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Creşterea şi dezvoltarea plantelor se realizează în condiţii variabile de mediu, fiind 
influenţate de stresul biotic şi abiotic. Aceste procese sunt determinate de multiple 
interacţiuni dinamice (lineare şi nonlineare) între elementele, care formează matricea 
structurală şi baza funcţională a organismelor (ADN, ARN, proteine, metaboliţi, 
organite, celule, ţesuturi, organe, etc.).  Din aceste considerente o prioritate strategică a 
ştiinţelor biologice moderne  reprezintă  investigaţiile sistemice, axate pe  identificarea 
conexiunii dintre factorii ereditari nucleari şi extranucleari, studiul expresiei genelor 
la diferite niveluri de organizare a materiei vii, precum şi elucidarea unor noi aspecte 
moleculare ale fenomenelor biologice generale. 

Reieșind din rolul determinant al biologiei moleculare în evoluția științelor vieții și 
necesitatea de pregătire a specialiştilor în domeniu, prin Hotărârea Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 38 din 26 martie 2009, în cadrul 
Universității Academiei de Științe a Moldovei (UnAŞM) a fost creat Centrul universi-
tar  de Biologie Moleculară (redenumit anul curent în Centrul de Genetică Funcțională), 
direcția științifică a centrului constituind Genomica structurală, funcțională și mod-
elarea proceselor cu utilizarea instrumentelor bioinformatice. Centrul este organizat 
în trei grupe de cercetare (laboratoare) – Proteomică, Genomică, Bioinformatică, 
care desfăşoară studii fundamentale şi aplicative în domeniul geneticii funcționale, 
variabilității genetice, selecției asistate de marcheri moleculari, bioinformaticii.

În anul 2011, în baza performanțelor științifice ale CBM, Universitatea a fost 
acreditată de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Hotărârea Nr. 
AC-2/3. Chişinău, 24 martie 2011) pentru profilul de cercetare Genetică funcţională şi 
Bioinformatică (Certificatul de acreditare, seria 1 nr. 028).

Cercetările realizate de colectivul Centrului de Genetică Funcțională pe parcursul 
ultimilor ani au avut ca scop elucidarea mecanismelor polivalente de inducere şi 
expresie fenotipică a genelor sub influenţa factorilor endo- şi exogeni (Fig. 1), 
utilizând diferite sisteme model în cadrul cărora genele determină caractere biologice 
şi economice valoroase, inclusiv sistemul androsterilităţii citoplasmatice şi restaurării 
fertilităţii (ASC-Rf), linii izogene, fenocopii ale plantelor modificate genetic,  
interacţiunea gazdă-parazit etc.

În contextul celor expuse, pentru înțelegerea proceselor determinate de expresia 
diferenţiată a genelor, manifestate fenotipic, metodologia de cercetare în cadrul fiecărui 
sistem implică studii genomice, proteomice și metabolomice, axate pe:

studiul polimorfismului genetic al sistemelor model (• SDS-PAGE, RAPD,  
SSR, AFLP, etc.)
investigarea genelor, care formează aceste sisteme model (• analize 
hibridologice, bioinformatice şi moleculare, PCR cu primeri specifici,  
CAPS-PCR, secvenţiere) 
elucidarea tipului de moştenire (• scheme dialele de analize, topcross-uri şi 
backcross-uri)
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identificarea activității genelor nucleare şi mitocondriale, cuantificarea • 
transcripților (RT- PCR, qPCR, Northen Blot, Southern Blot) şi analiza profilelor 
proteice (electroforeză, cromatografie lichidă, Western Blot, tehnologii bazate 
pe chip-uri)
relevarea diferitor interconexiuni a căilor metabolice şi reţelelor de gene • 
implicate în exteriorizarea factorilor ereditari (analiza in silico a genelor, 
instrumente bioinformatice)
elucidarea mecanismelor fiziologo-biochimice de realizare fenotipică a • 
factorilor ereditari (metode de cromatografie,  spectrofotometrie,  tehnologii 
chip)
analiza fenotipică a caracterelor, determinate de gene concrete (• fenologie, 
fenotipare, morfologie) la nivel de organism. 

