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Rezumat
Orobanchaceae este cea mai mare familie de antofite parazite. Datorită speciilor cu diferit 
grad de parazitism, acestea, prezintă un interes științific fundamental deosebit. Reieșind 
din impactul economic asupra agroecosistemelor, combaterea acestor patogeni este o 
continuă provocare, necesitând metode de control selective, fără efecte pentru gazdele 
patosistemului. O bună cunoaștere a fiziologiei dezvoltării haustorului și a răspunsurilor 
celulare de rezistență, oferă perspectiva proiectării strategiilor agricole de combatere a 
buruienilor parazite, mai eficiente, durabile și compatibile cu sănătatea. Lucrarea prezintă 
o sinteză analitică a informației privind formarea structurilor invazive, a interconexiunilor
vasculare și rolul acestora în nutriția heterotrofă sau mixotrofă.
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Introducere
Plantele parazite, fiind componente a multor ecosisteme terestre, au un impact 

esențial asupra agrofitocenozelor. Coevoluția cu gazdele lor a generat, sub acțiunea 
selecției naturale, o mare diversitate și specializare a acestora. Organismele vegetale 
autotrofe, la rândul lor, răspund pe măsura sporirii virulenței patogenilor prin activarea 
unui complex variat de reacții, care în funcție de nivelul de plasticitate fiziologică și 
ecologică asigură adaptarea eficientă la stresul biotic.

În natură, se cunosc peste 4750 de specii de plante angiosperme parazite, incluse 
în 292 de genuri. Orobanchaceae este cea mai mare familie, cu 102 genuri și 2100 
specii, dintre care unele provoacă efecte morfofiziologice severe asupra plantelor de 
cultură și au un impact economic negativ [44, 56, 57, 66]. Cei mai mari dăunători sunt 
speciile de antofite care aparțin genurilor Orobanche și Striga [19, 30, 39, 53].

În ultimele decenii, eforturile considerabile de cercetare au vizat patografia 
și diversitatea patosistemelor [15, 17, 22, 69]. Aspectele fiziologice ale dezvoltării 
fanerogamelor parazite, în comparație cu alte grupuri de plante, sunt investigate 
fragmentar și unilateral [27, 19, 45]. Cunoasterea particularităților de stabilire a 
interacțiunilor trofice în sistemele cu două (parazit-gazdă) sau mai multe componente, 
influențate și de schimbările climatice, este o prerogativă în elaborarea și aplicarea 
strategiilor de protecţie durabile a culturilor agricole.

În mare parte, informațiile științifice cu referire la nutriția și metabolismul patogenilor 
este obținută din investigațiile pe tulpini, frunze, rădăcini [3, 23, 27] și mai puțin – pe 
structurile invazive (haustorii), de care depinde succesul parazitismului. Evident, acest 
fapt este condiționat de dimensiunile mici ale acestor structuri, intercalate în țesuturile 
subterane ale gazdei, prezentând numeroase provocări de studiu structural și funcțional.

Rolul polifuncțional al haustorilor în evoluția patosistemelor sporește interesul 
cognitiv pentru diverse aspecte: natura substanțelor și mecanismele de transport 
bidirecționat în patosistem, asigurarea continuității vasculare și a selectivității în 
aprovizionarea cu nutrienți din planta gazdă, inducerea modificărilor structurale și 
funcționale la gazde în favoarea relației parazitare etc. O dificultate în descifrarea 
acestor întrebări constă în modul diferit de nutriție [40, 56, 64].

In funcție de modul facultativ/obligat de nutriție, hemiparazitele și holoparazitele, 
adoptă mecanisme diferite de aprovizionare cu nutrienți. Din aceste considerente, 
familia Orobanchaceae prezintă un subiect larg, de interes, atât știintific fundamental, 
prin diversitatea speciilor cu diferit grad de parazitism, cât și în aspect aplicativ, reieșind 
din impactul economic asupra ecosistemelor agricole. 

Lucrarea prezintă o sinteză analitică a informației științifice privind fiziologia 
antofitozelor cauzate de Orobanchaceae, inclusiv formarea structurilor invazive, a 
interconexiunilor vasculare și rolul acestora în nutriția heterotrofă sau mixotrofă.

Haustorul - organul invaziv de bază în nutriția parazitară și dezvoltarea 
cu succes a patosistemelor

Ciclul de viață al majorității plantelor Orobanchaceae holoparasite include mai 
multe faze ontogenetice de bază (fig. 1). 

O perioadă scurtă de timp, plantulele se dezvoltă independent până la atașarea de 
o gazdă. Ulterior, sunt inițiate procesele intruzive prin dezvoltarea haustorului la apexul 
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radicular, invazia acestuia în țesuturile gazdă și dezvoltarea conexiunilor vasculare 
primare cu gazda - condiție esențială în stabilirea interacțiunii de compatibilitate, 
dezvoltarea parazitului fiind coordonată cu cea a gazdei. Potențialul de infectare depinde 
de capacitatea de a depăși mecanismele de rezistență și de a concura cu organele gazdei 
pentru resursele nutritive ale acesteia [30, 52, 58].

