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Rezumat
Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor investigații cu referire la diversitatea genetică a 
populațiilor de lupoaie de pe teritoriul Republicii Moldova. Datele morfologice (parametrii 
semințelor de lupoaie) și moleculare (profilurile SSR, ISSR) obținute anterior au fost 
analizate implicând diverse programe de biostatistică (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), 
fiind aplicate testele de analiză a varianței (ANOVA) și semnificației statistice (Tukey,  
p <0,05), testul de corelare multiplă Mantel etc.
Studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității la 38 de populații de  
O. cumana Wallr. din câmpurile agricole de floarea-soarelui a pus în evidență rasa H 
prin gradul înalt și mediu de congruență a datelor morfologice (parametri morfometrici 
ai semințelor de lupoaie) și moleculare (SSR și ISSR). Lipsa corelațiilor semnificative 
în majoritatea cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G 
sugerează asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial și mai 
puțin de zona geografică. De menționat că utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare 
cu marcheri dominanți multi-locus (ISSR) și codominanți multi-alelici (SSR) a permis 
relevarea unui nivel mai înalt de divergență genetică între rasele fiziologice, decât dintre 
fiecare populație în parte.
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Introducere 
Un impediment deosebit în cultivarea florii-soarelui și obținerea recoltelor scontate 

este Orobanche cumana Wallr., cunoscută sub denumirea populară de lupoaie, floarea-
focului, busuioc sălbatic, verigel, țâțoi. Lupoaia este o fanerogamă, care aparţine 
grupului de plante holoparazite, reprezentând 1% din angiospermele care duc o viaţă 
total dependentă de planta-gazdă. Acţiunea acestui agent patogen s-a extins în special 
în regiunea Mediteraneană şi Europa de Est, inclusiv în Turcia, România, Ucraina, 
Bulgaria, Ungaria, Spania, Franța, Republica Moldova, Federația Rusă, Kazahstan etc., 
în ultimul timp fiind identificată și în China, Israel etc. [3, 10, 35, 37, 38, 44, 45]. 

Orobanche cumana Wallr. este principalul parazit care afectează floarea-soarelui la 
nivelul sistemului radicular, atacul fiind deseori devastator, iar pagubele condiţionate 
de acţiunea patogenului ducând la scăderi semnificative a producţiei şi calităţii uleiului 
[9, 15, 20, 31, 32, 41].

Articole de fond



8

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Deși interesul principal pentru Orobanche a fost controlul parazitului în 
agrofitocenoze [5, 6, 14], un rol deosebit pe parcursul anilor s-a acordat și altor domenii 
importante de interes teoretic, inclusiv moștenirea genetică a factorilor ce determină 
rezistența la lupoaie [33, 16, 28], variabilitatea genetică a parazitului [17, 19, 21, 
23, 24], mecanismele fiziologice și moleculare ale rezistenței florii-soarelui la acest 
endoparazit [7, 13, 22, 25-27, 46-49] etc., toate aceste rezultate facilitând procesul de 
creare a hibrizilor rezistenți [33].

Însă, în condiţii de cultură, lupoaia a dezvoltat proprietăţi biologice specifice, 
care au asigurat depășirea rezistenței genetice existente [11, 18, 33] și au contribuit 
la perpetuarea și adaptarea parazitului la noile condiţii de mediu. Astfel, în 
rezultatul co-evoluției rapide cu planta-gazdă (8 rase în circa 100 ani), a avut loc 
un proces de diferenţiere a plantelor parazite și apariția a diferitelor patotipuri,  
numite rase fiziologice [37]. 

În contextul vizat, pentru elaborarea strategiilor durabile de control al patogenului 
și ale programelor de ameliorare a florii-soarelui rezistentă la lupoaie este important de 
determinat originea raselor, fondul primar de gene, structura genetică a populațiilor, 
identificarea subgrupelor de patogeni [30]. Explorarea diversității moleculare a speciilor 
parazite contribuie la caracterizarea raselor și populațiilor și, finalmente, la obținerea 
marcherilor moleculari specifici pentru aceste rase.

Astfel, în cadrul Centrului Genetică Funcțională al Universității de Stat „Dimitrie 
Cantemir” a fost evaluată variabilitatea genetică a 38 populații de O. cumana din 
diverse zone ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru), folosind un șir de parametri 
morfologici (lungimea și lățimea semințelor de lupoaie, raportul dintre lungime și 
lățime) și marcheri moleculari (SSR, ISSR), în vederea stabilirii eficienței acestora în 
diferențierea intra- și interpopulațională. Datele obținute au fost analizate implicând 
diverse programe de biostatistică (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), fiind aplicate testele 
de analiză a varianței (ANOVA) și semnificației statistice (Tukey, p <0,05), testul de 
corelare multiplă Mantel etc.

Indici morfometrici. Analiza microscopică a fenotipului semințelor a pus în 
evidență forma elipsoidală și structura reticulată a tegumentului, iar analiza biometrică 
– unele variații în dimensiunea (lungime, lățimea) acestora [12]. Astfel, lungimea 
semințelor (L, mm) a variat în intervalul 0,36-0,42 mm, cu o dispersie mai mică de 
12%. Diferențele dintre valorile medii ale lungimii semințelor au fost statistic irelevante 
atât la nivel interpopulațional (79%), cât și intraregional (Nord - 0,384; Centru - 0,376; 
Sud - 0,380). Doar trei populații: Izbiște (Centru), Alexanderfeld și Crihana Veche 
(Sud) s-au evidențiat prin valori semnificative (p<0,05) mai mari ale indicelui față de 
celelalte populații. 