Figura 1. Strategia integrativă de studiu 

Actualmente, în susținerea studiilor genomice și proteomice, instrumentele 
bioinformatice pun la dispoziţia cercetătorilor principii de identificare, stocare, 
integrare, analiză şi distribuire a diferitor tipuri de date, care  vizează  identificarea 
similarităţii structurale şi funcţionale. De menționat că, aplicarea tehnicilor de 
bioinformatică în cercetările biologice din Republica Moldova a fost iniţiată de către 
colectivul UnAȘM, astăzi acestea, fiind cu succes implementate în activitatea Centrului 
de Genetică Funcțională. În scopul diseminării cunoştinţelor privind valorificarea 
tehnologiilor informaţionale în cercetarea biologică echipa UnAȘM a elaborat un 
Ghid practic pentru analiza genelor şi proteinelor [14], care reprezintă un suport 
metodic  pentru cursul de lecții la disciplina Bioinformatica, indispensabil în pregătirea 
studenţilor şi cercetătorilor, precum şi a persoanelor interesate în cunoaşterea tehnicilor 
informaţionale de prelucrare a datelor biologice şi integrare pe verticală a informaţiei 
de la nivel molecular până la nivel de comunităţi interspecifice [10].

Mai mult decât atât, în cadrul universității a fost creat un instrument intraramural – 
UDaCoT, care se referă atât la ştiinţele biologice şi biomedicale, cât şi la informatică 
și facilitează căutarea şi analiza informaţiilor de interes, în regim on-line, conform unei 
ontologii de cuvinte-cheie [36, 42].

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului ASC-Rf. Mobilizarea 
eficientă a resurselor genetice în programele de ameliorare şi creare a hibrizilor de înaltă 
productivitate cu utilizarea efectului de heterozis în baza androsterilităţii citoplasmatice 
şi restaurării fertilităţii polenului continuă a fi una dintre cele mai importante şi actuale 
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preocupări ale savanţilor biologi. Controlul fertilităţii masculine reprezintă un factor 
esenţial în reproducerea plantelor, diversificarea germoplasmei şi obţinerea hibrizilor cu 
grad înalt de heterozis, constituind totodată un model clasic în studiul mecanismelor de 
interacţiune a genelor nucleare (Rf) şi mitocondriale (orf H 522), precum şi a sistemului 
genetic cu cel fitohormonal în realizarea fenotipică a materialului ereditar. 

În contextul celor expuse, investigațiile s-au focusat pe trei aspecte de bază ale 
sistemului ASC-Rf la floarea-soarelui, inclusiv, relevarea mecanismelor fiziologice de 
inducere şi exteriorizare a genelor citoplasmatice, constatarea conexiunii dintre factorii 
ereditari nucleari şi citoplasmatici, expresia genelor asociate dezvoltării organelor 
generative, precum şi elucidarea bazelor moleculare ale fenomenului de heterozis în 
scopul evidenţierii unor marcheri lincați cu caractere valoroase economic. 

O primă etapă realizată în cadrul fiecărui sistem model constă în identificarea genelor 
care îl formează. Androsterilitatea rezultă din blocarea procesului de microsporogeneză 
la diverse etape ale acestuia şi poate apărea spontan, sau poate fi indusă prin încrucişări 
intra- şi interspecifice, mutageneză chimică, fizică, transgeneză, etc. [1, 5, 25, 29]. 
Acest fenomen reprezintă rezultatul mutaţiilor mitocondriale, în special, în regiunea 
din amonte sau aval a genelor care codifică componenţii complexului ATP-azic  
[8, 24, 27].  Restaurarea fertilităţii polenului are loc în prezenţa alelelor dominante 
a genelor Rf  (restauratoare de fertilitate) localizate în nucleu, care codifică pro-
teine cu structura PPR pentatricopeptide ce destabilizează transcripţii ASC prin   
diferite mecanisme  [22, 28, 17, 30, 49]. 