Figura 1. Dezvoltarea Orobanche cumana pe rădăcinile de Helianthus annuus L. [52]. 
(A) germinarea seminţei; (B) ataşarea la gazdă; (C, D) tuberculi; (E) tuberculi cu rădăcini 

adventive şi lăstari subterani; (F) lăstari aerieni; (G, H) tuberculi necrotizaţi (săgeată).

Elemente de structură ale haustorului. Studii de filogenetică moleculară 
a Orobanchaceae a pus în evidență mai multe etape de tranziție de la hemi- la 
holoparazitism, relaționate cu diversitatea morfo-anatomică a haustorului [14, 64, 
66]. Întrucât, holoparazitele depind nutrițional totalmente de gazdele lor, haustoriile 
acestora sunt structuri complexe prin care se asigură translocarea masivă a substanțelor 
nutritive organice și anorganice de la plantele parazitate. În contrast, haustorii la unele 
hemiparazite au o organizare histologică mai simplă, reprezentată în mare parte de 
elemente xilemice prin care se realizează transferul de apă și substanțe minerale de la 
gazdă. De menționat că, există diferite forme intermediare în ceea ce privește anatomia 
acestui organ invaziv, cel mai bine investigate fiind speciile Alectra și Striga la care 
dezvoltarea subterană ca holoparazit este succedată de modul hemiparazit, dependent 
parțial de carbonul asimilat fotosintetic [12, 30, 70]. 

Reprezentanții Orobanchaceae au două tipuri de haustori: laterali, dezvoltați ca 
extensii ale rădăcinilor parazite și terminali, care se formează la apexul radiculei, în 
scurt timp după germinare. Astfel, hemiparazitele facultative, după o etapă de dezvoltare 
autotrofă, formează doar haustori laterali (de regulă sunt mai mici comparativ cu cei 
terminali și cu diferit grad de diferențiere), spre deosebire de holoparazite, care adițional 
haustorului terminal pot avea și rădăcini cu haustori laterali. Hemiparazitele obligate 
au un fenotip intermediar, cu haustori terminali, similar holoparazitelor la etapa de 
pre-atașare și pot dezvolta haustori laterali, ulterior, în etapele mai târzii ale formării 
interacțunii compatibile plantă-patogen [30, 64]. 
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Studiile anatomice ale haustorilor, la diferite etape ontogenetice, deseori întâmpină 
dificultăți, determinate atât de problema identificării tipului de celule și țesuturi 
parazitare cu o distribuție invazivă neregulată, cât și de faptul că acestea se divid 
și se diferențiază concomitent cu celulele gazdă vecine [33, 40, 64]. Totodată, sunt 
raportate și unele date contradictorii cu privire la forma și arhitectura tisulară a acestor 
organe minuscule, fapt determinat de tehnicile de obținere și investigare a secțiunilor 
microscopice (microscopie optică, electronică, confocală etc.).

În structura haustorului lateral se disting câteva regiuni principale: endofitul, 
partea mediană și baza haustorului (fig. 2 A, B). 

Figura 2. Aspecte generale ale structurii haustorului la plantele parazite
 (A) Microfotografie (microscopie optică) a unui haustor de Rhamphicarpa fistulosa (P) atașat 

la rădăcina gazdei (Pennisetum americanum L.) (G): 2, endofit; 1, partea mediană; B, baza 
haustorului; XB, element xilemic. Bara - 100 μm [43]; (B) Secțiune transversală (microscopie 

electronică) a hastorului Striga hermonthica atașat la rădăcinele gazdei (Oryza sativa L.): 
Px, xilemul parazitului; Hx, xilemul gazdei; HB, țesut hialin; COR, parenchim cortical; INT, 

interfață între haustor și rădăcina gazdă. Bara - 500 μm [27].

În haustorul terminal, ultimile două regiuni sunt integrate în hipocotilul parazitului 
formând tuberculul [24, 27, 43]. Histologic, haustorul este format din parenchimul 
cortical acoperit de un strat de celule exodermice, care continuă în țesuturile 
corespunzătoare din rădăcina gazdă. În partea centrală a organului, se diferențiază 
conexiunile vasculare din 1-5 rănduri de celule înconjurate de celule parenchimatice 
cu citoplasmă densă și un nucleu mare, sugerând asupra activității metabolice înalte 
a acestora [30, 43, 64]. Dezvoltarea parenchimului, în partea mediană a haustorului, 
diferă semnificativ la diferite genuri, fiind observate câteva rânduri de celule asociate 
cu fascicule vasculare sau o îngroșare semnificativă, datorită dezvoltării unui țesut 
parenchimatic secundar [24, 43]. 

Atunci când rădăcina plantei-parazit este semnalizată și inițiază dezvoltarea unui 
haustor, are loc o expansiune a celulelor corticale interne, care în asociere cu cele 
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ale rizodermei determină identitatea haustorului tânăr. Celulele corticale interne ale 
haustorului au citoplasmă densă și formează nucleul parenchimatic central.