Lățimea semințelor (l, mm), comparativ cu lungimea, a constituit un indice relativ 
eterogen în funcție de biotopul plantelor colectate. Diferențe statistic semnificative în 
variația indicelui au fost înregistrate în 18 (47%) dintre populațiile investigate. Valorile 
medii ale lățimii seminței pentru regiunile de Nord/Centru/Sud s-au încadrat în limitele 
0,162/ 0,160/0,162 mm. Cele mai mici valori au fost la populațiile din Floreni și Buțeni 
(0,14 mm, p˂0,05). 

Raportul lungime/lățime (L/l) a variat în limitele 2,135-2,843, depășind valoarea 
2, particularitate atestată la semințele O. cumana și de alți cercetători [36]. Spre 
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deosebire de analiza biometrică a indicilor morfologici analizați separat, raportul (L/l) 
s-a evidențiat printr-o variație interpopulațională mai mare [12]. Valoarea medie a 
raportului lungime/lățime a semințelor din regiunile de Nord/ Centru/ Sud este de 2,46/ 
2,44/ 2,42 [12]. 

 Prin urmare, în rezultatul studiului comparativ al lungimii și lățimii semințelor 
de O. cumana prin analiza statistică descriptivă a fost pus în evidență un potențial 
nesemnificativ de diferențiere a populațiilor după caracterele morfologice analizate. 
Pentru a identifica anumite particularități specifice ale indicilor morfometrici la 
anumite populații și, implicit, condiții de mediu în care are loc creșterea și dezvoltarea 
fitoparazitului și pentru a obține rezultate concludente referitor la potențialul 
discriminatoriu al acestor caractere ale semințelor pentru rasele fiziologice au fost 
aplicate metode statistice asociative, inclusiv testul statistic de corespondență Mantel.

Astfel, coeficientul de variație (CV%), reprezintă valori între 8 - 15% în cazul 
lungimii, 11-22% – la lățimea semințelor și 13-28% în cazul raportului dintre acești doi 
indici. În conformitate cu CV% al lungimii semințelor populațiile investigate s-au clasat 
în două grupuri: omogene – Rassvet (Centru), Cazangic, Chirsova și Alexanderfeld 
(Sud) și relativ omogene – 35 populații. 

În ceea ce privește CV% al lățimii semințelor, 31 populații au fost relativ omogene 
și 7 populații, inclusiv Verejeni, Holercani, Sângera, Buțeni, Fundul Galbenii 
(Centru), Soroca (Nord) și Ermoclia (Sud ) – relativ eterogene. Un număr mai mare 
de populații relativ eterogene (21) au fost puse în evidență în cazul analizei raportului 
lungime/lățime. Nici într-un caz de studiu nu s-a constatat eterogenitatea valorilor 
individuale, fapt care confirmă gradul înalt de reprezentativitate a populației din care  
au fost extrase (Fig.1.). 

Pentru a identifica asemănările/deosebirile între populațiile de lupoaie din diferite 
regiuni ale Republicii Moldova s-a determinat coeficientul de corelaţie (Pearson) – 
r. Rezultatele obținute au pus în evidență valori mici, nesemnificative statistic, ale 
coeficienților de corelație dintre lungimea și lățimea semințelor, relevând lipsa unor 
dependențe liniare evidente pentru populațiile din toate trei regiuni (Nord: r=0,55), 
Centru (r=0,26) și Sud (r=0,19). 

Aceiași tendință s-a manifestat și în cazul asocierii valorilor lungimii seminței și 
cele ale raportului lungime/lățime pentru populațiile din regiunea de Nord (r=0,11) și 
Centru (r=0,24), în timp ce la populațiile din sudul republicii se identifică o corelare de 
intensitate medie (r=0,60). În cazul corelației dintre lățime și raportul lungime/lățime 
a seminței valoarea corelației este negativă, de o intensitate medie (r= -0,66) pentru 
populațiile de la Sud și puternică (r= -0,86) pentru cele din Centru și Nord (r= -0,76). 

Analiza indicilor morfometrici a fost realizată comparativ și între rasele fiziologice, 
făcând abstracție de localitatea și regiunea colectării plantelor. Conform datelor 
însumate în tabelul 1, rasele ≤E, G, F și H nu se deosebesc după valorile medii ale 
caracterelor morfologice cantitative (lungime, lățime). Totodată, însă, analizele 
efectuate au pus în evidență autenticitatea coeficientului de corelație dintre parametrii  
morfologici la anumite rase. 

Astfel, pentru populațiile de O. cumana rasa ≤E, F și G au fost stabilite corelații 
puternice indirecte dintre lățimea seminței și raportul lungime/lățime. Rasa F se 
caracterizează și prin corelarea puternică a valorilor dintre lungime și raportul lungime/
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lățime. Important este de menționat că în cazul celei mai evoluate și celei mai agresive 
rase (H) a fost identificată o asociere directă puternică între lungimea și lățimea seminței 
(r=0,71), care nu a fost identificată nici în cazul altor rase și nici în cazul analizelor 
efectuate pe regiuni. 

