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NIVELUL TRANSCRIPȚIONAL AL ASCORBAT PEROXIDAXELOR 
(APX1 ȘI APX3) LA Helianthus annuus L. INFESTAT CU Orobanche 
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Rezumat
Floarea-soarelui este una dintre cele mai valoroase culturi cultivate pe teritoriul Republicii 
Moldova. Un factor nefavorabil pentru productivitatea acesteia o reprezintă agentul 
patogen Orobanche cumana, care se hrănește pe contul gazdei. În pofida unui număr 
mare de studii realizate, pentru înțelegerea mecanismelor de interacțiune dintre patogen 
și gazdă o mulțime de aspecte rămân a fi necunoscute și necesită înțelegerea pe deplin a 
proceselor biologice și rețelelor de reglare a căilor metabolice care stau la baza activării 
mecanismelor defensive. Analiza profilului de expresie a genelor APX1 și APX3 privind 
mecanismele imediate de apărare (pre-atașament) și a celor de apărare activă și adaptare 
(post-atașament și post-haustoriale) la două genotipuri rezistente și unul sensibil a pus în 
evidență legități diferite de funcționalitate a acestor transcripți prin modificări oscilatorii 
de sporire și diminuare a expresiei doar la două genotipuri PR64LE20 și Performer.
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Introducere
Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) reprezintă una dintre cele mai devastatoare 

angiosperme patogene ale florii-soarelui (Helianthus annuus L.). Această cultură se 
situează pe locul trei după suprafețele agricole ocupate pe teritoriul republicii. Pagubele 
produse de infestarea florii-soarelui cu lupoaie variază mult în funcţie de condiţiile 
climaterice locale, favorabile dezvoltării bolii, de calitatea lucrărilor agrotehnice şi de 
sensibilitatea germoplasmei hibrizilor comerciali la diferite rase de lupoaie. Astfel, 
studiul rezistenţei plantelor de floarea-soarelui la diferite boli prezintă un aspect 
important pentru amelioratori. În timpul interacțiunii dintre gazdă și patogen, o serie de 
semnale moleculare sunt emise de plantele-gazdă și percepute de semințele plantelor 
parazite. Acești stimuli sunt adesea esențiali pentru ca plantele parazite să germineze 
și să se dezvolte prin parazitism obligatoriu. Pe de altă parte, un număr tot mai mare de 
dovezi susțin ideea că mecanismele defensive la plante pot fi activate prin detectarea 
moleculelor derivate din plantele parazite. Astfel, conform teoriei lui Udovenco [6], 
reacția fiziologică de răspuns la infestarea cu patogen a gazdei este determinată de 
modificarea parametrilor metabolici de la etapa incipientă de iritare spre dereglare și 
adaptare [17]. Aceste schimbări cu caracter de fază se manifestă prin aspecte variate 
ale reacției fiziologice, ale ritmului și timpului de derulare în dependență de etapele de 
dezvoltare a patogenului și formarea patosistemului (germinarea semințelor, atașarea 
apresoriilor și conectarea haustorului la sistemul vascular al gazdei) [5]. Momentul în 
care patogenii percep semnale derivate de la gazdă pentru inițierea și sincronizarea 
creșterii și dezvoltării, gazdele parcurg faza de iritare și își activează mecanismele 
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pre-atașament de apărare la nivelul diferitelor căi metabolice, cum ar fi: inducerea 
transcripției genelor specifice, producția de specii reactive de oxigen etc. Ulterior, după 
modificarea concentrației unor molecule de semnal se activează mecanismele post-
atașament și post-haustoriale de rezistență manifestate prin depunerea de caloză și alți 
compuși fenolici, ocluzia vasculară, precum și răspunsul hipersensibil, ceea ce duce 
adesea la stoparea invaziei urmată de necroza structurilor parazite [6, 9]. Aceste reacții 
defensive s-au dezvoltat pe parcursul evoluției ambilor membri ai patosistemului. 
Natura și momentul răspunsurilor defensive variază în funcție de variabilitatea 
genetico-moleculară și sugerează implicarea sistemului imunitar innăscut. În contextul 
interacțiunilor dintre plante și patogeni, receptorii de recunoaștere la suprafața celulară 
se leagă de proteinele asociate patogenezei. Acestea din urmă activează un șir de 
mecanisme defensive, precum și activarea sistemelor de detoxifiere oxidativă ca urmare 
a sporirii concentrației de specii reactive de oxigen (SRO) determinate de invazia 
patogenului [10]. SRO sunt potențial dăunătoare pentru structura și funcționalitatea 
metabolismului celulelor gazdei. Prevenirea toxicității SRO este asigurată de sistemele 
de apărare antioxidantă cu ajutorul compușilor enzimatici și non-enzimatici. Enzimele 
protectoare includ superoxid dismutaze (SOD) catalaze (CAT), ascorbat peroxidaze 
(APX), guaiacol peroxidaze (GPX), precum și molecule non-enzimatice cum ar fi 
glutationul, prolină, ascorbatul și carotenoizii, [2]. Dintre SRO cel mai frecvent întâlnit 
este H2O2 care este redus de CAT și APX, ultima enzimă este reducător mai eficient 
decât prima. CAT prezintă o afinitate foarte mare față de peroxid în comparație cu APX, 
care transformă două molecule de H2O2 în două de apă și una de oxigen cu ajutorul a 
două molecule de acid ascorbic, generând în același timp monodehidroascorbat [11].  
La plantele superioare au fost descrise izoforme de APX din diferite localizări 
subcelulare: citosol, stromă, tilacoid, mitocondrie și peroxizomi. Majoritatea studiilor 
anterioare au evidențiat faptul că printre izoformele APX, peroxidaza din citosol 
(APX1) joacă un rol-cheie în reglarea nivelurilor de H2O2 în timpul stresului [7].

