Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

DIVERSE ASPECTE DE APLICARE A METODEI RAPD-PCR ÎN
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Rezumat

Marcherii moleculari prezintă instrumente eficiente pentru analiza diversității genetice.
Tehnica RAPD bazată pe evaluarea polimorfismului fragmentelor de ADN amplificate
arbitrar poate fi utilizată în biologia moleculară pentru a determina variabilitatea
genetică, relațiile filogenetice, în soluționarea unor probleme taxonomice, identificarea
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potențialilor marcheri linkați cu caractere economic valoroase, aplicabili în selecția
asistată de marcheri etc. În Republica Moldova strategia RAPD a fost puţin explorată
în analiza diversității genetice a plantelor, fiind întreprinse doar unele încercări în acest
sens. Lucrarea de față prezintă o sinteză a investigațiilor în domeniu, realizate în cadrul
Centrului de Genetică Funcțională (CGF) al USDC, și include date privind evaluarea
variabilităţii genetice la opt specii de plante agricole (Helianthus annuus, Cucumis
sativus), medicinale și aromatice (Mentha sp., Salvia sclarea, Hypericum perforatum,
Hyssopus officinalis și Origanum vulgare), precum și fitoparazite (Orobanche
cumana). Generalizând rezultatele obținute, se constată diferite niveluri de variabilitate
inter- și intraspecifică și eficacitatea primerilor RAPD în analiza structurii genetice și
polimorfismului genetic. Cei mai informativi primeri RAPD cu un număr maxim de
benzi amplificate și un polimorfism accentuat au fost UBC250 pentru S. sclarea, OPA9
pentru H. perforatum, UBC215 pentru O. vulgare, P37 pentru M. spicata, P28 și P44
pentru C. sativus și, respectiv, P2 pentru H. annuus. În baza calculului distanței genetice
(DG) dintre formele parentale și hibrizi la floarea-soarelui, castraveți și șerlai, s-au relevat
corelații pozitive între DG şi superioritatea hibrizilor de prima generaţie, fiind puse în
evidență combinațiile de perspectivă în vederea obținerii efectului de heterozis și a unor
hibrizi cu productivitate sporită. Au fost relevați ampliconi asociați cu gene de restaurare
a fertilității (Rf) la floarea-soarelui și cu rezistența acesteia la lupoaie.
Cuvinte-cheie: polimorfism, heterozis, selecție asistată de marcheri, Cucumis sativus,
Helianthus annuuus, Hypericum perforatum, Mentha spicata, Origanum vulgare,
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Introducere
Odată cu descoperirea reacției de polimerizare în lanț (PCR) a devenit posibilă analiza
directă a fragmentelor de ADN și, respectiv, elaborarea marcherilor moleculari, care
prezintă un șir de avantaje față de cei morfologici și biochimici (izoenzime, metaboliți
secundari), relevând fidel variabilitatea organismelor, indiferent de influenţa mediului
înconjurător. Marcherii moleculari reprezintă un subiect atractiv în programele de
ameliorare a plantelor și conservare a biodiversității, precum și în identificarea varietăţii
genetice, studiul germoplasmei şi cartarea genetică. Actualmente, sunt utilizate diferite
tipuri de marcheri moleculari, bazați pe analiza polimorfismului: ADN-lui amplificat
aleator (RAPD – Random amplified polymorphic DNA) [73]; a secvenţelor microsatelit
(SSR – Simple Sequence Repeats) [1] și inter secvențelor repetitive (ISSR - Inter
simple sequence repeat) [80]; a lungimii fragmentelor de restricție (RFLP – Restriction
Fragment Length Polymorphism) [5] sau a fragmentelor amplificate (AFLP - Amplified
Fragment Length Polymorphism) [72] ș.a.
Una dintre cele mai simple și rapide tehnici de screening a ADN-ului pentru un
număr mare de locusuri, este reprezentată de RAPD-PCR [64]. Metoda este bazată pe
utilizarea primerilor arbitrari scurți (până la 10 nucleotide) și nu necesită cunoştinţe
prealabile despre secvenţa de ADN care urmează să fie amplificată. Ulterior, benzile
corespunzătoare marcherului identificat pot fi clonate, secvenţiate şi folosite pentru a
dezvolta marcheri specifici, precum CAPS sau SCAR [15, 44].
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RAPD-PCR prezintă un şir de avantaje - solicită cantităţi reduse de ADN necesar
pentru analizele genetice, procedurile tehnice de realizare sunt destul de simple şi relativ
ieftine, oferă posibilităţi de automatizare a procesului, astfel încât poate fi utilizată pe
larg în diverse laboratoare de cercetare fără eforturi considerabile ca o etapă incipientă
de studii moleculare ale variabilității germoplasmei. Totodată, metoda RAPD prezintă
și o serie de imperfecţiuni legate de protocolul de lucru sau de calitatea informaţiei
obţinute. Astfel, teoretic este posibil ca benzile asociate fragmentelor de talie egală în
două populaţii diferite, să nu fie obligatoriu omoloage [23].
Un alt neajuns al metodei se referă la faptul că prin acest tip de analize poate fi
identificat polimorfismul la nivel de prezenţă-absenţă și efectul de segregare după
alelele dominante, fiind imposibil de a face distincția dintre formele homozigote și cele
heterozigote în generaţia hibridă [12, 30, 46, 60, 71].
Deşi, tehnica RAPD-PCR are un şir de dezavantaje, datorită costului mic al
experimentului şi a facilităţii protocolului, aceasta se aplică cu succes în diverse studii
genetice cu aplicabilitate practică în procesul de ameliorare.
În Republica Moldova strategia RAPD a fost puţin explorată în analiza diversității
genetice a plantelor, fiind întreprinse doar unele încercări în acest sens [10]. Lucrarea
de față prezintă o sinteză a investigațiilor în domeniu, realizate în cadrul Centrului de
Genetică Funcțională (CGF) al USDC, și include date privind evaluarea variabilităţii
genetice la opt specii de plante agricole, medicinale și aromatice (PMA), precum și
fitoparazite.
Materiale și metode
Studiile au vizat hibrizi și forme introduse în cultură, precum și plante colectate
din flora spontană (Tabelul 1), după cum urmează: 32 de linii parentale și hibrizi de
Helianthus annuus din cadrul companiei Magroselect, or. Soroca [6, 17, 47], trei hibrizi
de H. annuus din cadrul Institutului de Fitotehnie N.I.Vavilov, St. Petersburg, Federația
Rusă [47]; șapte hibrizi de Cucumis sativus și formele parentale ale acestora, oferite de
Institutul de Legumicultură și Irigație din Tiraspol [14]; 13 hibrizi de Salvia sclarea și
formele parentale ale acestora, introduse în cultură de către colaboratorii Laboratorului
Plante aromatice și medicinale, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a
Plantelor, Chișinău [45]; 5 genotipuri de mentă, inclusiv Mentha spicata provenită
din flora spontană și 4 forme hibride rezultate la încrucișări dintre M. longifolia,
M. sachalinensis, M. incana, M. piperita, M. royleana, M. spicata [22]; 5 genotipuri
de Origanum vulgare din flora spontană regiunea raionului Orhei (Rezervaţia culturalnaturală „Orheiul Vechi”) și din cultura experimentală a Grădinii Botanice, Chișinău
[49]; 9 populații de Hyssopus officinalis din cultura experimentală din cadrul Grădinii
Botanice (RM), Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra-Neamț și Stațiunea
de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, Romania [50]; 8 populații de Hypericum
perforatum colectate din flora spontană a Republicii Moldova (Chișinău, Hîncești,
Vulcănești, Soldănești, Ungheni, Florești, Calarași, Edineț) [16]; 12 populații de
Orobanche cumana din diferite regiuni ale Republicii Moldova [18].
Evaluarea diversității genetice a speciilor incluse în cercetare s-a realizat în baza
a 41 de primeri RAPD, după cum urmează: polimorfismul genetic la H. officinalis
și O. vulgare a fost estimat în baza a 27 de primeri, S. sclarea – 20, H. annuus – 8,
H. perforatum – 10, C. sativus – 8, M. spicata – 7 și O. cumana – 6 primeri
(Tabelul 2).
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Tabelul 1. Materialul de studiu utilizat în cercetare.
Grup de
Nr. de
Nr. de
Familia
Specia
Referință
plante
genotipuri primeri
36
8
[6, 17, 47]
Helianthus annuus
Plante de Asteraceae
cultură
14
8
[14, 19, 20]
Cucurbitaceae
Cucumis sativus
28
20
[45]
Salvia sclarea
9
7
[22]
Mentha sp.
Lamiaceae
7
27
[49]
Origanum vulgare
PMA
9
27
[50]
Hyssopus officinalis
Hypericum perfo8
10
[16]
Hypericaceae
ratum
Fitoparaziți Orobanchaceae