Din celulele corticale externe ale rădăcinii iau naștere celulele cortexului extern, 
vacuolat al haustorului. După stabilirea contactului cu gazda, unele celule parenchimatice 
se divid și se diferențiază, fie în procambiu, fie direct în elementele sistemului 
conducător (xilem), care constituie conexiunile vasculare primare în patosistem [30, 
64]. S-a constatat, de asemenea, că celulele corticale periferice se pot divide, formând 
țesuturi parenchimatice secundare cu fascicule suplimentare sau un cambiu vascular, 
procese relevate la Cordylanthus [11]. În haustorii laterali ai P. ramosa, unele celule 
parenchimatice prezintă abilități meristematice pe tot parcursul dezvoltării organului, 
fapt ce determină formarea treptată a fasciculelor vasculare suplimentare [30].

În secțiunile microscopice obținute din haustorii unor plante (genurile Striga, 
Lathraea etc.), în jurul părții mediane a haustorului (fig. 2 B), se evidențiază doi lobi 
masivi dintr-un țesut parenchimatic secundar „hialine”- numit astfel, datorită unor 
carcateristici optice condiționate de citoplasma densă, lipsa parțială a aerului în spațiile 
intercelulare, lipsa granulelor de amidon și a vacuolelor mari [27, 30].

La unele plante parazite celulele țesutului hialin din haustorii laterali au rol de 
depozitare tranzitorie a substanțelor proteice, în timpul verii, pentru a fi asimilate, în 
timpul iernii [47]. Se consideră că în celulele acestui țesut specific, similar altor țesuturi 
parenchimatice, asociate sistemului vascular al haustorului, are loc metabolizarea 
nutrienților preluați de la gazdă.

O altă regiune diferențiată a hastorului – endofitul, are o structura complexă în 
haustorii terminali și comparativ simplă în cei laterali. Endofitul, în patosistemele 
compatibile, se află la interfața cu țesuturile plantei-gazdă, formând conexiuni atât 
în   cortex, cât și la nivelul stelului din cilindrul central [6]. Există și cazuri (Striga 
asiatica, Rhinanthus minor, Buchnera hispida) în care, celulele deteriorate, lignificate 
ale peretelui celular al gazdei, iar uneori, și secreția unei substanțe specifice la interfața 
cortexului cu endofitul, limitează formarea interconexiunilor doar la nivelul cilindrului 
vascular al plantei autotrofe [9, 30].

Particularități ale sistemului vascular al haustorilor. În secțiunile microscopice 
transversale și longitudinale, sistemul vascular este elementul structural, cel mai 
proeminent, comun tuturor haustorilor funcționali (fig. 2). Xilemul se formează în 
haustorii plantelor Orobanchaceae holo- și hemiparasite. O organizare relativ simplă, 
cu un singur fascicul xilemic se intâlneste la haustorii laterali ai unor hemiparasite, 
iar structuri din numeroase fascicule xilemice însoțite de vase floemice se dezvoltă în 
haustorii terminali la holoparazite [27, 41, 64].  

Structura xilemului haustorului diferă de cel al gazdei, acesta fiind compus din 
vase lemnoase cu lungimi și forme diferite, în special, în cazul endofitului juvenil, în 
care prin re-diferențierea celulelor intruzive se dezvoltă xilemul primar. În haustorul 
matur se constată și elemente traheare cu formă regulată. La unele specii, cambiul se 
dezvoltă în ambele tipuri de haustori, terminali și laterali. Procesele de dezvoltare a 
cambiului sunt sincronizate cu cele ale gazdei, rezultând elemente vasculare secundare 
continue ale patosistemului format [30, 64]. 

Xilem secundar, bine dezvoltat, se atestă în haustorul matur la Cordylanthus [11]. 
În cazul unor Orobanchaceae, celule xilemice tinere pătrund prin tilele care obturează 
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pereții vaselor lemnoase ale gazdei. De regulă, aceste proeminențe veziculare din 
elementele vasculare ale parazitului sunt situate vizavi de cele ale xilemului gazdelor 
[14, 41]. Tilele din haustorii laterali, de exemplu, la O. crenata, pătrund în traheile gazdei 
și se extind astupănd, uneori, vasul lemnos. Celulele intruse își mențin citoplasma vie și 
sunt implicate în transferul de nutrienți gazdă-parazit. 

Un alt tip de proeminențe celulare asemănătoare cu tilele sunt identificate la Striga 
și alte specii din familia Orobanchaceae [14]. Celulele xilemice invazive implicate în 
transferul apoplastic pasiv gazdă-parazit, au fost studiate detaliat de Dorr [14], care a 
propus termenul „osculum” (fig. 3 A). Aceste structuri specializate reprezintă extensii 
ale celulelor traheare ale parazitului în elementele vaselor gazdă, prin care se asigură 
conexiunile apoplastice. 

