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Rezumat

Studierea expresiei genelor care participă în morfogeneza ﬂorală, în baza proﬁlurilor
de expresie microarray, a permis identiﬁcarea şi analiza ţintelor de reglare directă/
indirectă a proceselor de formare a ﬂorii. Au fost puse în evidenţă 44 gene implicate în
şase categorii de procese ce contribuie la morfogeneza ﬂorii, care ipotetic îşi modiﬁcă
expresia sub controlul genelor din sistemul ABC. Dintre acestea, opt gene nu posedă
adnotare funcţională, astfel, prezentînd interes deosebit pentru studierea ulterioară a
funcţiilor genelor.
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Introducere
Formarea ﬂorii reprezintă o etapă primordială în reproducerea plantelor şi
crearea diversităţii genetice, care se desfăşoară în baza proliferării active a ţesuturilor
meristematice. Procesele de speciﬁcare şi determinare a organelor ﬂorii reprezintă
momente cruciale în ciclul de viaţă, care asigură creşterea şi dezvoltarea individuală a
plantei.
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Mecanismul de coordonare a procesului de morfogeneză a meristemului ﬂoral
(PO:0000229) este iniţiat printr-o reglare genetică complexă, chiar în primele etape
ontogenetice. Astfel, este iniţiată activitatea dinamică a tuturor genelor implicate în
speciﬁcarea şi formarea ﬂorii. Aceste gene interacţionează între ele formând reţeaua
reglatoare de gene (RRG) a morfogenezei ﬂorii.
Studiile recente evidenţiază faptul că funcţionarea RRG stă la bază tutoror
mecanismelor ce asigură morfogeneza plantei. Perspectiva studierii reţelelor din punct
de vedere al componenţei, structurii, interacţiunilor şi a reglajului reprezintă, la moment,
un punct de reper important pentru avansarea cunoştinţelor în domeniu, totodată,
ﬁind un instrument util pentru analiza şi descrierea proceselor implicate în formarea
organelor ﬂorii [7]. Actualmente, pentru mecanismele de formare şi dezvoltare a ﬂorii
la plante sunt descrise o serie de gene, ce interacţionează între ele, reglînd funcţional
întreg procesul de organogeneză. Acestea asigură, de exemplu, ca procesul de înﬂorire
să se desfăşoare în periade optimale pentru formarea şi eliberarea polenului, favorizînd
fertilizarea şi, ulterior, procesul de formare a seminţelor.
Plantele dicotiledonate se caracterizează prin formarea ﬂorii în spirale succesive
începînd cu meristemul ﬂoral. Astfel, la planta model Arabidopsis ﬂoarea este alcătuită
din 4 spirale ce cuprind 4 sepale, 4 petale, 6 stamine şi o carpelă centrală, întreg procesul
de organogeneză a ﬂorii cuprinde 12 etape succesive [31].
Activitatea genelor implicate în procesul dezvoltării ﬂorii este reglată de sistemul
de gene ABC (după E. Coen şi Elliot Meyerowitz, 1991) [3], dar şi de un şir de
gene rolul cărora pînă la moment continuă să ﬁe nedeterminat. Modelul ﬂoral ABC
reprezintă genele implicate în organogeneza ﬂorii în trei clase diferite, cu activităţi ce
se suprapun. Clasa genelor cu funcţia A speciﬁcă sepalele, funcţiile A şi B speciﬁcă
petalele, funcţiile B şi C speciﬁcă staminele, iar funcţia C speciﬁcă carpelele. Funcţiile