Orobanche cumana

12

6

[18, 21]

Tabelul 2. Primeri RAPD utilizați în amplificarea ADN.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Primer
OPA1
OPA2
OPA6
OPA9
OPA11
OPA19
OPB01
OPB03
OPB10
OPB11
OPB13
OPG05
OPG6
OPG06
OPG10
OPH15
OPJ01
OPK17
OPE17
OPI16
OPU11

Secvența 5’- 3’

Nr.

Primer

Secvența 5’- 3’

CAG GCC TTC
TGC CGA GCT G
GGT CCC TGA C
GGG TAA CGC C
CAA TCG CCG T
CAA ACG TCG G
GTT TCG CTC C
CAT CCC CCT G
CTG CTG GGA C
GTA GAC CCG T
TTC CCC CGC T
CTG AGA CGG A
GTG CCT AAC C
GGT CCC TGA C
AGG GCC GTC T
AAT GGC GCA G
CCC GGC ATA A
CCC AGC TGT G
CTA CTG CCG T
TCT CCG CCT T
AGA CCC AGA G

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

OPV09
Oligo A1
Oligo A2
Oligo A3
Oligo 28
Oligo 391
P2
P6
P8
P28
P36
P37
P39
P43
P44
P46
P48
P49
UBC215
UBC250

TGT ACC CGT C
GGT GCG GGA A
AAG AGC CCG T
CCC GTC AGC A
AGG TCA CTG A
GCGAACCTC G
GAC AGA CAG ACA
GAG CAA GTT CAG CCT G
CAG GAA ACA GCT GAC
GAC CGC TTG T
CCG AAT TCG C
CTG ACC AG CC
CCA GGT CGC C
AGT CAG CTG C
GGA CCC CGC C
GGT TGG GGA G
GCG GTG CTC G
GAC AGC CTA
TCA CAC GTG C
CGA CAG TCC C

Rezultate și discuții
Conform celor expuse, tehnica RAPD-PCR reprezintă un instrument eficient,
utilizat frecvent în studiul diversității genetice [62, 67], caracterizarea germoplasmei
[57], determinarea structurii genetice a populațiilor [43], a variabilității somaclonale
[63], identificarea cultivarelor și a purității hibrizilor [2, 32], dar şi pentru cercetarea
filogeniei [75], taxonomiei [56].
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Diversitatea genetică și polimorfismul genetic. Diversitatea genetică poate fi
studiată la diverse nivele de organizare a plantelor prin analiza caracterelor morfologice,
fiziologice, biochimice, citogenetice, moleculare etc. În aspect fundamental cercetarea
variabilităţii caracterelor poate contribui la identificarea marcherilor geneticomoleculari, utilizaţi în analiza genetică şi filogenetică, precum și la elucidarea limitelor
de potenţial al genofondului spontan şi de cultură în scopul valorificării acestuia în
agricultură. Cunoașterea polimorfismului genetic are o importanţă practică primordială
în conservarea biodiversităţii şi în ameliorarea asistată de marcheri moleculari.
Nivelul variabilităţii, detectat prin metoda RAPD este mai ridicat comparativ cu cel
detectat în baza marcherilor morfo-fiziologici şi biochimici [40, 51]. Astfel, Popov și
colab. evaluând 30 de linii de floarea-soarelui de origine diferită prin tehnica RAPDPCR și analiza a patru izoenzime (anod esteraza, catod esteraza, catod acid fosfataza
și malat dehidrogenaza) au stabilit că metoda moleculară este mai informativă și mai
eficientă pentru estimarea diversității genetice, asigurând clasificarea materialului
ameliorativ [55]. Rezultate similare au fost obținute de Sharaf-Eldin și coautorii (2019)
cu referire la o planta medicinală și aromatică Crocus sativus L. [65].
Conform datelor generalizate în tabelul 3, se constată că majoritatea primerilor
incluși în studiul evaluării polimorfismului genetic la diverse specii de plante au generat
profile de amplificare, excepție constituind doar cinci amorse (OPA1, OPA6, OPB13,
OPE17 și OPI16), care nu au participat la amplificare. Numărul de benzi relevate
a variat de la 3 până la 29 la diverse speciii, și anume între 9-20 – în cazul floriisoarelui; 3-12 – la castraveți; 5-10 – mentă; 13-29 – șerlai; 3-15 – isop; 7-16 – oregano
și 10-19 – lupoaie. Masa moleculară a ampliconilor a fost cuprinsă între 90-4500 pb,
variind în funcție de specii și primer. Printre cei mai informativi primeri RAPD care
au contribuit la elucidarea polimorfismului genetic al speciilor de plante studiate, se
remarcă OPA2, OPA9, OPB10, OPG05, OPG10, OPJ01, OPK17, UBC215, UBC250,
OligoA2, P28, P37, P44. Se cunoaște că diversitatea genetică a populațiilor de plante
este influențată în mare măsură de factori precum dispersia semințelor, driftul genetic și
evoluția speciei, cât și forma de viață, în special, sistemul de reproducere [31]. Perioada
extinsă de încrucișări și de selecție intensivă specifică procesului de introducere în
cultură conduce la diminuarea diversității genetice, formele cultivate caracterizânduse, de obicei, printr-un nivel mai redus de polimorfism comparativ cu cele sălbatice
[79]. Reducerea diversității genetice la plantele agricole variază de la o specie la alta
[58]. În cazul prezentului studiu, spectrele electroforetice au demonstrat un polimorfism
genetic mai pronunțat la speciile de plante aromatice (61,9-83,9%), față de cel remarcat
la culturile de floarea-soarelui și castraveți.
Astfel, polimorfismul genetic în cadrul a 7 linii homozigote şi 4 hibrizi de floareasoarelui, oferiţi de AŞP Magroselect, a variat între 5-46 %, iar valoarea medie a
polimorfismului a fost de 31% [6]. Gradul maximal de polimorfism a fost determinat în
cazul utilizării primerului P2.
Rezultate similare cu referire la H. annuus au fost obținute în cercetări de evaluare a
polimorfismului genetic la 14 linii parentale cu 15 primeri RAPD, valoarea medie fiind
de 23,5% [70]. Un grad mai înalt de polimorfism (59,18%) a fost relevat de ZeinalzadehTabrizi și coautorii (2018) în cadrul unui lot experimental extins, constituit din 68
de genotipuri de floarea-soarelui (linii ASC, Rf și hibrizi de diferită proveniență), cu
utilizarea a 21 marcheri SSR [77].
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Nr