Figura 1. Coeficientul de variație individuală (CV%) a lungimii, lățimii și 
raportului lungime/lățime a semințelor. Notă: în cazul CV < 10% (populaţie omogenă),  
10% ≤ CV < 20% (relativ omogenă), 20% ≤CV < 30% (relativ eterogenă) CV > 30% 
(eterogenă).

Tabelul 1. Valorile medii ale indicilor morfometrici și ale coeficientului de corelație la 
diferite rase de lupoaie

Rasa Nr. de 
populații

Indici
morfometrici (p>0,05)

Coeficient de corelație 
r (Pearson, p˂0,05)

L (mm) l (mm) L/l L:l L:L/l l:L/l
≤ E 14 0,383±0,01 0,159±0,01 2,488±0,11 0,35 0,30 -0,78*
F 6 0,378±0,01 0,166±0,01 2,345±0,13 -0,68 0,85* -0,93*
G 9 0,379±0,01 0,164±0,01 2,401±0,13 -0,15 0,60 -0,86*
H 9 0,373±0,02 0,159±0,01 2,423±0,07 0,71* 0,19 -0,54
Notă: L- lungimea seminței; l - lățimea seminței; a fost utilizat testul de semnificație 

statistică Tukey, α= 0,05. 

Analiza comparativă a valorilor medii ale coeficientului de variație demonstrează 
că deși lățimea seminței este un indice comparativ mai eterogen, nici unul dintre cei 
trei indici morfometrici analizați nu permit diferențierea interpopulațională și nici 
intraregională. Valorile contrastante ale coeficienților de corelație în funcție de rasă/
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biotopul colectării, scot în evidență importanța cunoașterii variației asociative dintre 
parametrii morfologici, care poate fi o reflecție a unor factori modificatori (genetici, 
fiziologici) cu expresie fenotipică (de ex. forma seminței). 

Polimorfismul secvențelor microsatelite (SSR). Analiza diversității genetice 
a populațiilor de lupoaie autohtone a fost efectuată cu 12 marcheri microsateliți 
(SSR - Simple Sequence Repeats), care identifică regiunile genomice cu repetări 
dinucleotidice (Ocum-52, Ocum-59, Ocum-70, Ocum-74, Ocum-81, Ocum-197, 
Ocum-206), trinucleotidice (Ocum-87, Ocum-141, Ocum-174), tetranucleotidice și 
hexanucleotidice (Ocum-108, Ocum-122) [39]. În amprentele genetice obținute au fost 
vizualizate de la 1 până la 6 variante alelice (Na) per locus, cu diferite dimensiuni 
ale secvenței nucleotidice [21]. În cazul secvențelor cu mai mult de trei nucleotide în 
unitatea repetitivă (Ocum-122, Ocum-141, Ocum-174), alele au dimensiuni mai mari 
(peste 130 pb), însă sunt într-un număr mai mic (2–4) în profilul molecular. Marcherii 
pentru repetiții dinucleotidice au identificat prezența a 3-7 alele în genomul plantei 
parazit. Cei mai variabili după numărul de variante alelice (2-4) între populații sunt: 
Ocum-59, Ocum-70, Ocum-81. Analiza amprentelor a evidențiat populațiile în funcție 
de regiuni geografice, pe cele de la Nord prin valoarea medie a numărului de alele/
locus mai mică - 2,58 (total 31 alele), comparativ cu cele din zona de Centru – 2,83  
(total 34 alele) și îndeosebi cele de la sudul republicii – 3,67 (total 44 alele). 

Astfel, populațiile din regiunea de Sud se caracterizează prin diversitatea alelelor 
unor regiuni de ADN microsatelit mai mare comparativ cu cele de la Centru și Nordul 
țării. Această concluzie este susținută și de numărul mai mare de alele specifice  
(Ns - 12) prezente la rasele fiziologice: ≤E (1caz), F (4 cazuri), G (2 cazuri) și H (7 cazuri).  
Populațiile cu cele mai multe alele specifice sunt Alexanderfeld (H), Svetlîi (H) și 
Slobozia mare (F). 

Un alt indicator relevant pentru măsurarea polimorfismului alelic este conținutul 
informației polimorfe (PIC), care de asemenea evidențiază populațiile din regiunea de 
Sud prin variabilitatea profilului multilocus studiat. Astfel, în cadrul prezentei cercetări, 
11 din 12 marcheri utilizați în genotiparea plantelor din regiunea de Sud s-au remarcat 
prin valori PIC > 0,5 relevând un nivel înalt al conținutului informației polimorfe.

 În ceea ce privește populațiile de la Centru, doar 6 marcheri au valori PIC mai 
mari de 0,5 (Ocum-52, Ocum-59, Ocum-74, Ocum-81, Ocum-174 și Ocum-197), iar 
în cazul celor din nordul Moldovei – 4 marcheri, dintre care 2 (Ocum-74, Ocum-197) 
sunt înalt informativi pentru toate populațiile. Marcherii Ocum-59, Ocum-70, Ocum- 
87, Ocum-122, Ocum-141 și Ocum-206 cu valori PIC diferite (nivel scăzut, moderat și 
înalt) prezintă potențial de diferențiere intraregională [19]. 