Cercetările fundamentale ce ţin de relevarea caracterului de moştenire şi 
expresie a genelor cu utilizarea analizelor hibridologice au permis identificarea şi 
caracterizarea fenotipică şi genetică a două tipuri de ASC – ASCl (lenticularis ) şi 
ASCp (petiolaris) [58, 59, 63]. Această constatare a fost ulterior confirmată prin analize  
moleculare  de către R. Horn [31].

Este cunoscut că ASC la floarea-soarelui a apărut în rezultatul unor reorganizări 
în genomul mitocondrial în regiunea atpA-cob prin generarea secvenţelor de ADN 
himere, privite ca o mutaţie mitocondrială sau o deficienţă care afectează dezvoltarea 
normală a microsporogenezei [29, 50]. Analiza moleculară detaliată a acestui domeniu 
a demonstrat că liniile androsterile se deosebesc de analogii androfertili printr-o inversie 
de 11kb şi o inserţie de 5 kb. Datorită inversiei orf873 este translocat din poziţia sa în 
faţa genei cob, iar în poziţia orf708 are loc inserţia unde se creează un nou cadru de 
citire cu 522 de nucleotide - orfH522 [46] (Fig. 2).

Figura 2. Organizarea ADN-ului mitocondrial flancat de genele atpA- şi cob- la liniile 
fertile şi androsterile (PET1) [34]
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Prin amplificare cu primeri specifici pentru noul cadru de citire orfH 522, generat prin 
recombinări la nivelul ADN mitocondrial, a fost relevată prezenţa ampliconului scontat. 
Genotipurile analizate în baza marcherului asociat cu androsterilitatea au prezentat 
o populaţie neomogenă de plante fertile şi sterile, 100% de sterilitate fiind constatat 
doar la plantele liniei materne Xenia (Fig. 3). Rezultatele obţinute au demonstrat, 
totodată, posibilitatea estimării fenotipului steril la liniile parentale, indiferent de faza 
de dezvoltare,  rapid şi cu un grad înalt de veridicitate.  

Un alt aspect al cercetărilor a constituit analiza genelor Rf, puțin studiate până în 
prezent. Astfel, deși prezenţa a 2-3 gene Rf şi modul lor de interacţiune (complementar 
sau prin polimerie cumulativă şi necumulativă în procesul de moştenire a androsterilităţii 
– androfertilităţii) a fost constatat prin analize hibridologice (Tab. 1) încă în anii 
80, iar prin încrucişări dialele s-a stabilit că liniile restauratoare conţin patru gene  
Rf diferite, recunoscute astăzi în lumea întreagă, aspectele moleculare ale 
procesului de restaurare per ansamblu, dar, în special, la Helianthus practic nu  
sunt elucidate  [51, 56, 57, 63, 65]. 

Figura 3. Identificarea 
orfH522  asociată cu ASC 
ladiferiți hibrizi şi forme pa-
rentale de floarea-soarelui 

(A. 1-14 – forma ♀; 15 - 
Xenia F1; 16 – forma ♂; B. 
1-11 – forma ♀; 12 - Drofa 
F1;  13 – forma ♂;   C. 1-9 - 
forma ♀; 10 - Valentino F1; 11 
- forma ♂)

Actualmente, la floarea-soarelui sunt descrise cinci gene restauratoare de fertilitate 
– Rf1, Rf2, Rf3, Rf4 şi gena Rfl cu acţiune specifică în citoplasma ssp. lenticularis  
[60-62],  fiind cartată molecular doar gena Rf1 poziţionată în grupul de linkage 6 [35]. 
Analizele moleculare efectuate cu markerul CAPS H13 lincat cu locusul restaurator 1 
la o distanță de 3,1 cM de această genă au permis identificarea în majoritatea liniilor 
materne, paterne și la genotipurile hibride, prezenţa genei Rf1 (Fig. 4). 