Au fost observate clustere de osculum, astupând complet lumenul vaselor gazdelor 
autotrofe. La maturitate osculum-urile prezintă perforații apicale. De asemenea, a fost 
elucidat că prin intermediul unei substanțe secretate la locul infestării, are loc sigilarea 
tilelor vaselor gazdă, cu excepția celor prin care pătrunde osculumul, fiind astfel 
direcționat fluxul de sevă către parazit [14, 15, 30].

Figura 3. Vas lemnos cu osculum. Floem, aspecte structurale.
(A) Osculum de Striga hermonthica în peretele xilemic al Zea mays (microscopie electronică 
de transmisie, bara-2 μm [14]; (B) Plasmodesme (săgeți) între celulă conducătoare (tub ciuruit) 
tânără de Orobanche crenata (P) și cea a rădăcinii gazdă (G) Vicia narbonensis (microscopie 
electronică, X44.000); (C) Conexiuni dintre celule conducătoare (tuburi ciuruite) de O. crenata  
(P) și cele ale gazdei V. narbonensis (G) (microscopie electronică, X 6,500) [13].

Un tip de celulele xilemice, caracteristice haustorilor laterali, la unele genuri 
de Orobanchaceae (Lathraea, Pedicularis, Castilleja, Eufrasia, Triphysaria), sunt 
elementele granifere (graniferous), care conțin granule de amidon, iar uneori și alți 
compuși [20, 24, 41]. Se presupune că celulele granifere ar putea să exercite o funcție 
generală în reglarea interacțiunii parazit-gazdă, întrucât acestea apar doar în haustori, 
însă la reprezentanți ai diferitelor familii de plante parazite [60]. Se consideră că ar avea 
un rol mecanic în asigurarea rezistenței la fluxul xilemic, reglând astfel diferența de 
presiune dintre gazdă și parazit. De asemenea, previn fenomenul de cavitație al vaselor, 
ceea ce duce la blocarea asigurării cu apă a parazitului. Cavitația vaselor xilemice ale 
rădăcinii gazdei poate apărea ca urmare a expunerii la presiuni hidrostatice negative, în 
două direcții opuse – spre gazdă și parazit [10].

Floemul, spre deosebire de sistemul vascular xilemic, este mai dificil de studiat, 
din care cauză este subiectul unui număr restrâns de investigații. Unul dintre criteriile 
utilizate în diferențierea floemului gazdei de cel al parazitului este depunerea de caloză, 
care are loc în vasele conducătoare ale gazdei, ca răspuns la acțiunea patogenului. 
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Acumularea calozei în structurile radiculare, este un proces observat la numeroase 
plante, inclusiv la floarea-soarelui infestată cu O. cernua și O. cumana [33, 58, 59]. 

Vase liberiene au fost identificate la holoparasite (Aeginetia pedunculata) în 
regiunea de penetrare a rădăcinii gazdă de către endofit [48] și în cea a cortexului 
gazdei, adiacent endofitului la hemiparasite (Castilleja) [34]. 

Baird și Riopel [6] au identificat la Conopholis americana celule mici cu pereți 
subțiri, nucleu mare și activitate metabolică ridicată, însoțite de celule cu dimensiuni mai 
mici, anucleate – particularități sugestive pentru rolul de celule de transfer la interfața 
tuberculului cu gazda. De asemenea, sunt date care atestă prezența unor conexiuni între 
celulele intrusive ale O. cumana și floemul rădăcinii gazdă în sistemele compatibile de 
floarea-soarelui [35]. O prezență mare de elemente floemice a fost identificată nu doar 
în tubercul, dar și în situsul de atașare la rădăcina gazdă. 

Prin utilizarea unor markeri specifici structurilor și entităților subcelulare 
(mitocondrii, plastide, incluziuni celulare) au fost diferențiate celulele gazdei de 
cele ale parazitului. Astfel, a fost identificată o punte parenchimatică între floemul 
hemiparasitului A. vogelii și al gazdei [30]. Totodată, a fost elucidată și posibilitatea 
contactului direct, nemediat de celule parenchimatice, de exemplu, tuburile ciuruite ale 
holoparasitului O. crenata sunt direct conectate cu cele ale gazdei (fig. 3 B, C) [13].   

Funcționalitatea conexiunilor directe între floemul haustorului terminal a fost 
pusă în evidență prin monitorizarea translocării unor marcheri proteici fluorescenți din 
floemul plantelor de tomate în cel al holofarazitului Phelipanche aegyptiaca [5]. Aceste 
rezultate demonstrează stabilirea conexiunilor floemice continue în sistemele patogene 
cu Orobanchiaceae. Mai mult ca atât, a fost relevat că prin intermediul conexiunilor 
floemice directe se poate realiza transferul diferitelor tipuri de macromolecule de acizi 
nucleici [67], precum și a unor virusuri [12, 21]. 