Astfel, în prezenta lucrare sunt puse în discuție datele privind activitatea 
transcripțională a două gene APX pentru stabilirea mecanismelor de rezistență imediate 
și de apărare activă ale genotipurilor rezistente și sensibile de floarea-soarelui față de 
infestarea cu lupoaie. 

Materiale și metode de cercetare
Materialul vegetal și condițiile de creștere. În studiu au fost incluse trei genotipui de 

floarea-soarelui (Favorit, PR64LE20, Performer) oferite de NARDI Fundulea, România, 
dintre care primele două sunt rezistente, iar ultimul - sensibil notate convenţional cu 
majusculele R şi S la sfârşit. Acestea au fost supuse infestării artificiale cu semințe de 
lupoaie colectată din localitatea Sîngera de pe o plantație de floarea-soarelui cu un grad 
înalt de atac [3, 4]. Pentru stabilirea profilului transcripțional al activității genelor APX 
la floarea-soarelui supusă stresului biotic în funcție de cele trei tipuri de mecanisme 
defensive nespecifice (pre-atașament, post-atașament și post-haustorial) au fost 
montate două modele experimetale care au permis de a evidenția reacția de răspuns a 
plantelor la diferite etape de dezvoltare ale patogenului. 

Primul model experimetal s-a caracterizat prin cultivarea în cutii Petri pe substrat 
de perlit, ceea ce facilitează estimarea modificărilor imediate la nivelul rădăcinilor 
(mecanismelor pre-atațament) de floarea-soarelui cultivate pâna la faza de două 
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frunzulițe adevărate după adăugarea semințelor de lupoaie germinate anterior pe exudat 
al unui genotip sensibil (fig. 1) [15]. 

Figura 1. Cultivarea florii-soarelui pe fundal de infecție în cutii Petri.  
A – Componentele modelului experimental: 1 – Capac cutie Petri; 2 – Semințe de lupoaie; 
3 – Plantulă de floarea-soarelui; 4 – Disc din hârtie de filtru; 5 – Substrat perlit; 6 – Bază cutie 
Petri; B – Camera de cultivare cu probe.

Al doilea model experimetal a cuprins cultivarea genotipurilor rezistente în vase 
de vegetație pentru elucidarea mecanismelor de rezistență post-atașament și post-
haustoriale. Infestarea substratului cu semințe de lupoaie a fost realizat conform 
raportului 37mg semințe / 200g amestec sol [16]. 