genelor A şi C se reglează reciproc negativ, iar funcţia genelor B este limitată asupra
ciclurilor petalelor şi a staminelor [2, 4].
Procesele de determinare şi menţinere a meristemului ﬂoral sunt reglate de prezenţa
genelor LEAFY (LFY) [29], însă componentele de bază a reţelei reglatoare de gene
a morfogenezei ﬂorale sunt genele sistemului ﬂoral ABC: AGAMOUS (AG) [9, 27],
APETALA 1 (AP1) [18, 27], APETALA 3 (AP3) [15, 27], PISTILLATA (PI) [12, 27] şi
APETALA 2 (AP2) [9, 20]. Aceste gene (cu excepţia AP2) reprezintă importanţi factori
de transcripţie din familia de gene MADS-box, ﬁind componentele cheie a modulelor
reglatoare implicate în activitatea căilor de semnalizare a tranziţiei meristemului ﬂoral
şi a proceselor de speciﬁcare şi formare a organelor ﬂorii.
Scopul acestei cercetări este de a stabili genele implicate în morfogeneza ﬂorii prin
analiza proﬁlurilor de expresie a genelor, utilizînd planta model Arabidopsis.
Materiale şi metode
Odată cu cunoaşterea secvenţei genomului la Arabidopsis şi accesul la instrumente
speciﬁce pentru analiza funcţională a genelor, gama de cunoştinţe disponibilă se
extinde continuu. Studiile genetico-moleculare referitoare la dezvoltarea ﬂorii în baza
organismelor model favorizează enorm explicarea precum şi manipularea asupra
mecanismelor morfogenetice, în general la plantele superioare [1, 36]. Pentru acestă
specie de plante este cunoscută o varietate amplă de informaţii care este stocată
într-o serie de baze de date cu caracter general National Center for Biotechnology
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Information (NCBI) [35], The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) [3],
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) [20], etc., precum şi în resurse
speciﬁce: The Arabidopsis Information Resource (TAIR) [33], Arabidopsis Stock
Centre (NASC) [6], The Arabidopsis Gene Regulatory Information Server (AGRIS)
[8], Database of Arabidopsis Transcription Factors (DATF) [13], Kazusa Arabidopsis
thaliana Annotation Abstract (KATANA) [37], Arabidopsis thaliana Genome Database
(AtGDB) [28].
În calitate de material de studiu pentru cercetarea de faţă s-au utilizat informaţiile
referitoare la proﬁlurile de expresie a genelor implicate în dezvoltarea ﬂorală, stocate
în baza de date NCBI-GEO (National Center for Biotechnology Information - Gene
Expression Omnibus).
Setul de date GSE576 - Flower development (GSE576), selectat pentru studiu,
reprezintă o experienţă realizată în baza platformei ATH1-1121501 Arabidopsis
Genome ATH1 Array. Chip-ul este produs de Affymetrix, ﬁind elaborat în baza
informaţiilor obţinute în cadrul proiectului TIGR, The Institute for Genome Research
(Institutul de Cercetări Genomice din Rockville, Maryland, USA). Setul de date
include 4 etape ale morfogenezei ﬂorii şi 5 genotipuri mutante: Columbia wild type
(Col-0), leafy-12 (lfy-12), Landsberg erecta (Ler), constans-2 (co-2), ﬂowering locus
T-2 (ft-2).
În acest context, devine posibilă analiza simultană a expresiei pentru aproximativ
22 800 secvenţe.
Tabelul 1. Probele testate pentru setul de date GSE576 - Flower development
GENOTIPUL
Timpul, zile