În haustorii laterali nu au fost observate conexiuni floemice directe. Țesutul care 
delimitează floemul parazitului de cel a gazdei include unul sau mai multe rânduri de 
celule de contact cu tuburile ciuruite ale gazdei și celule de tranziție, care fac legătura 
dintre elementele liberului parazit și celulele de contact. Primul tip de celule se distinge 
prin citoplasmă densă și un nucleu mare, al doilea tip, prezintă reticul endoplasmatic 
bine dezvoltat, dar sunt anucleate. Aceste celule de tranziție formează numeroase 
plasmodesme prin care sunt realizate conexiunile cu vasele liberiene vecine din 
parechimul plantei parazit [30].

În concluzie, se atestă date fragmentare privind tipul de conexiuni floemice în 
haustorii laterali, totodată sunt puse în evidentă particularități de comunicare vasculare 
diferite în haustorii laterali/terminali, în depență de modul de nutriție parazitară.

Diferențierea vasculară – eveniment crucial în realizarea funcției haustorului se 
află sub control hormonal [12, 65]. A fost constatat că formarea elementelor traheare din 
celule intruzive are loc, doar în cazul, când acestea pătrund prin endodermul rădăcinii 
gazdei până la periciclu [41, 63, 65, 71]. Astfel, prin experiențe de tratare exogenă 
a rădăcinilor plantelor gazdă cu un antagonist al auxinei active s-a obținut un efect 
de inhibare al infestării cu haustorul terminal de P. aegyptiaca, fapt ce reprezintă o 
dovadă că auxina derivată de la gazdă este translocată prin haustor în parazitul în curs 
de dezvoltare, iar polaritatea indusă de fluxul hormonal dtermină orientarea și planul 
de diferențiere a xilemului în sistem vascular continuu, de-a lungul haustorului, spre 
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bază parazitului [7]. Sensul polarității se modifică când parazitul dezvoltă tuberculi și 
lăstari, când xilemul plantei parazit este continuu și orientat spre apexul rădăcinii gazdă 
[71]. Alte caracteristici morfologice, care demonstrează rolul auxinei în stabilirea 
interacțiunii gazdă-parazit, reprezintă hipertrofia rădăcinilor infestate, determinată de 
proliferarea intensă a țesuturilor și /sau activitatea cambială, procese semnalizate de 
stresul biotic [65]. Factorii care reglează dezvoltarea conexiunilor vasculare parazit-
gazdă în cea mai mare parte sunt necunoscuți.

Dezvoltarea haustorilor la Orobanchaceae depinde de capacitatea acestora de a 
recunoaște semnalele transmise de gazdă, de tipul de sol, densitatea rădăcinilor gazdei 
etc. [30]. De asemenea, pe larg sunt discutate unele particularități de dezvoltare a 
acestor organe invazive, considerate similare cu cele ale rădăcinilor plantelor autotrofe 
și, anume, formarea haustorilor terminali din apexul radiculei embrionare, iar a celor 
laterali din celulele elongate ale rădăcinilor plantei parazite. Conexiunea vasculară 
la baza haustoriei laterale mature este similară celei din rădăcinile laterale. Totuși, 
la unele specii procesele de inițiere a haustorilor laterali și de organizare tisulară 
prezintă diferențe față de morfogeneza rădăcinilor la plantele fotosintetizante [64]. 
Astfel, în contextul celor relatate, este relevant faptul că particularitățile structurale 
ale haustoriilor reprezintă o caracteristică de adaptare evolutivă în vederea asigurării 
funcției și însusirilor parazitare (afinitate, patogenitate, virulență, agresivitate etc.).

Interconexiuni vasculare plantă-parazit în aprovizionarea cu apă, substanțe 
organice și minerale

Antofitele parazite se deosebesc după modul de aprovizionare cu apă și nutrienți, 
prezența/lipsa floemului fiind factorul major de diferenţiere, întrucât conexiunile 
vasculare xilemice au fost identificate la toate fanerogramele acestui grup. Însă, chiar și 
în cazul plantelor la care xilemul este calea de bază în aprovizionarea cu apă și substanțe 
minerale, se disting hemiparazitele facultative, cu un sistem radicular funcțional, ca 
alternativă la structurile haustoriale și hemiparazitele obligate, dependente totalmente 
de haustori în obținerea resurselor de la gazdă [12, 64]. Cele mai multe investigații cu 
referire la fiziologia schimbului de substante în sistemele patogene au vizat speciile 
Rhinanthus, Triphysaria (parazite facultative), Striga (hemiparazite obligate), precum 
și reprezentanții Orobanche și Phelipanche (holoparazite) [9, 14, 24, 28, 30]. 