Colectarea probelor de material vegetal. Rădăcinile de floarea-soarelui 
au reprezentat probele colectate în dinamică temporală pentru ambele modele 
experimentale. Astfel, în cazul primului model experimental, etapele cheie selectate 
pentru analiza modificărilor moleculare a cuprins 2, 6, 12 și 24 de ore de co-cultivare cu 
patogenul, iar în cel de-al doilea model experimental, pe parcursul a celor patru faze de 
dezvoltare ale patosistemului (formarea primelor atașamente, dezvoltarea tuberculilor, 
formarea lăstarilor subterani și celor aerieni), în decurs de 67 de zile (tab. 1). Probele au 
fost colectate de la trei repetiții biologice, ulterior congelate în azot lichid și depozitate 
la -80° C.

Tabelul 1. Schema de colectare a probelor radiculare de floarea-soarelui.
Genotipuri Creșterea pe fondal de infestare cu O. cumana (ore)

*FavoritR

*PR64LE20R

**PerformerS

I model 
experimental 
(evidențierea 
mecanismelor 

pre-atașament)

2 6 12 24

Creșterea pe fondal de infestare cu O. cumana (zile)

II model 
experimental 
(evidențierea 
mecanismelor

post-atașament și 
post-haustoriale)

Formarea primel-
or atașamente

Dezvoltarea 
tuberculilor

Formarea 
lăstarului sub-

teran de lupoaie

Dezvolta-
rea lăstarului 

aerian

18 21 35 53 67

Obținerea probelor de ARN și ADNc. Din probele de țesut radicular a fost extras 
ARN-ul total cu reagent TRI-zol conform protocolului standard (Applied Biosystems) 
și evaluatat cantitativ și calitativ prin spectrofotometrie (260 și 280 nm) și electroforeză 
în gel de agaroză de 1%. 
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Preliminar reacțiilor de revers-transcripție, probele de ARN au fost tratate cu ADN-
ază (Thermo Scientific). Ulterior, acesta a servit ca matriță pentru sinteza ADNc prin 
transcripție inversă care s-a efectuat cu utilizarea Revertaid RT, a primerilor Oligo-dT18 
și a hexamerilor arbitrari, conform protocolului producătorului (Fermentas). 

Analiza nivelului de expresie a genelor de interes (expresia relativă). Nivelul de 
expresie relativă a genelor a fost cuantificat prin PCR în timp-real la amplificatorul 
DT-96 (DNA technology, Rusia). Consecutivitatea nucleotidică a amorselor s-a 
elaborat în baza complementarității cu EST-rile cunoscute la H. annuus (tab.2) din 
baza de date NCBI prin utilizarea intrumentelor bioinformatice Primer3Web v. 3.0.0. 
și OligoAnalyzer 3.1. 

Detecția fluorescenţei din reacția de amplificare s-a realizat în decursul elongării 
prin prezența a Maxima SYBR Green/ROX PCR (Fermentas) și primeri specifici 0,4 
mM și 2 µl de ADNc (produsul revers-transcripției). Programul de polimerizare a 
inclus trei etape : 95°C – 10 min; 5 cicluri la 95°C – 15 s, 64°C – 20 s; 40 de cicluri de 
95°C – 15 s, 60°C – 40 s. Lipsa ampliconilor nespecifici și a primerilor dimerizați a fost 
confirmată prin electroforeza în gel de agaroză de 1,4 % și analiza curbelor de topire. 

Tabelul 2. Secvența nucleotidică a primerilor genelor APX.
EST (NCBI) Număr de acces Primer sens, 5ʹ- 3ʹ Primer antisens, 5ʹ- 3ʹ

ascorbat peroxidaza 3 
(APX3) BU032190.1 cccaaatgctaccaaaggtg atgtgctcttccaagggtgt

ascorbat peroxidaza 1 
(APX1) CD849992.1 ccttatgcctcagcaaatcc ctgacgaggatgctttcttt

actina (gena de referință) AF282624.1 gctaacagggaaaagatgactc actggcataaagagaaagcacg

Expresia relativă a genelor de interes (APX1 și APX3) față de actină (gena de referință) 
s-a determinat conform formulei 2-ΔΔCT și s-a exprimat în unități convenționale [8]. 
Raportul de modificare a expresiei (fold change), care a cuprins valori de supraexpresie 
și subexpresie mai mari de 1,5 a fost considerat ca modificare a activității transcripționale 
a genelor de interes la floarea-soarelui supusă infestării cu lupoaie [1, 14].