Prin digestia ampliconului PCR cu endonucleaza HinfI au fost evidenţiate trei 
profile electroforetice în raport de segregare genotipică de 1:2:1 în F2 şi de 1:1 în BC1, 
date care permit identificarea stării genei restauratoare de fertilitate – dominante homo- 
şi heterozigotă la liniile Rf şi hibrizi şi recesivă homozigotă la liniile materne (Fig. 5). 

Analiza comparativă a datelor din literatură cu rezultatele obţinute de noi relevă 
faptul că mecanismul de moştenire şi interacţiune a genelor Rf la floarea-soarelui este, 
în mare parte, similar determinismului genetic în cadrul sistemului genetic ASC-Rf la 
alte specii de plante, indiferent de poziţia lor taxonomică şi originea androsterilităţii. 
Reieșind din volumul infim de date cu referință la expresia genelor Rf la floarea-
soarelui, ne-am focusat spre analiza in silico a produselor de expresie ale sistemului 
ASC-Rf pentru alte specii de plante. 
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Tabelul 1. Restaurarea androfertelității la hibrizii de floarea-soarelui pe  
bază de ASC.

Indexul 
liniei Generaţie

Segregare 
fertile : sterile X2 Numărul 

de gene
Tip de 

interacţiune
Numărul de 

familii
real teoretic

SI 
3376-3

F1
F2
FB

57:64
31:10
125:18

1:1
3.1
1:1

0,52
0,02
1,12

1 - 11

SI 
2986-2

F1
FB
F2

78:0
45:15
30:5

-
3:1
15.1

-
0:00
2,98

2 Polimerie 
necumulativă 12

VIR 199
F1
F2
FB

80:0
19:18
13:30

-
9:7
1:3

-
0,23
0,60

2 Interacţiune 
complementară 4

K 2288-
287

F1
FB
F2

65:0
13:24:17
26:18:3X

-
1:2:2
9:6:1

-
1,09
0,36

2 Polimerie 
cumulativă 8

VIR 160-
352 F1 62:8 7:1 0,06 3 Polimerie 

necumulativă 3

χ2 0,05 = 3,84

Figura 4. Electroforeza produsului de 
amplificare asociat cu gena Rf la liniile 
materne (A), paterne (B), formele  
hibride F1 (C)

Figura 5. Produsele de digestie enzimatică  
la genotipul Drofa F2 (M- marker molecular; 
♀- rf1rf1; ♂- Rf1Rf1; F- Rf1rf1)

S-a constatat că proteinele asociate cu restaurarea fertilităţii, înregistrate în 
baza de date au o localizare citoplasmatică, în timp ce majoritatea produşilor de 
expresie ASC conţin motive proteice noncitoplasmatice, transmembranare şi  
citoplasmatice (Tab. 2)  [9].

Aceste date au confirmat rezultatele obţinute de noi anterior prin care a fost pusă 
în evidenţă proteina 16kDa în SDS electroforeză, evidențiindu-se un nivel mai înalt în 
fracţia mitocondrială [64] comparativ cu cea citoplasmatică (Fig. 6A). 

Rezultatele analizei bioinformatice demonstrează că primii 23 de aminoacizi  ai 
proteinei orfH522 de la floarea-soarelui au o localizare mitocondrială, având un 
domen noncitoplasmatic; următorii 17 aminoacizi sunt localizați între membrane cu un 
domen transmembranar, iar majoritatea acestora (132 de aminoacizi) sînt localizaţi în 
citoplasmă și au un domen citoplasmatic (Fig. 6B) [9].  
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Tabelul 2. Localizarea proteinelor ASC-Rf