În concluzie, cei mai informativi marcheri utilizați în genotiparea populațiilor 
autohtone de O. cumana, care pun în evidență polimorfismul alelic la nivelul unui 
locus, sunt Ocum-59, Ocum-74, Ocum-81, Ocum-197. În calitate de diferențiatori 
moleculari SSR a populațiilor, la nivel de regiuni, s-au remarcat marcherii Ocum-59,  
Ocum-70, Ocum-87, Ocum-206. Este important de menționat faptul ca indicii de 
diversitate genetică, spre deosebire de cei morfologici, diferențiază populațiile din 
regiunea de Sud prin variabilitatea alelică mai mare a locilor microsateliți, față de cele 
de la Nord și Centru. 
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În contextul afirmațiilor concluzive expuse, se desprinde ideea unor asocieri 
corelative diferite ale amprentelor genetice SSR între aceste trei regiuni. Astfel, prin 
testul Mantel de asociere a matricelor de disimilaritate a datelor binare s-au obținut 
coeficienții de corelare multiplă (Pearson) pentru combinațiile: r(Nord:Centru)= 0,395; 
r(Nord:Sud)= 0,427 și r(Centru:Sud) = 0,673 (Figura 2). 

Reieșind din valorile mici ale coeficientului de corelație în cazul asocierilor cu 
populațiile de la Nord, este evident că distanțele genetice (DG) ale acestora este diferit 
de cele caracteristice pentru populațiile din regiunile de Centru și Sud, care de altfel, 
prezintă un grad moderat de similaritate.

Figura 2. Coeficienții de corelație a DG-SSR între populațiile unei regiuni geografice 
(testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05).

De asemenea, valoarea mică a coeficientului de corelație obținut la 
comparația modelului de distanță genetică dintre populații în cadrul a trei regiuni 
r(Nord:Centru:Sud)=0,237, p<0,0001) se poate explica prin distribuția diferită a 
plantei parazit pe teritoriul țării. În cadrul expedițiilor științifice realizate pe teritoriul 
țării a fost confirmată tendința diferită de răspândire geografică a lupoaiei, aceasta fiind 
preponderent atestată în zona de Centru și Sud a Republicii.

Din numărul de populații identificate, rasele ≤ E au fost cel mai des întâlnite în 
zona de Centru (10 din 14 populații ≤ E analizate) și dimpotrivă, rasele mai evoluate 
G și H sunt la sudul țării (câte 6 din 9 populații) [14]. Așa dar, deși există aceste 
diferențe numerice în spectrul rasial al lupoaiei pe regiuni, 34 de populații din 
centrul și sudul Republicii Moldova prezintă asocieri corelative medii (r=0,67) ale  
amprentelor SSR (Tab. 2.).

Tabelul 2. Coeficienții de corelație între DG - SSR ale raselor de lupoaie. 

Rasa 
lupoaiei

Nr. de 
populații 
studiate

Nr. de rase/regiuni 
geografice

Coeficienții r(DG) între rasele de lupoaie, 
(testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05)

N C S E F G H
≤E 14 1 10 3 - 0,514 0,731 0,575
F 6 1 1 4 - 0,524 0,473
G 9 1 2 6 - 0,622
H 9 1 2 6 -

Gradul destul de înalt de similaritate genetică a populațiilor de la centrul și sudul 
țării se explica prin asemănarea genetică dintre rasele de O. cumana care predomina pe 
aceste teritorii. 
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Astfel, în rezultatul testului Mantel s-a constatat un coeficient de corelație mai mare 
între rasele ≤ E cu G (r- 0,731), ≤ E cu H (r- 0,575), G cu H (0,622), F cu G (0,520). 
Corelații relativ mai slabe au fost atestate la rasa F cu E (0,510) și F cu H (0,473), rasa 
F fiind întâlnită mai des în localitățile din regiunea de Sud (4 populații) comparativ cu 
cele din Centru și Nord (1 localitate) (Figura 3). 

În concluzie, populațiile din regiunea de Sud, formate preponderent din rasele G și 
H prezintă o variabilitatea alelică mai mare a locilor microsateliți în comparație cu cele 
de la Nord și Centru. Totodată, similaritatea secvențelor SSR genomice a populațiilor de 
O. cumana din sudul și centrul Republicii Moldova se datorează asemănării profilurilor 
genetice a raselor ≤ E cu G și H. 

Figura 3. Asocieri corelative a DG-SSR între populațiile diferitor rase de lupoaie 
(testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05).

Polimorfismul secvențelor ISSR. Analiza populațiilor de lupoaie studiate cu 13 
marcheri ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) [4] a pus în evidență de la 5 până la 20 
fragmente cu dimensiuni ale secvenței incluse in intervalul de valori 400 - 5000 pb. Un 
profil molecular cu 20 fragmente (500-2700 pb) a fost obținut în cazul primerului 807, 
bazat pe unitatea repetitivă (AG)8T. Alți 2 marcheri multilocus (CA)6RG și (CTC)4RC 
s-au evidențiat printr-un număr mai mare de fragmente (10-14) foarte variabile ca 
dimensiune (400-5000 pb). 