Primeri

Tabelul 3. Polimorfismul genetic relevat cu primeri RAPD la diverse specii de plante.
I

II

III

I

II

III

I

II

III

1

P2

130-1500

*

*

20

*

*

45,7

*

*

2

P6

130-1600

*

*

13

*

*

28,6

*

*

3

P8

400-3000

*

*

9

*

*

37,5

*

*

4

P28

*

130-830

180-1300

*

12

6

*

66,7

50,0

5

P36

*

450-950

180-700

*

7

5

*

57,1

20,0

6

P37

90-510

280-1300

100-1000

12

6

10

5,3

66,7

50,0

7

P39

320-1500

*

*

15

*

*

39,5

*

*

8

P43

*

470

*

*

1

*

*

0,0

*

Masa moleculară (bp)

Număr de ampliconi per primer

Polimorfism (%)

P44

*

100-1000

150-400

*

12

4

*

75,0

50,0

P46

*

180-500

100-600

*

3

9

*

0,0

55,6

11

P48

*

150-480

100-700

*

3

8

*

0,0

62,5

12

P49

*

600-920

100-600

*

0,0

20,0

31,3

33,2

43,9

Nr

Primeri

9
10

*

4

5

Total

69

48

49

Media

13,8

6,0

7,0

Număr de ampliconi
per primer

Masa moleculară (bp)
IV

V

VI

VII

IV

V

Polimorfism (%)

VI

VII

IV

V

VI

VII

13

OPA2

200-1550

450-800

450-1500

*

17

4

11

*

100,0

50,0

72,7

*

14

OPA9

260-2500

300-1500

350-2000

*

20

10

10

*

90,0

70,0

40,0

*

15

OPA11

*

250-1250

200-1750

*

*

5

12

*

*

100,0

66,7

*

16

OPA19

*

350-1400

*

*

*

6

*

*

*

100,0

*

*

17

OPB01

400-2500

300-1700

300-2300

*

19

*

10

*

84,2

*

90,0

*

18

OPB03

260-2400

400-1600

*

*

23

9

*

*

87,0

88,9

-

*

19

OPB10

290-2100

280-1800

300-4500

*

17

12

16

*

76,5

50,0

62,5

*

20

OPB11

*

*

*

340-1600

*

*

*

10

*

*

*

70,0

21

OPE17

500-3000

300-1750

*

*

13

7

*

*

92,3

100,0

*

*

22

OPG05

350-1700

300-1600

200-1550

*

18

7

7

*

77,8

57,1

71,4

*

23

OPG06

300-1700

*

*

380-1500

19

*

*

10

63,2

*

*

50,0

24

OPG10

400-2000

500-2300

200-1750

*

17

11

15

*

100,0

63,6

60,0

*

25

OPG6

300-1600

*

350-2000

*

13

*

11

*

92,3

*

81,8

*

26

OPH15

200-2050

550-2000

300-4500

*

18

9

11

*

*

66,7

72,7

*

27

OPJ01

400-1500

250-2300

300-2300

*

12

15

9

*

83,3

80,0

88,9

*

28

OPK17

150-1800

600-1700

200-2800

*

27

9

9

*

96,3

55,6

77,8

*

29

OPU11

300-4500

*

*

*

23

*

*

*

82,6

*

*

*

30

OPV09

*

700-1750

*

*

*

5

*

*

100,0

*

*

31

OligoA1

300-2500

400-2000

350-3600

*

21

11

11

*

66,7

63,6

63,6

*

32

OligoA2

260-3100

300-1500

350-1700

240-2000

21

9

10

19

76,2

55,6

70,0

100,0

33

OligoA3

300-2500

600-1500

*

410-1340

18

6

-

10

94,4

33,3

*

50,0
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UBC215

300-2500

490-1100

250-1550

370-1780

18

4

11

13

72,2

75,0

90,9

30,8

35

UBC250

280-2800

250-1600

350-2000

300-2000

29

10

10

17

89,7

60,0

40,0

70,6

36

Oligo28

280-1600

500-850

*

*

16

3

*

*

68,8

33,3

*

*

37

Oligo391

*

300-1400

*

*

*

77,8

*

*

83,9

69,0

69,9

61,9

*

9

*

*

Total

379

161

163

79

Media

19,0

8,1

10,9

13,2

* primerii nu s-au testat pentru specia dată; I - H. annuus (numărul de genotipuri – 11);
II - C. sativus (14); III - Mentha sp. (9); IV - S. sclarea (28); V - H. officinalis (9);
VI - O. vulgare (5); VII – O. cumana (12)