Rezultate și discuții
Cultivarea genotipurilor de floarea-soarelui în baza a două modele experimentale 

de infestare artificială cu lupoaie a permis analiza modificărilor la nivel molecular în 
funcție de mecanismele defensive pre-atașament, post-atașament și post-haustoriale. 

Astfel, co-cultivarea plantelor de floarea-soarelui cu semințe germinate de lupoaie 
pentru studiul mecanismelor pre-atașament în decurs de 24 de ore nu a evidențiat 
atașarea patogenului pe rădăcinile gazdei nici la un genotip din cele trei. Iar, în rezultatul 
cultivării genotipurilor pe substrat de sol infestat cu semințe de lupoaie în decursul a 
67 de zile la genotipurile rezistente nu s-au dezvoltat bulbi și lăstari, iar cel sensibil s-a 
infestat prin formarea patosistemului. Variantele martor ale fiecărui genotip nu au fost 
supuse infestării în cazul ambelor modele experimentale.

Expresia genelor APX privind mecanismele imediate de apărare (pre-atașament) la 
nivelul iritației determinate de prezența patogenului lângă rădăcinile gazdei de floarea-
soarelui în dinamică temporală a prezentat valori care au variat în funcție de genotip. 
Astfel, în ansamblu din toate variantele experimentale cel mai mare interval al expresiei 
genei APX1 l-a înregistrat genotipul PerformerS cultivat în condiții de lipsa infestării 
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cu valori ce au cuprins 0,221-2,150 un.c., dar cel mai mic diapazon – PR64LE20R cu 
valori de 0,006-0,552 un.c. (tab. 3). 

În cazul genei APX3 valorile s-au schimat invers la genotipurile menționate, interval 
mic la PerformerS de 0,151-0,284 un.c. şi interval mare la PR64LE20 de 0,335-1,755 
un.c. La genotipul FavoritR,valorile au variat în intervale medii (tab. 3).

Activitatea transcripțională a genelor APX estimată în raport cu martorul a evidențiat 
unele aspecte specifice de genotip. Astfel, genotipul FavoritR a indicat valori ce se mențin 
în limita abaterilor considerate nesemnificative (mai mici de 1,5 ori) în toate variantele 
experimentale cu excepția genei APX1 la etapa de 6 ore ce s-a subexpresat de 2 ori (fig. 
2A). Cultivarea pe fondal de infestarea artificilă cu lupoaie și stabilirea primului contact 
chimic cu patogenul a indus neafectarea profilului transripțional al ambelor gene, ceea 
ce indică asupra unei reglări stoichiometrice eficiente ale metabolițiilor.

Nivelul de expresie relativă a genelor APX1 și APX3 la al doilea genotip rezistent 
a fost caracterizat prin valori ce au depășit limitele martorilor în 6 din 8 cazuri. Astfel,  
conținutul de transcripți ai genei APX1 s-a caracterizat prin diminuare la etapa de 6 ore 
urmată de sporirea cantitativă la ultimele două etape cu un maxim de 4,6 ori după 12 
ore de co-cultivare a patogenului cu gazda (fig. 2B). Pattern-ul de expresie alternativ 
al acestei gene poate fi determinat de activarea unor senmale chimice prin generarea 
de SRO. Spre deosebire de gena APX1, APX3 se evidențiază prin inhibarea activității 
transcripționale pe toată perioada de analiză cu un maxim de 2 ori după 24 de ore de 
contact cu patogenul (fig. 2B). 

Tabelul 3. Activitatea transcripțională a genelor implicate în metabolismul peroxidului 
(primul model experimental).

G
en

ot
ip Etapa de 

cutivare
(ore)

Expresia relativă a genelor (un.c.)
APX1 APX3

Martor Cultivat pe fondal 
de infestare Martor Cultivat pe fondal 

de infestare

Fa
vo

ri
tR

2 1,012±0,033 0,863±0,031 0,304±0,029 0,392±0,034
6 1,011±0,058 0,501±0,017 0,230±0,008 0,270±0,013
12 0,753±0,026 0,720±0,033 0,501±0,012 0,368±0,017
24 0,082±0,006 0,072±0,004 0,504±0,020 0,443±0,015