Primerii ISSR relevă un nivel înalt al conținutului informației polimorfe (PIC- 0,4 
sau 80% din conținutul informației polimorfe). S-a evidențiat capacitatea moderată a 
primerului ISSR-810(GA)8T de a identifica polimorfismul ISSR la toate populațiile 
de lupoaie studiate. Primerul multilocus (AG)8YA este unicul care diferențiază, 
după valoarea PIC, populațiile din regiunile geografice Nord (0,18) Centru (0,29)  
și Sud (0,36) [19]. 
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Variabilitatea genetică interpopulațională la nivelul secvențelor genomice ISSR 
este determinată atât de diferențe în dimensiunea ampliconilor, cât și de prezența 
anumitor fragmente doar la unele populații. Astfel, 9 din 14 populații de O. cumana 
rasa ≤E, 2 din 6 populații  rasa F, 5 din 9 populații rasa G și 7 din 9 rasa H se disting 
prin ampliconi specifici [19].

Variabilitatea genetică interpopulațională este determinată atât de diferențe 
în dimensiunea ampliconilor, cât și de prezența anumitor fragmente doar la unele 
populații. Astfel, 9 din 14 populații de O. cumana rasa ≤E, 2 din 6 populații rasa F, 
5 din 9 populații rasa G și 7 din 9 rasa H se disting prin ampliconi specifici. Aceste 
rezultate demonstrează divergența genetică mai mare a rasei H față de rasele mai 
puțin virulente. Totodată, este important de menționat că cele mai multe fragmente 
specifice (caracteristice pentru 2-6 populații) generate de primeri diferiți, se identifică 
la rasele ≤E: 5 (Crihana Veche) și 7 ampliconi (Dondușeni). Fragmente unice au fost 
identificate doar în cazul a 3 populații de la nordul țării, reprezentând rase diferite: Bălți, 
ISSR(CAA)5 - 1450 pb; Dondușeni, ISSR857(AC)8YG - 375 și 672 pb și fragmentul 
generat de ISSR(CT)8TC – 4566 pb; Soroca ISSR(CTC)4RC - 403 pb. O particularitate 
deosebită este și faptul că 15 din 25 de fragmente ISSR caracteristice doar pentru 1-6 
populații din 38 au dimensiuni de până la 2000 pb. Patru fragmente au lungimea de 
până la 500 pb iar 6 mai mari de 2000 pb. Marcherii cu fragmente specifice doar pentru 
o singură rasa sunt: ISSR(CT)8TC pentru rasa ≤E (Dondușeni) și ISSR(CAA)5 pentru 
rasa H (Bălți), ambele populații din nordul republicii. Marcherii ISSR857(AC)8YG și 
ISSR(GATA)4 au pus în evidență fragmente doar pentru populațiile din rasa E și H. 
Astfel, 8 din 13 marcheri au identificat fragmente specifice în unele populații de lupoaie 
din toate cele 4 rase studiate. În profilul genetic al unor populații (Dondușeni, Svetlîi, 
Gura Galbenei, Slobozia Mare, Crihana Veche, Ermoclia, Cimișlia, Alexanderfeld) 
s-au identificat fragmente specifice în cazul mai multor primeri ISSR (3-5).  
Cu excepția populației colectate de la Dondușeni, toate populațiile menționate sunt din 
regiunea de Sud [11]. 

Rezultatele testului Mantel de asociere corelativă a datelor ISSR pentru populații/
regiuni sunt similare cu cele obținute la analiza profilelor SSR, care demonstrează 
că modelul distanței genetice al populațiilor din Centru este asemănător cu cel al 
populațiilor de la Sud. Astfel, coeficienții de corelare pentru polimorfismul ISSR al 
populațiilor de la Nord și Centru, Nord și Sud, Centru și Sud au valori de 0,409; 0,396 
și respectiv 0,631 (Figura 4.). 

Figura 4. Coeficienții de corelație a DG-ISSR între populațiile diferitor regiuni 
geografice (testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05).
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Compararea a trei profile multilocus sumare (Nord: Centru: Sud) indică o asociere 
foarte slabă (r =0,224, p<0,0001), fapt relevat și în cazul analizei matricelor de distanță 
genetică în baza datelor SSR. Compararea modelului de distanță genetică-ISSR a 
populațiilor din diferite rase (Figura 5) a pus în evidență corelații de intensitate medie 
în cazul: rasei ≤E cu G (0,702), ≤E cu H (0,669), ≤E cu F (0,537), G cu H (0,670),  
G cu F (0,639) și F cu H (0,613). Rasele de lupoaie au un grad mai mare de similaritate 
în baza amprentelor ISSR, decât a celor obținute cu marcheri SSR, particularitate 
accentuată la rasa F. 

Figura 5. Asocieri corelative între matricele de distanță genetică a datelor ISSR la 
diferite rase de lupoaie.

Astfel, datele obținute în rezultatul genotipării prin utilizarea a 12 marcheri SSR 
și 13 primeri ISSR sunt convergente, demonstrând un grad mai mare de similaritate 
genetică a populațiilor de O. cumana din regiunile de Centru și Sud a țării și a rasei ≤E 
cu rasele G și H.

Corelarea datelor morfologice și moleculare (SSR și ISSR). Estimarea corelației 
dintre matricele de distanță obținute în baza indicilor morfologici ai semințelor și al 
polimorfismului molecular genetic (SSR și ISSR) s-a realizat la trei nivele: populații 
în general, populații grupate pe trei regiuni (nord, centru și sud) și populații grupate pe 
rase fiziologice (Tabelul 3). 