Columbia
wild type

leafy-12

Landsberg
erecta

constans-2

ﬂowering
locus T-2

0

GSM 8827
GSM 8828

GSM 8835
GSM 8836

GSM 8843
GSM 8844

GSM 8851
GSM 8852

GSM 8859
GSM 8862

3

GSM 8829
GSM 8830

GSM 8837
GSM 8838

GSM 8845
GSM 8846

GSM 8853
GSM 8854

GSM 8861
GSM 8862

5

GSM 8831
GSM 8832

GSM 8839
GSM 8840

GSM 8847
GSM 8848

GSM 8855
GSM 8856

GSM 8863
GSM 8864

7

GSM 8833
GSM 8834

GSM 8841
GSM 8842

GSM 8849
GSM 8850

GSM 8857
GSM 8858

GSM 8865
GSM 8866

Analiza explorativă a datelor de expresie a genelor a constat în aplicarea ﬁltrelor
şi a metodelor statistice pentru prelucrarea, interpretarea şi integrarea informaţiilor
disponibile. Identiﬁcarea genelor activate/inhibate de grupul de gene ABC a fost realizată
în baza unei strategii de lucru speciﬁce [24], care a fost elaborată în corespundere cu
structura şi conţinutul informaţiilor referitoare la setul de date studiat.
Prelucrarea datelor de expresie s-a realizat în baza aplicării limbajului de programare
R (www.r-project.org/). Pentru extragerea adnotărilor genelor prezente pe chip s-a
folosit pachetul de adnotare ‘ath121501.db’ din Bioconductor (www. bioconductor.
org/packages/release/dataannotation/html/ath1121501.db.html).
Analiza valorilor de expresie pentru genele studiate a fost realizată în perspectiva
studierii comparative a coeﬁcientului de corelaţie dintre genele studiate, în acest aspect
genele au fost ﬁltrate conform următorilor parametri r ≥ 0,85 şi p < 0,05.
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Rezultatele obţinute au fost analizate în baza informaţiilor oferite de resursa on-line
NetAffx [14, 34], care conţine informaţia completă referitoare la genele de pe chip-ul
Affymetrix folosit în studiu. Genele, care nu dispun de adnotare în bazele de date, s-au
notat cu ProbeID-ul de pe chip-ul cercetat.
Pentru descrierea complexă, cu referire la adnotarea completă a genelor şi a
proceselor în care acestea sunt implicate, s-au analizat informaţiile Institutului
de Cercetare a ADN-ului din Kazusa, Japonia (Kazusa DNA Research Institute ).
Pentru determinarea proceselor metabolice a fost utilizat AGI-Code(s) corespunzător
secvenţelor, iar ca sursă de adnotare au fost selectate sursele KEGG şi AraCyc (TAIR).
Aceste abordări au fost utile, în perspectiva în care concentrează un proﬁl bogat de
informaţii referitoare la căile şi procesele metabolice pentru un şir de organisme,
inclusiv Arabidopsis thaliana.
De asemenea, au fost cercetate informaţiile disponibile în baza de date The Gene
Ontology (GO) (www.geneontology.org/), utilizate pe larg pentru sistematizarea şi
analiza funcţională a genelor [11], în acest context, genele de interes au fost analizate
în perspectiva ilustrării Proceselor biologice în care sunt implicate.
Pentru integrarea tuturor rezultatelor obţinute referitor la genele studiate, a fost
utilizată o resursă eﬁcientă pentru analiza şi determinarea proceselor în care sunt
implicate anumite gene de interes [16] - instrumentul DAVID (Database for Annotation,
Visualization and Integrated Discovery), versiunea 6.7 (david.abcc.ncifcrf.gov/home.
jsp). DAVID integrează mai multe tipuri de informaţii stocate într-un şir de resurse
importante precum ENTREZ GENE, GO, KEGG, INTERPRO, BIND, BLOCKS, PFAM,
etc. [18] şi oferă o descriere integrativă a componentelor studiate. În prezenta cercetare
acesta a condus nemijlocit la creşterea credibilităţii rezultatelor [30].
În calitate de criterii de clusterizare au servit termenii din Gene Ontology,
categoria Biological Function, iar aplicaţia utilizată a fost DAVID - Gene Functional
Classiﬁcation Tool (GFCT), care oferă următoarele opţiuni:
Kappa Similarity
Similarity Term Overlap=5
Similarity Threshold=0,35
Classiﬁcation
Initial/Final Group Membership=3
Multiple Linkage Threshold=1
EASE=1
GFCT a permis ilustrarea relaţiilor funcţionale dintre gene pentru clasterizarea
acestora în grupuri funcţionale. Vizualizarea rezultatelor obţinute din GFET s-a realizat
cu ajutorul aplicaţiei DAVID - 2-D View Module in Functional Classiﬁcation Tool.
Rezultate şi discuţii
Studierea proceselor morfogenezei ﬂorii în baza proﬁlurilor de expresie microarray
produse de Affymetrix a permis identiﬁcarea şi analiza ţintelor de reglare directă/
indirectă implicate în procesele de organogeneză a ﬂorii. Acest tip de investigaţii
asigură, în primul rînd, analiza eﬁcientă a datelor pentru identiﬁcarea genele noi,
implicate în morfogeneza ﬂorii.
Investigările explorative s-au realizat în contextul evidenţierii legăturilor dintre
genele studiate. Astfel a fost examinată intensitatea expresiei genelor de interes. Au
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fost identiﬁcate o serie de gene, posibile ţinte a expresiei genelor sistemului ABC.
Relaţiile dintre gene au fost stabilite în corespundere cu variaţia valorilor de expresie a
ﬁecărei gene ABC şi valorile de expresie a celorlalte gene de pe chip (Tabelul 2).
Tabelul 2. Numărul de gene inﬂuenţate de expresia genelor ﬂorale ABC
Genele ABC
Nr.
AG