SPECIA PROTEINA
LOCALIZAREA PROTEINELOR ASC-Rf

Non-
citoplasmatică

Trans
membranară

Cito-
plasmatică

ASC
Petunia

proteină ASC 402 aa 38–46; 112–402 47–67; 88–111 68–87

Rf
proteina genei Rf–PR591 – – 1–591
proteina genei Rf–PR592 – – 1–591

ASC Brassica 
napus

proteina genei orf222 28–89 7–27; 90–108 1–6; 
109–222

Rf proteina genei Rfo – – 1–667
ASC

Oryza 
sativa

ORF 79 1–19 20–38 39–79

Rf
proteina genei Rf1a – – 1–791
proteina genei Rf1b – – 1–506
proteina genei Rf1c – – 1–794

ASC Raphanus 
sativus

ORF 125 1–23 24–44 45–125
Rf proteina genei orf687 – – 1–687

Figura 6. Distribuirea spaţială a proteinelor asociate cu ASC

Identificarea domenelor proteice prin Protein Workbench şi caracterizarea acestora 
cu ajutorul programului Fobius a permis să presupunem, că cel mai frecvent, produşii 
de expresie a genelor Rf cu motive specifice de recunoaştere, contribuie la destabilizarea 
transcriptului mitocondrial ASC, dereglând, astfel, întreaga cale metabolică pe care o 
declanşează genele mitocondriale și inițiind apoptoza celulară (Fig. 7) [9]. 

Toate aceste mecanisme complexe de interacţiune nucleu-citoplasmă se află într-o 
dependenţă corelativă cu numeroşi indici fiziologici celulari, care intervin în expresia 
genelor ce formează sistemul ASC-Rf. Realizarea fenotipică a sistemului genetic 
ASC-Rf reprezintă totalitatea proceselor ce au loc simultan în frunză şi calatidiu, 
fiind iniţiate la anumite faze ontogenetice, preponderent, în perioada de evocaţie 
florală și este determinată, în mare măsură, de raportul dintre acidul indolil acetic  
și gibereline  (AIA/AG3) [15, 16].
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Figura 7. Mecanismul general de interacţiune dintre componentele sistemului ASC-Rf.

Anume din aceste considerente un alt sistem, inclus în cercetările noastre, a fost 
sistemul androsterilitatea citoplasmatică – androsterilitatea indusă de giberiline (ASI), 
ce reflectă interacţiunea cadrului genetic cu cel fitohormonal.

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului ASC-ASI. Analiza 
modelului de studiu ASC-ASI, reprezentat de fenocopii sau liniile - izonucleare, 
a scos în evidenţă similaritatea structurală şi funcţională (la nivel morfologic, 
fiziologic, biochimic, genetic și molecular) a androsterilității citoplasmatice şi  
celei induse de AG3. 

Astfel, studiul fenotipic al androsterilităţii citoplasmatice şi androsterilităţii induse 
demonstrează apariţia sterilităţii masculine la floarea-soarelui care se manifestă la 
nivelul aspectului structural al florilor tubulare și gametofitului masculin (Fig. 8).

Figura 8. Fenotipul plantelor fertile şi cu ASI 

Caracteristica citologică a anterelor la plantele de floarea-soarelui cu ASC şi ASI, 
efectuată la 5 faze ale microsporogenezei, denotă faptul că aspectul morfologic al 
meiocitelor prezintă o dezvoltare normală în toate fazele meiozei la linia fertilă, spre 
deosebire de celulele sporogene şi tapetului anterelor izolate de la inflorescenţele tratate 
cu giberiline (Fig. 9). 

Totodată, la aplicarea giberelinelor a fost relevată sinteza de novo a proteinei  
16 kDa, corelată cu ASC la floarea-soarelui (Fig. 10).
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Figura 9. Fazele de dezvoltare ale meiocitelor la martor (A) şi plante tratate cu AG3 
(B) (x 1600, tetrade, microspori x 640)

Figura 10. Similitudinea indicilor biochimici la ASC și ASI

Rezultatele analizei RT-PCR demonstrează elocvent că aplicarea exogenă a 
giberelinelor, induce apariția unor transcripţi cu structura secvenței similară (100%)   
genei orfH522  responsabilă de androsterilitatea citoplasmatică (Fig. 11). 