Astfel, la nivel general se constată o asociere corelativă slabă a matricei de 
disimilarite dintre 38 de populații de lupoaie după datele morfologice comparate cu 
datele genetice SSR și ISSR. Același rezultat s-a obținut și la compararea distanței 
genetice dintre toate populațiile în baza amprentelor SSR cu cele ISSR, coeficientul (r) 
fiind 0,082, p-0,030. Totuși, este evident gradul mai înalt de corespundere (r-0,186) a 
variabilității populațiilor după datele morfologice și după amprentele ISSR. 

Corelarea datelor morfologice și ISSR a fost pusă în evidență și în cazul analizei 
populațiilor grupate pe regiuni. Populațiile din regiunea de Nord se evidențiază 
prin corelarea puternică, în sens negativ, a indicilor morfologici cu datele ISSR, 
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fapt explicat prin divergența profilului ISSR a 4 rase diferite și similaritatea înaltă a 
lungimii și lățimii semințelor la aceste rase. Totodată, populațiile din regiunea de Sud, 
spre deosebire de cele din zona de Centru, se caracterizează printr-o asociere pozitivă 
statistic semnificativă, (r) 0,303, p-0,0001, datorată prezenței în această regiune  
a 6 populații din rasa H care se remarcă prin cea mai înaltă valoare a coeficientului de 
corelație (r) 0,721. 

Tabelul 3. Rezultatele testului Mantel de corelare între matricele de distanță a datelor 
morfologice și moleculare SSR.

38 pop.
Regiuni geografice Rase fiziologice ale lupoaiei

Nord Centru Sud ≤E F G H
SSR : indici morfologici

r (AB) 0,084 -0,183 -0,142 0,151 -0,154 0,297 0,125 0,422
valoare p, α =0,05 0,031 0,721 0,144 0,049 0,144 0,291 0,465 0,008

ISSR : indici morfologici
r(AB) 0,186 -0,897 -0,001 0,303 0,161 -0,111 0,022 0,721
valoare p, α =0,05 0,0001 0,038 0,995 0,0001 0,130 0,704 0,889 0,0001

SSR: ISSR
r(AB) 0,082 0,424 0,075 0,018 -0,062 -0,137 -0,351 0,484
valoare p, α =0,05 0,030 0,401 0,442 0,825 0,553 0,614 0,037 0,002

Este important de menționat că doar în cazul rasei H, considerată cea mai virulentă, 
matricele de distanță a populațiilor după datele moleculare ISSR, SSR și indicii 
morfologici sunt similare. Deci, populațiile care aparțin rasei H, indiferent de regiune, 
sunt similare, într-o măsura mai mare (după indicii morfologici și date ISSR, profile 
SSR și ISSR) sau mai mică (profile SSR și indici morfologici). 

Testul Mantel a relevat, de asemenea, divergențe genetice semnificative între 
populațiile rasei H și a celor identificate ca rasele ≤E, F și în special G, care prezintă 
corelații în sens negativ a polimorfismului genetic interpopulațional, la nivelul 
secvențelor microsatelit și cel al regiunilor flancate de acestea. Astfel, unele populații 
care aparțin rasei G comparate între ele, au un grad mai mare de similaritate a profilului 
SSR (12 marcheri) și, în același timp, de disimilaritate a profilului ISSR (13 primeri). 

În concluzie, studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității populațiilor 
a pus în evidență rasa H prin gradul înalt și mediu de congruență a datele morfologice 
și moleculare (SSR și ISSR). Totodată, lipsa unor corelații semnificative în majoritatea 
cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G, sugerează 
asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial, constatare care 
trebuie să fie luată în considerație la cultivarea floarea-soarelui cu toleranță / rezistență 
la Orobanche cumana. 

În favoarea acestei informații sunt și valorile intervalului de variație a DG 
(coeficientul Jaccard), care au fost diferite în cazul amprentelor SSR (0,12–0,63) și 
a celor ISSR (0,21–0,81), relevând o eterogenitate interpopulațională mai mare a 
fragmentelor ISSR (Figurile 6,7 și Tabelul 4). Din datele tabelare este evident că între 
populațiile unei rase, de asemenea, există diferit grad de variabilitate genetică. Prin 
valori mai mari ale coeficientului de disimilaritate genetică se evidențiază rasa G și H, 
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fapt ce sugerează asupra unui nivel relativ mai mare de heterozigoție și polimorfism. 
Populațiile cele mai divergente după profilul SSR, care aparțin unei rase de lupoaie, 
sunt din diferite regiuni geografice, de exemplu: 
-  rasa E (DG 0,5-0,6): Brînzenii Noi față de Chișinău, Fundul Galbenii, Cazangic, 

Dondușeni; Chișinău față de Floreni și Holercani; Izbiște față de Buțeni;
- rasa F (DG 0,5-0,6): Slobozia Mare față de Rassvet și Ștefan-Vodă;
- rasa G (DG 0,5-0,6): Gura Galbenei față de Soroca și Frăsinești, iar Soroca față de 

Talmaza;
- rasa H (DG 0,5-0,63): Alexanderfeld față de Taraclia, Corten, Svetlîi, Congaz, 

Sărata Mereșeni, Bălți; Taraclia față de Corten și Svetlîi; Svetlîi față de Corten, 
Ermoclia, Bălți, Ciocîlteni față de Congaz.

Figura 6. Distanța genetică dintre diferite populații care aparțin unei rase de lupoaie 
conform profilului SSR.