De asemenea o heterogenitate moleculară seminificativă (15-27 per primer) a fost
pusă în evidență de echipa CGF prin investigarea a 32 de linii (ASC și Rf) și hibrizi
de floarea-soarelui de primă generaţie cu trei primeri decameri (OPG10, OPI16 şi
OPH15). OPG10 s-a dovedit a fi cel mai informativ cu un număr de 20 benzi polimorfe
(74% - polimorfism) [47].
Analiza profilelor electroforetice ale ampliconilor RAPD-PCR la 12 genotipuri de
Cucumis sativus L., inclusiv 7 hibrizi şi formele parentale ale acestora, cu 8 primeri
arbitrari a permis să constatăm o heterogenitate înaltă a materialului ameliorativ, care
reflectă structura genotipică a liniilor şi hibrizilor evaluați. Patru primeri arbitrari
au pus în evidenţă 1-4 ampliconi identici pentru toate genotipurile, iar alţi patru au
relevat un grad înalt de polimorfism (57,0-75,0%), valoarea medie în cadrul familiilor
analizate constituind 33,2%. Cel mai înalt grad al diversităţii genetice a fost înregistrat
la hibrizii cu un heterozis superior, iar cel mai mic la hibrizii cu productivitate scăzută
[14, 19, 20].
La evaluarea diversității genetice a 38 de genotipuri de castraveți cu 26 primeri
RAPD Panyanitikoon și colaboratorii au obținut 140 alele polimorfe cu un polimorfism
mediu de 87,61%, demonstrându-se, inclusiv, o asociere a profilurilor RAPD cu reacția
plantei la mana provocată de Pseudoperonospora cubensis, precum și cu un șir de
caracteristici agro-economice importante, cum ar fi randamentul, greutatea și lungimea
fructelor [53].
În cadrul plantelor medicinale și aromatice analizate, valori mai înalte ale
polimorfismului genetic s-au înregistrat la S. sclarea (83,9%), urmată de isop și oregano
cu valori de cca 70% și genotipurile de mentă cu polimorfismul mediu de 43,9%. Cu
excepția șerlaiului, în cazul căruia lotul analizat a fost constituit exclusiv din forme
cultivate (13 hibrizi și 15 de forme parentale), celelalte grupuri de plante au inclus atât
genotipuri de cultură, cât și provenite din flora spontană.
Conform datelor s-a constatat, că nivelul polimorfismului diferă de la un
genotip la altul, cel mai înalt grad al diversităţii genetice, la plante medicinale
și aromatice (PMA) înregistrându-se la formele din flora spontană [22, 49, 50].
Astfel, analiza comparativă a profilelor electroforetice obținute la genotipurile
de O. vulgare din colecția Grădinii Botanice a relevat un polimorfism moderat
de 36,4%, în cazul indivizilor din flora spontană acesta constituind cca 45%. Cel
mai înalt polimorfism molecular a fost relevat la analiza RAPD-PCR cu primerii
OPB10, OPJ01 și UBC215, care au generat 9-11 fragmente, majoritatea fiind
polimorfe [49].
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Similar, cel mai înalt grad al diversităţii genetice s-a înregistrat la forma spontană
Mentha spicata, comparativ cu formele hibride, cei mai informativi fiind primerii P36,
P37 şi P48 [22]. Rezultatele obținute sunt în acord cu cele stabilite de alți autori [58].
Există date foarte contradictorii cu referire la diversitatea genetică a formelor sălbatice și
cele cultivate, remarcându-se atât nivele similare de polimorfism, cât și valori mai înalte
în cazul genotipurilor din flora spontană. Astfel, nivele practic identice de diversitate
genetică au fost relevate în cadrul analizei ISSR a indivizilor din populații sălbatice și
cultivate de PMA, precum C. chinensis și R. tanguticm, sugerând faptul că introducerea
în cultură a acestora nu a influențat esențial variabilitatea genetică [31, 66].
Printr-un nivel înalt de polimorfism genetic (în medie 83,9%) se remarcă
genotipurile de S. sclarea cultivate în Republica Moldova, amplificarea realizată cu 20
primeri RAPD relevând o eterogenitate a speciei studiate și un polimorfism esențial al
materialului ameliorativ local. Cel mai informativ s-a dovedit a fi primerul UBC250,
care a generalizat un total de 29 ampliconi, care poate fi utilizat în scopul amprentării
sau evidenţierii autenticităţii genotipurilor de S. sclarea [45].
Adițional, speciilor prezentate în tabel, în cadrul CGF a fost studiat polimorfismul
intra- și interpopulațional a 8 populații de Hypericum perforatum, colectate din diverse
localități ale Republicii Moldova, cu utilizarea a 10 primeri RAPD. Genotipurile de
sunătoare s-au caracterizat printr-un grad înalt de polimorfism genetic inter- (85%) și
intrapopulațional (40,8-62,5%) [16]. Un nivel similar de polimorfism, cuprins între
47,6-85,4%, a fost relevat de către Pilepic și coautorii (2008), în cazul analizei RAPD a
opt populații de Hypericum perforatum din diferite regiuni ale Croației [54].
Cunoașterea structurii genetice a populației plantelor parazite prezintă interes
pentru elucidarea evoluției acestora și elaborarea unor strategii de control. În acest
context, în ultimii ani capătă amploare cercetările de evaluare a diversității genetice a
plantelor parazite, inclusiv cele din specia Orobanche cumana. Marcheri RAPD au fost
folosiţi cu succes pentru a diferenţia importante specii din genul Orobanche în Israel
şi Egipt şi pentru a evalua variabilitatea genetică intraspecifică în cadrul speciilor de
Orobanche [36].
Gagne și colab. (1998) au studiat diversitatea genetică în opt populații de lupoaie