Figura 11. Identificarea prezenței  
genei orfH522 la plantele tratate cu 
AG3. (1 -  SW501;  2 – SW501ASC;  
3 – hibridul Sambred)

Aceste studii aduc o contribuţie importantă în elucidarea evenimentelor și proceselor 
care stau la baza gametogenezei şi deschid noi posibilităţi de dirijare a proceselor de 
dezvoltare la plante [18, 19]. 
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Sistemele model de studiu, utilizate în cadrul cercetărilor noastre, sunt larg 
răspândite în crearea hibrizilor înalt productivi cu utilizarea efectului de heterozis.

Mecanisme genetico-moleculare ale heterozisului la plante. Factorul primordial, 
care determină eficienţa selecţiei la heterozis este polimorfismul genetic al materialului 
ameliorativ şi posibilităţile aprecierii acestuia. Asocierea metodelor tradiţionale de 
ameliorare a plantelor cu cele de biologie moleculară asigură o serie de avantaje în 
obţinerea hibrizilor de culturi agricole cu caractere favorabile. Cercetarea variabilităţii 
caracterelor, ce determină polimorfismul utilizat în ameliorarea moleculară, contribuie 
la elucidarea limitelor de potenţial a genofondului spontan şi cultural în scopul 
valorificării acestuia în agricultură. 

Particularităţile biologice specifice ale plantelor pot fi puse în evidenţă prin 
intermediul marcherilor moleculari, care pot fi utilizaţi în aprecierea diversităţii 
genetice, selecţia caracterelor calitative şi cantitative, selectarea formelor parentale, 
determinarea gradului de hibridare etc. [4].

În contextul celor expuse cercetările abordează următoarele aspecte științifice:
- elucidarea particularităţilor citogenetice la diverse genotipuri de floarea-soarelui 

şi corelarea acestora cu heterozisul;
- evaluarea indicilor morfo-fiziologici în ontogeneză şi stabilirea relaţiilor dintre 

caractere la nivelul genotipurilor homo- şi heterozigote precum şi între formele 
parentale şi hibridul de prima generaţie;

- identificarea particularităţilor cantitative şi calitative ale proteinelor sumare şi 
fracţionate, ca produse ale activităţii genomului, pentru evidenţierea polimorfismului 
la diferite linii şi hibrizi de floarea-soarelui;

- identificarea polimorfismului ADN la diferite genotipuri de floarea-soarelui şi 
stabilirea particularităţilor moştenirii produselor de amplificare RAPD.

Analiza activităţii mitotice şi indicilor fazici a 11 genotipuri cercetate, reprezentante 
a patru familii de floarea-soarelui (Performer, Xenia, Oxana, Valentino) a pus în evidenţă 
specificitatea genotipică – activitatea cea mai înaltă a meristemelor înregistrându-
se la genotipurile heterozigote, iar cele mai mici valori fiind depistate la formele 
homozigote. Hibrizii au fost caracterizaţi prin valori cu 2,17-8,84% mai mari faţă de cel  
mai bun părinte [4].

Studiul interdependenţei caracterelor morfologice (înălţimea plantei, lungimea şi 
lăţimea frunzelor, suprafaţa foliară, numărul de frunze, diametrul tulpinii, diametrul 
inflorescenţei, numărul de zile până la butonizare, înflorire şi maturizare) a permis să 
constatăm diferite corelaţii între indicii morfogenetici cercetaţi. 

Limitele de variaţie a corelaţiilor la formele heterozigote au fost mai largi, 
demonstrând plasticitatea şi capacitatea de adaptare sporită a hibrizilor de  
prima generaţie.

Proteinele de rezervă din seminţele de floarea-soarelui (globulinele 2S, heliantinina) 
sunt considerate marcheri perfecţi, contribuind la elaborarea hărții genetice [4]. 