Populațiile cele mai divergente după profilul ISSR, dar care aparțin unei rase de 
lupoaie (Figura 7), sunt din aceeași sau diferite regiuni geografice, de exemplu: 
- rasa E (DG 0,5-0,6): Brînzenii Noi față de Fundul Galbenii, Căzănești față de 

Chișinău;
- rasa F (DG 0,5-0,6): Rassvet față de Carabetovca și Grigorievca;
- rasa G (DG 0,5-0,81): Soroca față de Ciadîr-Lunga, Manta; Chirsova față de Gura 

Galbenei, Verejeni, Soroca, Frasineşti; Beșalma față Talmaza, Soroca, Chirsova, 
Ciadîr-Lunga, Manta, Gura Galbenei, Verejeni, Frăsinești; 

- rasa H (DG 0,5-0,73): Alexanderfeld față de Sărata Mereșeni, Ermoclia, Congaz, 
Svetlîi, Corten , Taraclia, Ciocîlteni, Bălți; Congaz față de Bălți și Ciocîlteni; 
Ciocîlteni față de Svetlîi și Corten.

Populații similare după distanța genetică atât la nivelul locilor SSR, cât și al 
fragmentelor ISSR au fost stabilite doar în cazul raselor E și H: Brînzenii Noi față de 
Fundul Galbenii (rasa E) și Alexanderfeld față de Sărata Mereșeni, Congaz, Svetlîi, 
Corten, Taraclia și Bălți (rasa H).

De menționat, că cea mai mică distanță genetică între populațiile ce reprezintă 
aceiași rasă s-a constatat doar în cazul când acestea au fost colectate din aceiași 
regiune sau din localități apropiate geografic (de ex., după profilul SSR cea mai mică 
DG la rasa E – Holercani față de Floreni, Cimișlia, Fundul Galbenii; Căzănești față 
de Sîngera, Băcioi, Holercani, Fundul Galbenii și Izbiște; rasa F – Grigorievca față 
de Carabetovca, Rassvet, Slobozia Mare; rasa G - Beșalma față de Chirsova, Manta, 
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Ciadîr-Lunga; Chirsova față de Talmaza și Manta; rasa H – Taraclia față de Corten, 
Svetlîi, Congaz; Congaz față de Svetlîi), rezultate care confirmă originea filogeografică 
a raselor de lupoaie [11, 18].

Figura 7. Distanța genetică dintre diferite populații care aparțin unei rase de lupoaie 
conform profilului ISSR.

Generalizând rezultatele obținute s-a constatat că în studiul populațiilor  
de O. cumana, utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare, cu marcheri dominanți 
multi-locus (ISSR) și co-dominanți multi-alelici (SSR), a permis relevarea unui nivel 
mai înalt de divergență genetică între rasele fiziologice, decât fiecare în parte, fapt 
explicat prin natura variației genetice identificate. Marcherii SSR sunt specifici pentru 
anumite secvențe microsatelite, în timp ce primerii semiarbitrari ISSR prin identificarea 
regiunilor dintre aceste secvențe au o acoperire mai mare a genomului, fapt care 
justifică valorile comparativ mai înalte ale coeficientului de corelație între matricele 
de disimilaritate interpopulațională la nivelul indicilor morfologici și al fragmentelor 
ISSR, fiind cunoscut determinismul poligenic al caracterelor morfologice cantitative. 

Tabelul 4. Numărul cazurilor de comparație (%) a populațiilor în funcție de valorile 
disimilarității genetice a secvențelor SSR și ISSR.

Rase de
lupoaie

Intervalul de variație a valorilor DG (coeficientul Jaccard)
0,1-0,19 0,2-0,29 0,3-0,39 0,4-0,49 0,5-0,59 0,6-0,69 0,7-0,79 0,8-0,81

SSR
E 5 16 36 34 7 1   
F  20 27 40 13    
G 6 22 28 31 14    
H 3 14 22 25 28 8   

ISSR
E 8 35 52 5
F 13 20 53 13
G 19 36 17 14 11 3
H 6 31 28 14 19 3

Datele discutate în prezenta lucrare sunt în acord cu cele ale altor autori, care au indicat 
eficiența corelării diferitelor tipuri de marcare moleculară, fenotipică sau biochimică în 
investigații filogenetice și de diversitate genetică la diverse antofite parazite și plante 
de cultură. Astfel, în rezultatul unor studii taxonomice a nouă specii de Orobanche L. 
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(Orobanchaceae) din Egipt și Arabia Saudită, prin analiza caracterelor morfologice în 
asociere cu genotiparea RAPD și ISSR, s-a constatat similaritatea genetică mai înaltă a 
speciei O. minor cu O. pubscence, comparativ cu O. crenata [42]. Pe când anterior, în 
baza polimorfismului proteinelor din semințe, Sharawy (2008) a raportat un nivel mai 
mare de similaritate a speciei O. minor cu O. crenata și nu cu O. pubescence [43]. 