PI

AP1

AP2

AP3

Col-1

4209

4280

4273

4410

4326

lfy12

3055

3055

2517

6044

3449

Ler

5700

6565

7122

7722

6470

co-2

3313

2597

2090

4960

5005

ft-2

2560

2604

3440

2272

2553

Expresia ﬁecărei din cele cinci gene ABC corelează puternic cu 2 090 - 7 722
gene. Totuşi, rezultatele diferă pentru diferite forme de Arabidopsis. Cele mai multe
corelări au fost observate în cazul genotipului Ler, pentru care ﬁecare dintre genele
ABC corelează puternic cu cca 6 700 de gene. Mai puţine gene au fost remarcate
pentru genotipul ft-2, care evidenţiază o medie de cca 2 700 de gene. Rezultatele denotă
importanţa proceselor morfogenetice ale ﬂorii, constatate în baza interacţiunilor unui
şir considerabil de gene, ce manifestă mecanisme complexe de reglare a proceselor
organogenetice. Fiecare dintre genele sistemului ABC prezintă, pentru toate cele cinci
genotipuri, o corelare înaltă cu cca 3 800 – 5 000 gene comune.
Pentru a identiﬁca genele care cu siguranţă sunt corelate cu expresia genelor ABC
şi/sau reglate de ele au fost selectate doar genele, ce au prezentat relaţii stabilite pentru
ﬁecare dintre cele cinci genotipuri. Aceasta a permis asigurarea faptului că mutaţiile
caracteristice genotipurilor nu au afectat inﬂuenţa asupra expresiei genelor. Ca rezultat,
a fost stabilită o listă ﬁnală de 44 gene candidate, care ilustrează inﬂuenţa generală a
celor 5 gene ale sistemului ﬂoral ABC.
Genele identiﬁcate prin analiza proﬁlurilor microarray, potenţial implicate în
morfogeneza ﬂorii la plante, au fost analizate în contextul clasterizării lor funcţionale.
Pentru descrierea celor 49 gene (44 de gene identiﬁcate în cadrul studiului şi plus cele 5
gene ale sistemului ABC) s-a utilizat instrumentul bioinformatic DAVID, care permite
clasiﬁcarea informaţiilor obţinute în corespundere cu procesele biologice în care acestea
sunt implicate. Astfel, genele studiate s-au separat în grupe ce cuprind de la 5 pînă la
13 gene. Grupele identiﬁcate includ de la 3 pînă la 29 procese biologice. Procesele
relevante evidenţiate au fost ordonate în 6 categorii generale (Figura 1):
1. Reglarea transcripţională (10 gene),
2. Dezvoltarea meristematică (7 gene),
3. Procesele morfogenetice (7 gene),
4. Procesele de răspuns (6 gene),
5. Procesele membranare (5 gene),
6. Procesele de biosinteză (5 gene).
Restul proceselor (mutagenesis site, pattern speciﬁcation process, regionalization,
developmental protein) au fost considerate nerelevante pentru studiu.
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Figura
1.
Gruparea
funcţională a genelor de interes
(genele noi identiﬁcate sunt
subliniate)