PR
64

L
E

20
R 2 0,552±0,032 0,556±0,022 0,465±0,026 0,267±0,020

6 0,006±0,001 0,002±0,001 0,335±0,015 0,269±0,014
12 0,228±0,030 1,039±0,077 0,569±0,021 0,324±0,015
24 0,042±0,003 0,108±0,007 1,755±0,041 0,875±0,023

Pe
rf

or
m

er
S 2 1,667±0,104 0,817±0,029 0,284±0,041 0,449±0,011

6 1,038±0,049 0,269±0,016 0,151±0,006 0,253±0,010
12 2,150±0,050 1,288±0,034 0,246±0,008 0,377±0,031
24 0,221±0,015 0,154±0,004 0,232±0,011 0,421±0,018

Valorile prezentate x̅ ± S (media±deviația standard a eșantionului); valoarea expresiei 
relative calculată după formula ΔCt, în unități convenționale (un.c.). 

Conținutul de ARNm al genelor studiate la genotipul PerformerS a manifestat 
rezultate diametral opuse, adică gena APX1 s-a caracterizat preponderent prin 
subexpresie cu un maxim de 3,9 ori după 6 ore de interacțiune, iar gena APX3 prin 
supraexpresie slabă cu un maxim de 1,8 ori după 24 de ore (fig. 2C).
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Figura 2. Expresia relativă a genelor APX1, APX3 (fold change) la floarea-soarelui,  
A – FavoritR, B - PR64LE20R, C - PerformerS.

În cazul studiului mecanismelor post-atașament și post-haustoriale analiza 
cantitativă a transcripților la toate variantele experimentale a cuprins valori mai mari 
pentru gena APX1 0,099-2,108 un.c. (cel mai vast interval la martorul FavoritR), și 
valori mai diminuate de 0,023-0,883 un.c. pentru gena APX3 (cel mai mare interval la 
PerformerS infestat) (tab. 4).

Tabelul 4. Activitatea transcripțională a genelor implicate în metabolismul peroxidului 
(al doilea model experimental).

G
en

ot
ip Etapa de 

cultivare
(zile)

Expresia relativă a genelor (un.c.)
APX1 APX3

Martor Cultivat pe fon-
dal de infestare Martor Cultivat pe fon-

dal de infestare

Fa
vo

ri
t

18 0,538±0,009 0,320±0,007 0,140±0,003 0,093±0,002
21 0,558±0,024 0,617±0,036 0,073±0,003 0,071±0,001
35 0,655±0,038 0,685±0,043 0,212±0,009 0,143±0,006
53 2,108±0,204 1,260±0,108 0,037±0,001 0,055±0,005
67 0,099±0,003 0,328±0,008 0,480±0,010 0,504±0,012

PR
64

L
E

20

18 1,262±0,158 0,810±0,019 0,046±0,001 0,600±0,005
21 0,313±0,013 0,008±0,001 0,260±0,009 0,123±0,007
35 0,707±0,029 0,650±0,026 0,325±0,012 0,159±0,008
53 2,085±0,074 0,869±0,013 0,047±0,006 0,038±0,004
67 0,052±0,004 0,248±0,016 0,725±0,041 0,591±0,018

Pe
rf

or
m

er

18 0,579±0,007 1,350±0,050 0,138±0,004 0,355±0,002
21 0,856±0,007 0,225±0,005 0,127±0,005 0,023±0,002
35 0,390±0,033 0,347±0,028 0,166±0,007 0,249±0,007
53 0,664±0,036 1,003±0,018 0,023±0,002 0,046±0,002
67 0,056±0,004 0,271±0,015 0,833±0,038 0,883±0,052

Valorile prezentate x̅ ± S (media±deviația standard a eșantionului); valoarea expresiei 
relative calculată după formula ΔCt, în unități convenționale (un.c.). 