Un alt studiu axat pe investigarea genetică a unor hibrizi de porumb (Zea mays 
L.), prin diferite tipuri de marcare moleculară (SSR, ISSR, RAPD) combinată cu 
marcheri biochimici (conținutul proteinelor de rezervă din semințe, SDS-PAGE) a 
pus în evidență corelații moderate și puternice dintre distanța genetică a genotipurilor, 
conform profilurilor SSR/RAPD, ISSR/RAPD, SSR/ISSR și a marcherilor biochimici 
cu cei moleculari [1, 2]. Astfel, autorii au conchis că tehnicile de marcare utilizate 
sunt eficiente în egală măsură, fiind utilizate atât separat, cât și în complex. În același 
context se înscriu și datele obținute de Etminan și colab. (2018), fiind demonstrată 
corespondența înaltă (testul Mantel, r = 0,83) a polimorfismului ISSR și SCoT (Start 
Codon Targeted) la genotipurile de salvie [29].

Contrar ideii de substituire a tehnicilor de marcare cu obținerea unor rezultate 
similare în diferențierea genotipurilor sunt afirmațiile de complementaritate bazate pe 
faptul că marcherii au ca țintă secvențe genomice unice sau repetitive, cu o tendință 
diferită de evoluție/conservare sub acțiunea selecției naturale și artificiale. În favoarea 
acestor afirmații sunt investigațiile de evaluare a eficienței marcherilor ISSR și SSR 
în genotiparea varietăților de curmal (Phoenix dactylifera L.), care relaționată cu 
variabilitatea unor caractere agronomice ale fructelor a corelat diferit. Spre deosebire 
de matricea perioadei de maturitate a fructelor cea a consistenței a corelat semnificativ 
cu datele moleculare, fapt explicat de autori prin variația perioadei de maturitate în 
funcție de factorii de mediu și nu de secvența nucleotidică. De asemenea, nu a fost 
identificată nici o asociere semnificativă între profile ISSR și SSR [34]. Corelații de 
intensitate slabă sau lipsa asocierilor între diferite metode de marcare (ISSR, SSR, 
RAPD, AFLP), sunt descrise în mai multe lucrări, de exemplu în cazul studiul speciei 
sălbatice de floarea-soarelui naturalizată în Argentina [30], a diferitelor varietăți de 
trestie de zahar [8], orez [40]. Autorii acestor cercetări menționează importanța utilizării 
integrate a diferitelor tehnici de marcare pentru relevanța și comprehensiunea structurii 
intra- și inter-genomice a plantelor. În general, este constatată o tendință de asociere 
corelativă mai mare între diferite tipuri de marcheri în cazul plantelor autogame și linii 
consangvinizate, întrucât au un grad mai înalt de homozigoție.

În concluzie finală, investigațiile expuse în prezenta lucrare contribuie cu noi 
informații privind distribuția geografică și divergența genetică între diferite rase de 
lupoaie pe teritoriul țării, fluxul de gene facilitat de dispersia polenului/semințelor 
natural sau mediat de factori antropogeni (transportul semințelor comerciale, tehnici 
agricole necorespunzătoare etc.) 

Concluzii 
1. Utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare, cu marcheri dominanți (ISSR) 

și codominanți (SSR) în studiul populațiilor de O. cumana, a permis relevarea unui 
nivel mai înalt de divergență genetică între rasele fiziologice, decât fiecare în parte, 
fapt explicat prin natura variației genetice identificate. Astfel, analiza diversității 
genetice a lupoaiei autohtone cu 12 marcheri SSR a permis constatarea unui coeficient 
de corelație mai mare între rasele ≤ E:G (0,731), ≤ E:H (0,575), G:H (0,622),  
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F:G (0,520), iar analiza ISSR – o divergență genetică mai mare a rasei H față de rasele 
mai puțin virulente. Prin analiza comparativă a distanței genetice s-a relevat gradul mai 
înalt de similaritate între rase după profilele ISSR, față de cele obținute cu marcheri 
SSR, particularitate accentuată la rasa F. Populații similare după distanța genetică atât 
la nivelul locilor SSR, cât și al fragmentelor ISSR au fost stabilite doar în cazul raselor 
E și H: Brînzenii Noi față de Fundul Galbenii (rasa E) și Alexanderfeld față de Sărata 
Mereșeni, Congaz, Svetlîi, Corten , Taraclia și Bălți (rasa H).

2. Studiul fenotipic al semințelor de O. cumana a pus în evidență corelații 
(Pearson) puternice negative dintre lățimea seminței și raportul lungime/lățime în 
cazul populațiilor de O. cumana rasa ≤E, G și F. Rasa F se caracterizează inclusiv 
prin asocierea puternică a valorilor dintre lungime și raportul lungime/lățime. Un nivel 
relativ înalt de corespundere dintre datele morfologice și ISSR a fost pus în evidență în 
cazul analizei populațiilor grupate pe regiuni. Astfel, în cazul populațiilor din regiunea 
de Nord sunt corelații puternice, în sens negativ, fapt explicat prin divergența profilului 
ISSR a 4 rase diferite și similaritatea înaltă a lungimii și lățimii semințelor la aceste 
rase. Totodată, populațiile din regiunea de Sud, spre deosebire de cele din zona de 
Centru se caracterizează printr-o asociere pozitivă statistic semnificativă (r-0,303), 
datorată prezenței a 6 populații de rasa H care se remarcă prin cea mai înaltă valoare a 
coeficientului de corelație ISSR:indici morfologici (0,721). 

3. Studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității populațiilor 
a evidențiat rasa H prin gradul înalt și mediu de congruență a datele morfologice și 
moleculare (SSR și ISSR). Totodată, lipsa corelațiilor semnificative constatată în 
majoritatea cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G, 
sugerează asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial.
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