provenite din țări diferite cu utilizarea unor marcheri RAPD, constatând un nivel înalt
al variabilității genetice interpopulaționale și unul mult mai scăzut – în interiorul
populațiilor [24]. Variabilitatea intrapopulaţională diminuată se explică prin faptul că
O. cumana este, în principiu, o plantă autogamă, polenizarea încrucișată realizându-se
cu o frecvență foarte mică [36].
În cadrul CGF prin aplicarea tehnicii RAPD-PCR s-a studiat polimorfismul genetic
la 12 populaţii geografice de O. cumana, aparținând diferitelor rase fiziologice. Spre
deosebire de cercetătorii ruși care analizând amplificarea cu 48 primeri RAPD la 9
populații de O. cumana, au stabilit un nivel scăzut al diversității genetice, doar doi
dintre primerii testați generând profile polimorfe [81], în cadrul evaluării populațiilor
din Moldova, s-a constatat un nivel înalt de polimorfism interpopulațional, toți primerii
incluși în studiu prezentând benzi polimorfe în proporție de 30,8-100,0%. Investigațiile
date, urmate de clasterizarea UPGMA au permis gruparea populațiilor evaluate în
diverse grupuri de lincaj în dependenţă de gradul de agresivitate. Astfel, populaţiile
de lupoaie Donduşeni, Soroca şi Bălţi aparţin raselor de agresivitate “F”, iar Chişinău,
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Sîngera şi Rezeni reprezintă rasa ≥ “F”. Populaţiile Taraclia, Izmail (Ucraina),
Fundulea (România), Cimişlia, Ştefan-Vodă şi Ciadîr-Lunga pot fi atribuite rasei de
agresivitate ≥ “G [21].
Distanţa genetică (DG) și similaritatea genetică (SG). Cunoașterea relațiilor
de rudenie a materialului ameliorativ reprezintă un instrument important în selectarea
formelor parentale pentru obţinerea hibrizilor performanţi, care se bazează pe valorile
distanţei şi similarităţii genetice [9]. La nivelul analizelor moleculare, rezultatele
demonstrează fenomenul de variabilitate combinativă, care asigură polimorfismul
genetic şi variabilitatea ereditară în cadrul genotipurilor analizate, permite selectarea
corectă şi rapidă a genotipurilor parentale distanţate în încrucişări pentru obţinerea
rezultatelor eficiente în cadrul programelor de ameliorare.
Distanţa genetică (DG) reprezintă modalitatea prin care se descrie divergența
genetică a două varietăţi, populații sau specii distincte prin numărarea substituției
alelice per locus, care a avut loc în cadrul fiecărei populații/specii. DG a formelor
parentale este considerată un indicator important al performanţei hibride. Astfel, Isaacs
(2003) a folosit marcherii RAPD pentru stabilirea distanței genetice la 16 genotipuri de
H. annuus, inclusiv linii restauratoare și menținătoare de sterilitate și linii androsterile,
în scopul realizării unor încrucișări adecvate și obținerea efectului maxim de heterozis
[34]. Similaritatea genetică (SG) caracterizează gradul de înrudire a genotipurilor. În
această ordine de idei, diversitatea genetică evaluată în baza RAPD-PCR, realizată prin
analiza clusteriană - UPGMA, prezintă o amprentă genetică nespecifică, fundamentală
în descrierea relaţiilor de înrudire dintre genotipurile cercetate și se bazează pe valorile
distanţei şi similarităţii genetice.
Cercetările realizate de către echipa CGF au relatat o corelare pozitivă între distanţa
genetică şi superioritatea hibrizilor de prima generaţie în cazul Helianthus annuus L. și
Cucumis sativus [17, 20].
SG și DG calculate la 4 hibrizi de floarea-soarelui (Valentino, Oxana, Xenia,
Performer) și formele lor parentale în baza datelor amplificării cu primeri RAPD au pus
în evidență valori diferite, cuprinse între 0.29-1.00, în funcție de genotip. Apropierea
genetică între formele parentale, stabilită pe baza distanţelor genetice şi a indicilor de
similaritate a fost folosită pentru construcţia dendrogramelor de repartiție. Dendrograma
locusurilor RAPD la liniile de floarea-soarelui (Fig. 1A) a relevat prezenţa a 5 clustere
de bază: A, B, C, D şi E, reprezentate în totalitate de membri ai familiilor genetice,
ca exemplu clusterul B ce cuprinde hibridul Valentino și ambele forme parentale ale
acestuia, sau doar parțial – în același cluster fiind incluși hibridul și una dintre formele
parentale. Clusterizarea genotipurilor după ampliconii RAPD a grupat genotipurile
heterozigote în funcţie de productivitatea acestora [6].
Rezultate similare, confirmate prin datele fenotipice care demonstrează o
superioritate în valorile indicilor asociaţi cu productivitatea au fost obținute și la
analiza unui grup de 32 de genotipuri de floarea-soarelui cu primerii OPG10, OPI16
şi OPH15. Astfel, în baza distanței genetice, combinaţiile ASC/Rf dintre: Valentino/
Cium; VIR116/Cium; LC40/Xenia; LC40/LCRaus ar permite obţinerea unor hibrizi de
perspectivă (Figura 1B) [47].
Analogic, în cazul evaluării RAPD a unor familii de Cucumis sativus (șapte hibrizi
și formele lor parentale) s-a constatat că în majoritatea cazurilor distanța genetică dintre
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genotipurile parentale estimată în baza profilurilor ADN, în special, cele generate de
primerii P44, P36 și P37, corelează pozitiv cu o productivitate mai mare la genotipurile
hibride [20].