În prima grupă - reglarea transcripţională (transcription), pe lîngă genele sistemului
ﬂoral ABC care reprezintă importanţi factori de trascripţie implicaţi în morfogeneza
ﬂorală, se remarcă încă 6 gene - CUC1 (CUP-SHAPED COTYLEDON1), JKD
(JACKDAW), HFR1 (LONG HYPOCOTYL IN FAR-RED), IAA28 (INDOLE-3-ACETIC
ACID INDUCIBLE 28), SCR (SCARECROW TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY
PROTEIN), ANAC104 (ARABIDOPSIS NAC DOMAIN CONTAINING PROTEIN 10),
care ipotetic ar putea ﬁ implicate în aceste procese (Figura 1, A).
Rezultatele atribuite proceselor de dezvoltare formează două clase distincte.
Se constată faptul că acestea sunt caracterizate de aceleaşi gene (AP1, AP3, AP2 PI, AG
şi CUC) prezentînd diferenţe doar la nivelul unei singure componente din grup. Astfel,
pentru dezvoltarea şi menţinerea meristematică, inclusiv cu referire la meristemul ﬂoral,
se evidenţiză factorul de transcripţie JKD (JACKDAW) din familia INDETERMINATE
DOMAIN (IDD) care conţine un domeniu proteic de tip “deget de zinc” (zinc ﬁnger)
[24], şi care este implicat în procesul de reglare a timpului de înﬂorire, precum a fost
descris la porumb [5, 22], reglînd de asemenea dezvoltarea spaţială a diferenţierii
provasculare şi formarea pattern-ului de tuburi secundare continue.
În cadrul proceselor de răspuns la diferie tipuri de stimuli, dintre toate genele
cercetate, 6 sunt implicate în 4 procese cu referire la cele de răspuns faţă de substanţele
organice, stimulii endogeni, hormoni şi, în special, auxină. Acest grup include
genele AGD3 (ADP-RIBOSYLATION FACTOR GTPase-ACTIVATING PROTEIN),
ANAXA1 (ANNEXIN D1), IAA28 (INDOLE-3-ACETIC ACID INDUCIBLE 28), SFC
(SCARECROW TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY PROTEIN) (Figura 1, D) şi două
gene neadnotate, dar pentru care informaţiile suplimentare (http://arabidopsis. org/
index.jsp) demonstrează o legătură apropiată faţă de procesele de morfogeneză a ﬂorii.
Acestea sunt secvenţele AT5G24860 – ARABIDOPSIS FLOWERING PROMOTING
FACTOR 1 (ATFPF1) şi AT1G19830 – genă din familia SAUR-like auxin-responsive
protein family. Este semniﬁcativ faptul că în acest grup se remarcă prezenţa genelor
implicate direct în sinteză sau în procesele de răspuns faţă de auxine, expresia cărora
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a fost pusă în evidenţă în diverse organe, în special cele cu creşterea activă: vîrfuri ale
tulpinii şi rădăcinii, muguri, ﬂori (polen, ovar) [10].
În acelaşi timp, grupul de procese membranare include 5 gene dintre care trei sunt
fără adnotare iar ANAXA1 (ANNEXIN D) şi RTNBL14 (RETICULINE OXIDASE-LIKE
PROTEIN14) ﬁind descrise ca implicate în combaterea stresului oxidativ [32].
Restul genelor prezintă un interes deosebit, deoarece considerăm că identiﬁcarea
lor, în cadrul studiului, reprezintă o dovadă a implicării în procesele dezvoltării ﬂorii.
Secvenţele respective au fost analizate în baza informaţiilor suplimentare. AT3G47570
reprezintă putative LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase implicată prin
intermediul receptorilor transmembranari protein tirozin-kinazici în căile de semnalizare.
AT5G63850 reprezintă un transportor al aminoacizilor. AT2G07680 este membrul
subfamiliei de proteine MRP11 (MULTIDRUG RESISTANCE-ASSOCIATED).
Genele cu implicare în procesele de biosinteză au permis evidenţierea a cinci
categorii de procese GO, ce caracterizează metabolismul diverselor componente celulare
(acizi organici, acizi carboxilici, compuşi azotici, amine). În acest grup se evidenţiată
5 secvenţe de interes pentru studiu (Figura 1, F), pentru care, la moment, nu este
descrisă implicarea lor în procesele studiate. Rezultatele ar putea reprezenta o dovadă
în acest sens. Categoria de faţă include CYSD2 (CYSTEINE SYNTHASE D2), ADT4
(AROGENATE DEHYDRATASE 4) şi 3 gene fără adnotare. AT5G65010 - codiﬁcă
asparagin sintetaza (ASN2); AT3G53900 codiﬁcă o uracil phosphoribosyltransferase
plastidială (UPRT), implicată în salvaj-ul uracilului, a treia este AT1G36180, care
reprezintă acetyl-CoA carboxilaza 2 (ACC2).
Principiile analizei explorative a datelor de expresie a genelor, în baza utilizării
parametrilor statistici ca ﬁltre a asigurat evidenţierea genelor de interes reprezentînd un
mijloc eﬁcient pentru cercetare, care devine indispensabil pentru interpretarea eﬁcientă
a informaţiilor biologice.
Lista de gene candidate, identiﬁcate ca potenţial reglate de genele ABC, prezintă
valoare practică pentru descrierea proceselor de morfogeneză a ﬂorii, dar care necesită
veriﬁcări experimentale.
Concluzii
Analizele comparative ale datelor de expresie din experienţa studiată pot ﬁ utilizate
pentru modelarea unor căi posibile de expresie genică.
În urma studiului au fost stabilite şi analizate 44 ţinte de reglare directă/indirectă
ipotetic inﬂuenţate de genele sistemului ABC, implicate în procesele de morfogeneză a
ﬂorii. În acelaşi timp, au fost identiﬁcate 8 gene noi, ipotetic implicate în morfogeneza
ﬂorii, care nu sunt adnotate pînă la moment.
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului instituţional 11.817.04.19F
Aspecte funcţionale şi genetico - moleculare ale genomului la ﬂoarea-soarelui
(Helianthus annuus L.), etapa Identiﬁcarea genelor cu expresia indusă de semnalul
giberelinic prin analiza proﬁlurilor microarray existente în bazele de date.
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