Aprovizionarea plantelor parazite cu apă și elemente minerale. Prin analiza 
joncțiunilor gazdă-parazit a fost relevat că preluarea apei și a altor compuși din 
exudatele xilemice are loc la interfața tuturor celulelor ce conțin elemente vasculare. 
Potențialul apei, specific pentru celulele din haustorul invaziv, tulpini și frunze 
(la hemiparazite) determină fluxul și direcția de transport ale substanțelor [5]. În 
autoreglarea aprovizionării prin xilem un rol esențial îl au substanțele solubile din 
seva brută a gazdei, modul în care acestea sunt acumulate de parazit precum și debitul 
fluxului de apă. În linii generale, compoziția biochimică a soluției preluată de parazit 
este similară cu cea a sevei brute din plantele neparazite [28]. Totuși, sunt date care 
indică selectivitate în acumularea ionilor anorganici. De exemplu, parazitul facultativ 
Odontite lutea acumulează mai mult potasiu (de 1,5 ori) decât gazda sa. Parazitele 
obligate pot avea concentrații de K+ de 4-5 ori mai mari față de gazdele compatibile [8, 
25, 37]. Ionii de calciu, magneziu și sodiu, se regăsesc, de asemenea, printre elementele 
minerale cu cele mai mari concentrații în plantele parazit [1].
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Patogenii, pentru a asigura un curent continuu de exudat endogen, mențin 
potențialul apei la valori mici, fie prin acumularea substanțelor osmotic active sau prin 
reglarea transpirației osteolare, așa cum se constatată la hemiparazitele Rhinanthus și 
S. hermonthica [30, 55]. La aceste specii, valoarea potențialului apei este mică datorită 
stomatelor care rămân deschise, chiar și atunci, când gazda prezintă stres hidric sever. 
Este de remarcat faptul că, stomatele la plantele de Rhinanthus neatașate prezintă reacii 
fiziologice de deschidere/închidere caracteristice plantelor neparazite, însă odata ce 
a fost stabilită interacțiunea gazdă-patogen, aceste celule specializate de pe frunzele 
Rhinanthus rămân continuu deschise [29]. Interesante sunt datele unor experiențe 
fiziologice pe celule stomatice izolate de la plantele de S. hermonthica care, în medii cu 
concentrații mari de potasiu, au prezentat răspunsuri anomale de deschidere/ închidere 
la diverși factori de mediu, fapt ce sugerează rolul acestui ion în sporirea intensității 
transpirației prin menținerea stomatelor în stare deschisă [54]. 

Asigurarea prin haustor a fluxului de apă, în debitul necesar, depinde de 
conductibilitatea hidraulică a țesuturilor parazite, asigurată de concentrațiile ridicate de 
acid abscisic, tipice plantelor parazite [29].

 Un aspect important de competitivitate în aprovizionarea cu apă, substanțe 
organice și minerale este menținerea de către parazit a unui profil metabolic distinct, 
de cel al gazdei, astfel, fiind generat un gradient osmotic favorabil patogenului 
[40]. Haustorul, suplimentar la funcția de absorbție și fixare, are un rol important în 
metabolismul primar al resurselor generate de gazdă. Capacitatea metabolică înaltă 
a haustorului este sugerată de structura anatomică a țesutului hialin, prezent la multe 
hemiparasite [27, 29, 30]. Holoparazitele, spre deosebire de hemiparazite, necesită un 
consum de apă mai mic, datorită creșterii subterane care durează o lungă perioadă de 
timp și a lăstarilor aerieni cu frunze rudimentare. Mai mult ca atât, la Orobanche și 
Phelipanche nu se identifică țesutul hialin, fapt care indică o rată scăzută a absorbției 
de nutrienți din fluxul xilemic. Se presupune că funcția țesutului hialin ar putea fi 
îndeplinită în tubercul, însă dovezi evidente ale acestor afirmații lipsesc [30]. 

Aprovizionarea plantelor parazite cu asimilate. Plasmodesmele dintre celulele 
proprii ale patogenului și elementele țesutului floemic al gazdelor demonstrează 
funcționalitatea căilor simplastice de transport [13]. Continuitatea citoplasmei parazit-
gazdă a fost studiată în cadrul unor studii fiziologice care au vizat trasabilitatea prin 
sistemul conducător al unor compuși proteici marcați cu diferiți coloranți [5], precum 
și a unor virusuri [36]. Aprovizionarea prin simplast asigură accesul direct la o varietate 
mai largă de asimilate fotosintetice din floemul gazdei [5, 13].           

Transportul substanțelor prin floem prezintă un context științific deosebit pentru 
fenomenul de parazitism. Se consideră că rolul fiziologic al haustorilor în aprovizionarea 
cu carbonul fotoasimilat de gazdă este analog elementelor vasculare ale nervurilor 
foliare. În funcţie de specie, transportul asimilatelor spre vasele liberiene se realizează 
prin simplast, apoplast sau transport mixt [26, 30]. Calea de transport poate fi identificată 
după numărul de plasmodesme. O abundenţă de plasmodesme la interfaţa dintre două 
celule indică continuitatea simplastică. Unele specii realizează, printr-un proces pasiv 
de difuzie, exportul asimilatelor prin simplast, însă înainte de a fi translocate în floem, 
substanţele solubile sunt transferate activ, cauzând creşterea concentraţiei acestora în 
vasele liberiene. Transportul prin apoplast implică exportul de glucide din celulele din 
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jurul fascicului vascular în spațiile capilare ale pereților celulari, proces succedat de 
transferul activ al acestora în celulele anexă ale floemului. Astfel, în funcție de calea de 
transport, se constată un profil biochimic diferit al asimilatelor transportate. Prin apoplast 
este transferată preponderent zaharoza, iar prin simplast - rafinoza, stahioza, verbascoza, 
galactinol, care formând polizaharide nu pot difuza prin membrane în direcție inversă. În 
acest mod, este generat gradientul de concentrație în migrarea direcționată a nutrienților 
[28, 30, 33, 49]. Astfel, capacitatea patogenilor de a avea conexiuni floemice și de a se 
aproviziona prin transport apoplastic sau simplastic a evoluat adaptiv.