A.
B.
Figura 1. Dendrograma de repartiţie a genotipurilor de floarea-soarelui în baza
produselor amplificării cu primeri arbitrari P2, P6, P8, P37 și P39 (A) [6] și OPG10,
OPI16 şi OPH15 (B) [47].

Distanţa genetică a fost cuprinsă în limitele 0,00-0,56. Valori identice (0,01-0,58)
au fost stabilite de Horejsi (1999) într-un studiu vast ce a inclus 118 genotipuri de
Cucumis (soiuri, linii, hibrizi comerciali), fiind constatată o diversitate genetică limitată
a germoplasmei analizate. De asemenea, cercetătorii au relevat prezența, în cadrul
formelor de elită, a unor ampliconi RAPD unici, ceea ce contribuie la discriminarea
genotipurilor [28]. Datele obținute de noi, precum și cele ale cercetătorilor străini
servesc drept argumente certe în favoarea aplicării primerilor RAPD în programele
de reproducere a castraveților ca instrumente eficiente în cercetarea manifestării
vigorii hibride și amprentarea soiurilor în vederea protecției dreptului de proprietate
intelectuală.
Studiile după un model similar, realizate în cadrul CGF asupra unui grup de 13
hibrizi de Salvia sclarea și formele parentale ale acestora au indicat o corelare pozitivă
între DG şi superioritatea hibrizilor de primă generaţie. Distanţa genetică între formele
parentale de șerlai a fost cuprinsă în limitele 0,39-1,0, iar cea remarcată în cazul hibrizilor
a variat între 0,50-1,00. Conform rezultatelor analizei relațiilor de înrudire dintre un șir
de genotipuri de S. sclarea din Republica Moldova, se constată că cele mai distanțate
din punct de vedere genetic sunt formele parentale ale hibridului notat convențional
H3. Cei mai apropiați hibrizi la nivel genetic sunt H3 și H2. Această relație se datorează
faptului că genotipurile dețin aceeași formă maternă P1. Cea mai mare DG (1,0) se
constată între forma maternă (P1) și cea paternă (P4) a hibridului H3 ca un indicator
important al performanţei hibride și superioritatea hibridului după toți indicatorii de
productivitate analizați – polifenoli totali (acid galic), acizi polifenolcarboxilici (acid
rozmarinic și acid cafeic), flavonoide (rutozida și apigenina) [45]. Datele obținute în
urma amplificării RAPD pot fi utilizate ca suport de referinţă în ameliorarea speciei,
iar primerii OPA2, OPA9, OPG10, OPH15 şi OPK17 se recomandă pentru a fi utilizaţi
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în studierea genotipurilor de S. sclarea. Astfel, estimarea relațiilor intraspecifice
a genotipurilor locale de S. sclarea oferă informaţii valoroase pentru caracterizarea
germoplasmei prin descrierea complexă a materialului ameliorativ şi formelor parentale
din cadrul grupurilor genetice de șerlai studiate.
Asocierea cu caractere valoroase. Un subiect atractiv şi puternic pentru identificarea
varietăţii genetice şi studiul germoplasmei, în scopul valorificării rezultatelor în
programele de ameliorare a devenit utilizarea metodelor moleculare, inclusiv PCRRAPD pentru identificarea anumitor primeri specifici asociați cu caractere agronomice
și economice valoroase, precum și pentru identificarea preliminară a unor regiuni
specifice asociate cu caracterul de interes, care ulterior pot fi convertite în marcheri
destinați screening-ului rapid al materialului ameliorativ.
Utililzarea tehnicii menționate în analiza plantelor din diverse grupe de cercetare
(ASC, Rf şi F1) este utilă pentru relevarea unor potenţiali marcheri asociaţi cu prezenţa
genelor restauratoare de fertilitate. Astfel, Horn și colab. (2003) au identificat doi
marcheri RAPD care flanchează gena restaurării fertilității la floarea-soarelui R1 (PET1),
în baza acestora fiind dezvoltați marcherii SCAR HRG01 și HRG02, care generează
produse de amplificare de 426 bp, respectiv, 738 bp și sunt eficienți în selecția asistată
de marcheri (SAM) pentru reproducerea hibrizilor [29]. Marcheri RAPD asociați cu
gena restaurării fertilității au fost puși în evidență inclusiv la orez [78], bumbac [27],
secară [68] etc.
Analiza profilelor generate de trei primeri decameri (OPG10, OPI16 şi OPH15) la un
șir de genotipuri de floarea-soarelui realizate de către echipa CGF în scopul identificării
unor potenţiali marcheri RAPD asociaţi cu caracterul Rf şi pronosticării celor mai
favorabile combinaţii hibride dintre diverse linii cultivate în Republica Moldova, a
pus în evidenţă o heterogenitate moleculară (15-27 per primer) specifică de genotip.
O particularitate deosebită pe parcursul analizelor a fost determinată de apariţia a două
benzi de 510 pb şi 680 pb specifice generate de primerul OPG10 doar la probele liniilor
Rf. Trăsături distinctive au fost remarcate și în cazul primerului RAPD-OPI 16. Astfel,
benzile de 450 pb şi 550 pb au fost caracteristice doar pentru probele liniilor Rf, iar cel
de 1200 pb a fost caracterizat printr-o apariţie totală la formele parentale şi o absenţă la
cele hibride (Fig. 2) [45]. Astfel, ampliconii RAPD (OPG 10510, OPG 10680, OPI 16450
şi OPI 16550) specifici liniilor restauratoare pot fi recomandaţi în elaborarea marcherilor
moleculari linchaţi cu caracterul restaurator de fertilitate.
Tehnica RAPD se folosește cu succes ca etapă inițială în identificarea unor
marcheri linkați cu gene de rezistență a florii-soarelui la diverși fitopatogeni. Lawson
și colab. (1994) a raportat doi marcheri RAPD - OX20600 și OO04950, linkați cu gena
RAdv ce conferă rezistență la majoritatea patotipurilor de Puccinia helianthi identificate
în Australia. Marcherii SCAR SCX20600 și SCO04950 derivați din acești doi marcheri
RAPD au fost recomandați în programele de ameliorare pentru screening-ul formelor
cu rezistență la P. helianthi [41]. Mouzeyar și colab. (1995) au folosit marcheri RAPD
și RFLP pentru cartografierea primei gene de rezistență la Plasmopara halstedii, Pl1,
care face parte dintr-un cluster mare Pl (Pl1, Pl2, Pl6, Pl7), identificând doi marcheri
RFLP, localizați la 5,6 cM și 7,1 cM pe fiecare parte a genei Pl1, și un marcher RAPD
care este situat la 43,7 cM de la Pl1 [48].
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A.
B.
Figura 2. Produșii de amplificare cu primerii RAPD OPI16 (A) și OPG 10 (B) în gel de
agaroză [47].

Similar au fost dezvoltați cinci marcheri SCAR (RTS05, RTS28, RTS40, RTS29
și RTS41) și un marcher RAPD UBC120660, linkați cu gena Or5 ce conferă rezistență
la parazitul Orobanche cumana, rasa E sau mai puțin virulentă ca E. Dintre marcherii
SCAR, cel mai apropiat de Or5 (5,6 cM în aval) este RTS05, care se moşteneşte înlănţuit
cu gena şi posedă o rată de recombinare redusă. Lu Y. şi colaboratorii au demonstrat
prezenţa ampliconului de 650 pb, generat de primerul RTS05, doar la genotipurile de
floarea-soarelui rezistente [42], astfel, fiind posibilă selectarea rapidă a materialului
ameliorativ printr-un screening de prezenţă/absenţă a ampliconului dat și, implicit, a
genei de rezistență.
Eficiența marcherului RTS05 în discriminarea formelor rezistente şi susceptibile
la rasa E de lupoaie a fost confirmată în studii realizate în cadrul CGF cu implicarea a
42 genotipuri de floarea-soarelui (hibrizi şi linii de perspectivă din colecţia companiei
AMG-Agroselect) [21]. Analizele au relevat prezenţa produsului de amplificare de
650 pb la majoritatea genotipurilor investigate (Figura 3).

