpini. Ca tendinţă, activitatea alfa-amilazică în frunze este mai mare decât în tulpini, 
iar cea beta-amilazică este inversă. Amplitudinea activităţilor este diferită, cele mai mari 
valori ale ambelor amilaze înregistrându-se la E. cyparissias atât în frunze cât şi în 
tulpini.   

 Tabelul 1 
Activitatea amilazică în latexul unor taxoni de Euphorbia din flora României 

Nr.
crt 

Taxonul Activitatea alfa–
amilazei 
(µmol maltoză / g ) 

Activitatea beta–
amilazei 
(µmol maltoză / g ) 

1 E. myrsinites ssp. litardierei - frunze 10.79 3.37 

2 E. myrsinites ssp. litardierei - tulpină  3.10 8.63 

3 E. cyparissias - frunze  44.29 29.16 

4 E. cyparissias - tulpină 31.91 24.43 

5 E. agraria - frunze 14.39 4.31 

6 E. peplus - frunze 3.64 6.49 

7 E. peplus - tulpină 0 7.46 



 
 

Fig. 1 (foto orig.) – Granule 
de amidon în latexul de  

E. agraria (Oc. 10x, Ob. 40x) 

Fig.3 (foto orig.) – Granulă de 
amidon în latexul de  

E. myrsinites ssp. litardierei 
(Oc. 10x, Ob. 40x) 

Fig. 2 (foto orig.) – Granule 
de amidon în latexul de  

E. agraria (Oc. 10x, Ob. 40x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 (foto orig.) – Granulă de 
amidon în latexul de  

E. myrsinites ssp. litardierei 
(Oc. 10x, Ob. 40x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 (foto orig.) – Granulă 
de amidon în latexul de  

E. myrsinites ssp. litardierei 
(Oc. 10x, Ob. 40x) 

Fig.6 (foto orig.) – Granule de 
amidon în latexul de  

E. myrsinites ssp. litardierei 
(Oc. 10x, Ob. 40x) 
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CONCLUZII 
 

În latexul taxonilor de Euphorbia investigaţi s-au identificat granule de 
amidon de forme şi dimensiuni diferite. 

În urma cercetărilor biochimice s-a evidenţiat prezenţa alfa şi beta-
amilazelor în latexul frunzelor şi tulpinilor acestor taxoni. Activitatea alfa-
amilazică este superioară în frunze comparativ cu tulpina, comportare care în 
cazul beta amilazei este inversă. 

Presupunem că amilazele din latexul taxonilor investigaţi acţionează asupra 
granulelor de amidon. Considerăm că cercetările noastre ulterioare vor aduce 
dovezi în acestă privinţă. 
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