Particularități fiziologice ale nutriției cu carbon. Nutriția plantelor heterotrofe, 
inițiată după ce a avut loc infecţia antofitelor fotosintetizante, prezintă diferențe 
cantitative și calitative în funcție de gradul lor de parazitizm. Astfel, hemiparazitele 
obțin, parțial sau integral, carbonul necesar pentru biosinteza substanţelor organice 
proprii prin fotosinteză, fiind dependente prepondirent de sursa de azot (anorganic sau 
organic) [28, 40], în timp ce holoparazitele obțin azotul și carbonul din seva elaborată a 
autotrofelor. S-a constatat că patogenii facultativi (Rhinanthus), hemiparazitele obligate 
(Striga) și holoparazitele (Orobanche) preiau de la gazde aproximativ 10%, 30% și, 
respectiv 100% din carbonul necesar pentru creștere și dezvoltare [4, 28]. 

Asimilarea și cerințele plantelor parazite în conținutul de carbon sunt variabile 
și depind de accesibilitatea resurselor organice/anorganice, de specia plantei-gazdă 
precum și de stadiul de creștere și dezvoltare a parazitului. Astfel, Striga, la etapa 
subterană de dezvoltare, depinde totalmente de gazdă. Plantele de Rhinanthus minor și 
Euphrasia rostkoviana Hayne preiau cantități substanțiale (25-50%) de carbon organic 
din porumbul și grâul pe care parazitează. În cazul S. hermonthica s-a constatat o 
aprovizionare de aproximativ 80% atunci când sunt parazitate plantele de mei, 66% - 
cele de porumb și 40% - plantele de sorg [2, 61]. Modificări semnificative în fluxul de 
carbon gazdă-parazit au fost relevate și în alte patosisteme compatibile [40].   

Puține sunt datele care relatează cu certitudine tipul de compuși organici derivați 
de la gazdele lor, deoarece aceștea sunt convertiți rapid în metaboliți proprii [30, 25]. În 
cazul P. ramosa nu se acumulează zaharoză, aceasta fiind metabolizată în alți compuși, 
care servesc ca formă de rezervă (hexoze, manitol și amidon), iar la necesitate se 
transformă în glucoză și fructoză sub acțiunea invertazelor și a sintetazelor, sporind 
astfel potențialul osmotic [16]. Similar, holoparazitele O. foetida din patosistemele cu 
Vicia faba acumulează hidrați de carbon sub formă de amidon, mai mult în tuberculi 
decât în lăstari. Profilul glucidelor la O. foetida este diferit de cel al gazdei. În seva 
elaborată a plantelor de bob au fost identificate conținuturi importante de rafinoză și 
stahioză, asociate cu cantități mai mici de fructoză, glucoză și zaharoză. Tuberculii și 
lăstarii de O. foetida au avut niveluri ridicate de glucoză și fructoză, urmate de cantități 
mai mici de stahioză, manitol și zaharoză [1].

Acumularea substanței organice sub formă de manitol a fost constatată la diverse 
specii de Orobanchaceae [4, 15, 51, 53]. Un exemplu elocvent care demonstrează 
semnificația manitolului pentru parazitism, este reprezentat de rezultatele obținute prin 
utilizarea gazdelor transgenice în patosistemul cu Phelipanche aegyptiaca. Silențierea 
genelor la plantele gazdă, prin strategia antisens, pentru a reduce nivelul manozei 6-fosfat 
reductazei (o enzimă cheie în transformarea manozei-6-fosfat în manitol 1-fosfat, în 
calea de sinteză a manitolului) a determinat scăderea nivelului de manitol în parazit, 
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efect asociat cu sporirea numărului de tuberculi necrotizați [4, 51]. Importanța vitală 
a manitolului reiese și din faptul că acest poliol constituie până la 77% din zaharurile 
solubile totale din frunzele S. asiatica. Concentrații mai mici de manitol (circa 30%) au 
fost depistate în tulpinile de O. hederae și O. foetida [1, 15].

Particularități fiziologice ale nutriției cu azot. Cerințele de nutriție cu azot a 
Orobanchaceae, similar celei cu carbon, sunt variabile în decursul ontogenezei [9, 28]. 
Plantele de S. hermonthica, în faza subterană de dezvoltare sunt dependente total de 
gazda sa pentru carbon și doar de circa 60% pentru azot, iar la faza de maturitate, 
patogenul preia 35% din carbonul și 100% din azotul anorganic al gazdei [2, 29].