Figura 3. Electroforeza produsului de amplificare (650 pb) cu primerul specific
RTS05: M – marcher (100 – 1000 pb); linii paterne (1 –22), materne (23 –34) şi hibrizi de
floarea-soarelui (35–42).

Primerul RAPD UBC120660 detectat de Lu a fost testat de Iuoras și colab. (2004),
acesta fiind, însă, ineficient în clasificarea genotipurilor. Iuoras și colab. au raportat un
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șir de alți marcheri RAPD (UBC 685700, UBC 264680 și OPA 17690) identificați în toate
genotipurile ce posedă gena de rezistență [35].
În scopul selectării marcherilor asociaţi cu rezistenţa la Orobanche cumana Wallr.
(rasa E), echipa CGF a analizat profilele de amplificare cu nouă primeri arbitrari la
diverse linii consangvinizate şi hibrizi de floarea-soarelui. Au fost relevați primerii
OPA-11 şi OPK-17 care pot fi recomandaţi pentru screening-ul molecular al rezistenţei
florii-soarelui la fitopatogenul O. cumana Wallr. Astfel, electroforegramele produselor
de amplificare cu primerul OPA-11 și OPK-17 a demonstrat prezența a trei (570 pb,
850 pb, 960 pb) și, respectiv, doi (470 pb, 680 pb) ampliconi specifici doar pentru
genotipurile de floarea-soarelui rezistente la rasa E de lupoaie (Figura 4) [18].
De remarcat că, primerul arbitrar OPA-11 a fost relevat drept marcher în screeningul molecular al rezistenţei florii-soarelui la O. cumana inclusiv de Atanasova
şi colab. [4].

Figura 4. Electroforegramele produselor de amplificare cu primeri RAPD.
(A – OPB-10, B – OPA-11, C – OPK-17, D – OPA-02, M – marcher) [18].