Nivelul de expresie a transcriptului APX1 la genotipul FavoritR a cuprins valori 
de subexpresie slabă la două etape (18 și 53 de zile cu aceiași valoare pentru ambele 
de 1,7 ori) și supraexpresie la ultima etapă de 3,3 ori (fig. 3A). Spre deosebire de 
APX1 al doilea transcript APX3 evaluat în dinamică a relevat valori cuprinse în limitele 
martorului pe toată perioada de co-cultivare cu patogen (fig. 3A).
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Cel de-al doilea genotip PR64LE20R a indicat un pattern de expresie al genei 
APX1 asemănător cu cel al genotipului FavoritR, doar că rezultatele au fost mai sporite. 
Astfel, subexpresia foarte puternică a activității genei APX1 a fost identificată la 21 de 
zile de 41,0 ori și la 53 de zile de 2,4 ori (fig. 3B). După care, la etapa de 67 de zile 
cantitatea transcriptului a crescut de 4,8 ori. Nivelul transcripțional al genei APX3 a 
indicat supraexpresie la etapa 18 zile de 13,0 ori, urmată de o ușoară subexpresie la 21 și 
35 de zile cu valori de 2,0 ori (fig. 3B). Aceste rezultate relevă detoxifierea peroxidului 
din microzomii obținuți în rezultatul necrozei de către enzima APX3, ce reprezintă o 
reacțile de apărare împotriva eventualelor atașamente. Astfel, datorită activității unor 
mecanisme ce induc necroza, patogenul nu ajunge să contacteze cu cilindrul central și 
moare.

Infestarea genotipului PerformerS a determinat un profil transcripțional al ascorbat 
peroxidazei 1 ce a înregistrat valori de supraexpresie de 2,3 ori, urmat de subexpresia 
transcriptului peste 3 zile de 3,8 ori care pâna la etapa de dezvoltare a lăstarilor subterani 
să revină la supraexpresie de 4,9 ori (fig. 3C). Gena APX3 similar APX1, a manifestat 
sporirea activității transcripționale la etapa de formare a primelor atașamente de 2,6 
ori, care ulterior, a fost inhibată de 5,5 ori în raport cu martorul peste 3 zile (fig. 3C). 
La etapele ulterioare după ce patogenul s-a conectat la vasele conducătoare ale gazdei 
activitatea genei a fost în limitele martorului cu excepția etapei de dezvoltare a lăstarilor 
subterani la care APX3 s-a supraexpresat slab de 2 ori. În cazul acestui genotip, prezintă 
interes faptul că ambele gene APX s-au caracterizat prin profil similar în momentul de 
formare a primelor atașamente spre sporirea conținutului la 18 zile, iar peste trei zile să 
fie inhibată. Posibil această reacție se datorează influenței patogenului asupra proceselor 
metabolice din planta gazdă prin diminuarea acumulării de peroxizi în stadiile avansate 
de infestare al genotipurilor de floarea-soarelui [13].

Figura 3. Expresia relativă a genelor APX1, APX3 (fold change) la floarea-soarelui, 
A – FavoritR, B - PR64LE20R, C - PerformerS. 

Studii anterioare privind nivelul de expresie al genei APX3 a fost în general 
caracterizat prin modificări nesemnificative sub influența lupoaiei care sugerează 
participarea scăzută a acestei gene la apărarea sau detoxifierea activă a ROS [12].

Concluzii
Generalizând rezultatele expuse cu privire la acest mecanism defensiv se poate de 

afirmat că activitatea transcripțională a genelor APX1 și APX3 prezintă un rol important 
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în rezistența genotipurilor de floarea-soarelui supusă stresului biotic. Astfel, cultivarea 
genotipurilor de floarea-soarelui pe fondal de infestare artificială cu lupoaie a determinat 
modificarea pattern-ului de expresie a genelor APX ca răspuns defensiv doar la două 
genotipuri PR64LE20R și PerformerS, atât la nivel de mecanisme pre-atașament (reacție 
imediată de apărare) cât și post-atașament (apărare activă). La genotipul PR64LE20R 
profilul molecular a fost exprimat preponderent prin represia transcripților pe când la 
genotipul PerformerS - prin ritmul mult mai sporit în acumularea secvențelor transcrise. 
Profilul sumar al activității genelor APX al combinației incompatibile FavoritR –  
O. cumana nu a determinat modificări esențiale în ambele cazuri experimentale, ceea ce 
indică asupra unei bune capacități de reglare și menținere a metabolismului în situații 
de stres biotic. 

Rezultatele prezentate au fost efectuate în cadrul cercetărilor din proiectul instituțional 
(15.817.05.03F - Rezistenţa florii soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche 
cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare şi fiziologice) și cel pentru tineri cercetători 
(19.80012.05.08F - Efectul imediat al fitopatazitului Orobanche cumana Wallr. asupra florii-
soarelui (Helianthus annuus L.)).
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