Aprovizionarea cu azot prezintă „provocări” reale, dat fiind faptul că forma de 
transport a acestui element în sistemul vascular al plantei gazdă variază considerabil în 
funcție de specie. De exemplu, unele specii transportă nitratul din rădăcini în lăstari, în 
timp ce, altele metabolizează nitratul în aminoacizi sau alte forme organice în celulele 
radiculare, înainte de a fi translocat în organele aeriene [30]. Conectați vascular la 
fluxul xilemic al gazdei, paraziții au acces la varii compuși azotati, nitrați, aminoacizi, 
amoniu, amide și ureide [38]. Translocarea azotului în celulele parazite are loc pe tot 
traseul vascular, de la haustor la apex. Au fost identificați transportori pentru nitrați și 
aminoacizi în toate organele plantelor parazite [38]. Genele codificatoare de proteine 
cu funcții în transportul glutamatului (formă de transport a azotului) sunt reglate în 
haustorul plantelor de Orobanchaceae [68]. 

Au fost relevate diferențe în acumularea compușilor azotați în haustori și alte 
organe ale parazitului, fapt ce evidențiază anumite particularități funcțional-metabolice. 
Haustorii prezentă o concentrație de azot de zece ori mai mare decât rădăcinile și lăstarii 
patogenului și chiar în comparație cu rădăcinile gazdă [46]. Profilul aminoacizilor este 
specific plantelor parazite, acestea tind să acumuleze aspartat, asparagină, glutamat, 
glutamină, alanina, arginina [42]. 

Se consideră că, în patosisteme, profilul nutrițional al gazdei este influențat. Astfel, 
parazitarea plantelor de S. hermonthica a indus creșterea concomitentă a nivelului de 
nitrați și al aminoacizilor liberi în xilemul de sorg. Similar au sporit și concentrațiile 
de glutamină și asparagină [46]. Un alt exemplu este cel al plantelor de morcov, în a 
căror frunze au fost identificate conținuturi de aminoacizi similare sau mai mari, atunci 
când sunt parazitate de P. aegyptiaca [42]. Asparagina este, de asemenea, aminoacidul 
transportat în patosistemele cu Striga. Acest aminoacid are un raport de N/C ridicat, 
respectiv cerințele sporite pentru asparagină accentuează, mai degrabă, importanța 
N decât a C pentru parazit [15]. Aceste date sugerează posibilitatea unor efecte de 
reglare metabolică în planta gazdă, astfel, încât este promovată acumularea și exportul 
în apoplast a resurselor necesare plantei parazit. 

Antofitele parazite au o capacitate mai mică de reducere a nitraților decât plantele 
autotrofe, datorită particularităților specifice a sistemelor enzimatice, care sunt active 
în țesuturile etiolate și supresate în prezența luminii [26, 30, 46]. De asemenea, a fost 
constatat că activitatea nitrat reductazei este scăzută în hemiparazite și absentă în 
holoparazite, fapt concordant cu modul parazitar de nutriție, preferențial pentru forme 
de azot reduse (amoniu sau aminoacizi) [50]. 

Capacitatea înaltă de preluare a azotului de la gazdă, corelată cu capacitatea 
redusă de metabolizare, explica unele efecte de diminuare a creșterii plantelor invazive, 
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determinate de cantități mari de azot în sol. Se presupune că efectele de toxicitate 
sunt cauzate de suprasaturarea organizmului cu exces de nitrați și amoniu [31, 32]. 
Rezultatele științifice de acest gen susțin conceptul fertilizării cu azot pentru combaterea 
buruienilor parazite [18, 62].

In concluzie, aprofundarea cunoașterii fiziologiei dezvoltării și manifestării 
potențialului parazitar contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor prin care 
rezistența gazdei este/poate fi depășită, iar aceste informații științifice prezintă noi 
perspective în monitorizarea plantelor parazite cu impact economic major.

Concluzii
- Caracteristicile structurale ale haustorilor reprezintă adaptări evolutive în 

vederea asigurării funcției și însușirilor parazitare (afinitate, patogenitate, virulența, 
agresivitate etc).

- Repezentanții familiei Orobanchaceae, prin variabilitatea particularităților 
fiziologice ale modului de nutriție, demonstrează un grad înalt de plasticitate ecologică, 
care le asigură competitivitate în biotopul său natural sau agricol și pot avea impact 
asupra altor niveluri trofice. 

- Cunoașterea exhaustivă a modului în care acești patogeni controlează fiziologia 
și dezvoltarea gazdelor reprezintă o condiție importantă în elaborarea strategiilor durabile 
de control a răspândirii și coexistenței antofitelor parazite în diferite patosisteme. 

Cercetările au fost realizate în cadrul programului instituţional 
20.80009.5107.01 „Studii genetico-moleculare şi biotehnologice ale florii-soarelui în 
contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole”.
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