Date similare sunt raportate și cu referire la marcherii RAPD asociați cu diferiți
indici de productivitate. Astfel, Khaled și coautorii (2015) au pus în evidență ampliconi
RAPD și ISSR, potențiali marcheri specifici, linkați cu parametri de productivitate la
grâu, precum lungimea și numărul de spice per m2, masa a 1000 de boabe și roada la
unitate de suprafață [38]. La arborele de cafea Coffea canephora au fost relevați 13
ampliconi RAPD asociați cu diverse trăsături pozitive ale rădăcinii, care pot fi utilizați
în SAM a formelor cu o rădăcină mai dezvoltată și, respectiv, o mai bună rezistență și
adaptabilitate la condiții limitative de mediu [13]. Opt marcheri RAPD și ISSR (SAR-10, UBC826-1, UBC812-9, UBC813-10, UBC825-4, OPA-01-15, OPC-04-7 și CS56-8) au generat fragmente ce prezintă o corelație semnificativă cu conținutul de ulei
esențial produs de planta medicinală Melissa officinalis [61].
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Similar, unii ampliconi relevați de primerii RAPD în studiul germoplasmei de
șerlai din Republica Moldova pot servi drept bază în elaborarea marcherilor utili în
ameliorarea speciei. Astfel, la hibrizii H1, H3, H4 de S. sclarea, care au prezentat o
capacitate biosintetică sporită a rutozidei și acizilor polifenolcarboxilici (APC), precum
și la hibrizii H8, H10, care au relevat un conținut înalt de APC a fost remarcată prezența
fragmentului OPG101000 [45].
Moștenirea ampliconilor RAPD. Analiza rezultatelor RAPD-PCR la diferite
genotipuri în descendenţă pun în evidență modul de moștenire a acestora, demonstrând
că marcherii RAPD se comportă ca marcheri dominanţi. Prin analiza ampliconilor la
formele parentale şi hibrizi poate fi relevat mecanismul de moștenire și interacţiune a
genelor. Analizele genetice au demonstrat că fragmentele RAPD reprezintă marcheri
dominanţi [25] şi stabil se moştenesc, astfel încât pot fi cartaţi într-o populaţie
care segregă [7]. În aceste cazuri pentru fiecare locus analizele RAPD detectează
prezenţa unei singure alele, oferind o bandă la amplificare. Marcherii RAPD nu fac
distincția dintre genotipurile homozigote dominante și heterozigote, iar absența
unei benzi de amplificare la unele genotipuri demonstrează faptul că acestea sunt
homozigote recesive.
Segregarea marcherilor RAPD poate urma cu strictețe modelul Mendelian de
moștenire, adică în cazul în care un marcher este prezent doar la unul dintre părinți,
în generația F1 vom avea un raport de segregare de 1: 1, iar atunci când va fi prezent
la ambii părinți, raportul estimat de segregare în descendență va fi de 3: 1. Moștenirea
ampliconilor RAPD conform modelului Mendelian a fost raportată la broccoli, conopidă
[30], tomate [26]. Totodată, Hunt și Page (1992), pentru prima dată au demonstrat ca
marcherii RAPD nu întotdeauna se moștenesc dominant, la genotipurile hibride fiind
depistați inclusiv ampliconi specifici, care lipsesc la formele parentale [33]. Wu și
coautorii (2002) au stabilit că benzile noi prezente la formele hibride reprezintă de
fapt un heteroduplex de ADN format din fragmente identice amplificate din secvențe
alelice, constatându-se caracterul codominant al marcherilor dați [74].
Cercetările efectuate de echipa CGF la floarea-soarelui, castraveți și șerlai
demonstrează un spectru variat şi complex de amplificare. Analizele efectuate la
Helianthus annuus L., în majoritatea cazurilor (69%), a pus în evidență moştenirea
ampliconilor RAPD după tipul dominant/recesiv. În 58 de cazuri (31%) s-a constatat
apariţia unor ampliconi necaracteristici pentru liniile parentale, manifestându-se
fenomenul de codominanță [17]. S-a presupus că aceste tipuri de moștenire ar putea
determina efectul vigorii hibride în F1, întrucât se cunoaște că realizarea heterozisului,
din punct de vedere genetic, se bazează pe diverse procese genetice – interalelice,
intergenice, plasmonice, care prezintă efecte de stimulare și inhibare a activității
genelor [69].
Un profil similar de moștenire a ampliconilor RAPD, preponderent dominant,
de la forma maternă sau paternă, a fost remarcat și la Cucumis sativus, moștenirea
codominantă fiind relevată, în special, în cazul marcherilor generați de primerii
P44 și P37 [20]. Evaluarea modului de moştenire în prima generație a ampliconilor
generați de 17 primeri RAPD la grupurile genetice de S. sclarea, a pus în evidenţă
șapte tipuri de fragmente: comune pentru toată familia; comune pentru hibrid şi
unul dintre părinţi; comune pentru genotipurile parentale, dar absente în F1; precum
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și produse specifice hibrizilor, formelor materne sau paterne [45]. În majoritatea
cazurilor (53) fragmentele au fost comune pentru fiecare dintre cele trei genotipuri,
datele obţinute conducând la ideea, că în genomul șerlaiului se regăsesc anumite zone
conservate şi stabile, care asigură identitatea genetică a speciei. Totodată, în acest caz
putem presupune manifestarea fenomenului de dominanţă completă. În 68 de cazuri
fragmentele au fost comune pentru F1 şi unul dintre părinţi. Unele fragmente au fost
specifice doar pentru hibrizi, astfel încât genotipurile heterozigote nu prezintă similaritate
moleculară cu nici unul dintre genitori, cazurile menţionate putând fi catalogate ca
fenomen de supradominanţă în interacţiunea alelelor. În 49 de cazuri au fost identificate
produse caracteristice formelor materne, iar în 53 – produse caracteristice formelor
paterne, rezultate care demonstrează prezenţa unor gene specifice genitorilor, care
nu se moştenesc în F1. În același timp, au fost identificate 64 fragmente amplificate
la ambele forme parentale, dar absente la hibrizii din prima generație, ceea ce indică
asupra fenomenului de recombinare genetică, care asigură polimorfismul genetic şi
variabilitatea ereditară în cadrul genotipurilor analizate [45].
Studii taxonomice. De-a lungul timpului, determinarea diversităţii plantelor din
ecosistemele naturale şi artificiale s-a dovedit a fi o problemă dificilă. Abordarea
clasică de determinare a taxonilor la plante se baza, în special, pe metode morfologice.
Ulterior, pentru sistematizarea speciilor s-au introdus diverse metode biochimice, de
microscopie optică şi electronică, metode chimiotaxonomice de măsurare a conţinutului
de compuşi fenolici şi a acizilor graşi din seminţe şi, doar în ultimele decenii, se aplică
inclusiv metode genetico-moleculare [59]. Sistemul de marcheri RAPD este util şi
eficient în identificarea unor particularităţi caracteristice speciilor, oferind oportunităţi
rapide şi relevante de clasificare moleculară a taxonilor.
Acest sistem a fost utilizat cu succes în analiza relațiilor genetice între diferite
specii de pin [52 ], plop [8], dovleac [3] etc., fiind identificaţi marcheri RAPD specifici
pentru fiecare specie, utili pentru studiile taxonomice. De asemenea, există numeroase
studii privind aplicarea marcherilor RAPD în diferenţierea unor specii importante de
plante parazite. Astfel, cu ajutorul primerilor RAPD OPC-1, OPC-02, OPC-03, OPC04, OPC-05, OPC-06, OPC-07 şi OPC-08 a fost făcută distincţia dintre două specii ale
parazitului Cuscuta (C. reflexa şi C. chinensis) [39]. Cercetări similare au fost realizate
şi cu referire la diferite specii din genul Orobanche în Israel [37] şi Egipt [76], au fost
identificaţi marcheri RAPD specifici pentru diferenţierea a 20 de specii de Orobanche:
O. alba, O. amethystea, O. arenaria, O. ballotae, O. cernua, O. clausonis, O. cumana,
O. crenata, O. densiflora, O. foetida, O. foetida var. broteri, O. gracilis, O. haenseleri,
O. hederae, O. latisquama, O. mutelii, O. nana, O. ramosa, O. rapum-genistae şi O.
santolinae [59].
Plantele holoparazite din cadrul familiei Orobanchaceae se caracterizează prin
organe vegetative foarte reduse, creându-se deficienţe în clasificarea corectă a acestora
şi existând un şir de confuzii. Astfel, O. cumana şi O. cernua, două specii diferite, au
fost considerate un timp destul de îndelungat drept una singură [59]. O ambiguitate a
existat inclusiv cu referire la numele genului Phelipanche, speciile din cadrul acestuia
fiind numite Orobanche (ca ex. P. ramosa, P. aeagyptiaca, P. mutelii etc.) [11].
În contextul cercetărilor menite să pună în evidenţă marcheri specifici aplicabili
în diferenţierea speciilor de Orobanche, se înscriu şi studiile realizate de echipa CGF
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asupra unor plante de lupoaie colectate din câmpurile de floarea-soarelui şi tutun
infestate. Ținându-se cont de specificitatea înaltă a O. cumana față de gazdă (floareasoarelui) și de aceea că lupoaia colectată de pe tutun avea tulpină ramificată caracteristică
parazitului P. ramosa s-a presupus apartenența plantelor la specia dată. Surprinzător,
analiza moleculară a două probe de lupoaie colectate de la Nicotiana tobaccum din
localitatea Molovata Veche și Drăgănești, alături de indivizi de O. cumana proveniți
din 40 de câmpuri de floarea-soarelui infestată, a pus în evidență profile distincte.
Astfel, deși în conformitate cu trăsăturile fenotipice indivizii colectați de la tutun erau
similari, în conformitate cu datele analizei RAPD, plantele provenite de la Molovata au
generat profile identice cu cele remarcate la lupoaia colectată de la floarea-soarelui, pe
când cele de la Drăgănești au prezentat un profil deosebit (Figura 5).
Figura 5. Electroforegramele
produselor
de
amplificare
cu
primerul RAPD UBC250 la diferite
populații de lupoaie. (1 –Donduşeni;
2 - Soroca; 3 - Bălţi; 4 - Drăgăneşti;
5 - Molovata Veche; 6 - Sîngera;
7 –Chişinău).

Ampliconii distincți au fost excizați din gel, clonați și transmiși spre secvențiere în
vederea elaborării unor marcheri specifici.
Concluzii
Generalizând datele obținute prin analize de amplificare cu primeri arbitrari scurți,
pe modelul diverselor specii de plante de cultură (Helianthus annuus, Cucumis sativus),
PMA (Salvia sclarea, Mentha sp., Origanum vulgare, Hyssopus officinalis, Hypericum
perforatum) și parazite (Orobanche cumana) provenite din Republica Moldova, putem
constata utilitatea aplicării marcherilor RAPD în studii compexe de identificare a
polimorfismului și diversității genetice, relațiilor filogenetice, în cercetări taxonomice
și în ameliorarea asistată de marcheri moleculari.
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