Analiza spectrelor electroforetice ale proteinelor sumare, albuminelor și 
globulinelor la 11 genotipuri homo- şi heterozigote au relevat eterogenitatea înaltă a 
liniilor şi hibrizilor incluşi în cercetare (Fig. 12), fiind evidențiate polipeptide specifice 
albuminelor (54,0 kDa) şi globulinelor (29,0 kDa), care pot fi utilizate în paşaportizarea 
genotipurilor de floarea-soarelui [4, 12].  
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Figura 12. Electroforegramele proteinelor sumare (A), hidrosolubile (B) și 
salinosolubile (C). I - familia Performer, II - familia Xenia, III - familia Oxana, IV – familia 
Valentino

În scopul selectării şi aplicării practice a unor markeri moleculari a fost efectuată 
analiza RAPD a genotipurilor homo- şi heterozigote, care a pus în evidenţă eterogenitatea 
spectrelor amplificate în funcţie de genotip şi primerul utilizat (Fig. 13).

Figura 13. Electroforegramele produselor de amplificare a ADN ale diferitelor gen-
otipuri de floarea-soarelui cu primerul P2, P6, P8 și P37.

Produsele PCR au fost reprezentate de ampliconi cu lungimea de 90-3000 pb, la 
nivelul a 69 de locusuri. Numărul locilor polimorfi a variat pe parcursul experienţelor, 
fiind relevaţi de la 5 la 20 loci în funcţie de primer şi genotip (Tab. 3) [4, 11].
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Tabelul 3. Polimorfismul genetic în cadrul diferitelor genotipuri de floarea-soarelui
Primer Secvență de nucleotide Compoziția GC Locusuri %, de polimorfism

P2   gAc AgA cAg AcA 50 20 45,65
P6   gAg cAA gTT cAg ccT g 56 13 28,57
P8  cAg gAA AcA gcT gAc 53 9 37,5
P37   cTg Acc Agg Agc 67 12 5,26
P39  ccA ggT cgc c 80 15 39,47
Total 69 31,29

În baza similarităţii genetice, distanţei genetice şi frecvenţei locilor s-au constatat 
particularităţile specifice de moştenire ale proteinelor şi ampliconilor ADN (după 
modelul dominanţei complete şi codominanţei) în manifestarea heterozisului  
la floarea-soarelui [4, 7].

Legități similare au fost relevate, inclusiv, în cercetări axate pe evidențierea  
efectului de heterozis la Cucumis sativus L. [6] și Salvia sclarea L. [21, 41].

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului Helianthus annuus L. – 
Orobanche cumana Wall. Interacţiunea gazdă-parazit reprezintă un alt model clasic 
care a fost studiat atât sub aspectul particularităţilor fiziologice ale parazitului (afinitate, 
agresivitate şi virulenţă), cât şi sub aspectul particularităţilor gazdei, determinate de 
mecanismele de rezistenţă specifică, nespecifică şi indusă. Elucidarea mecanismelor 
moleculare ce determină relaţiile existente în cadrul patosistemului poate contribui la 
facilitarea procesului de selecţie a formelor rezistente, ceea ce reprezintă una dintre 
preocupările de bază ale cercetătorilor din domeniul ameliorării florii-soarelui.

Actualmente, cele mai devastatoare boli ale florii soarelui, ce provoacă pierderi 
economice de până la 50-90%, sunt determinate de Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) 
și Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni (mana), studiul acestora constituind un 
obiectiv major al echipei UnAȘM. 

Evaluarea frecvenţei atacului cu Orobanche cumana la 53 genotipuri de floarea-
soarelui din germoplasma autohtonă, în condiții de infectare artificială, a relevat 10 
genotipuri rezistente, 5 tolerante şi 38 sensibile şi foarte sensibile. S-a constatat că 
lupoaia afectează creşterea şi dezvoltarea plantelor de floarea-soarelui, diminuând 
indicii morfo-fiziologici, atât la genotipurile sensibile, cât şi la cele rezistente, dar într-o 
măsură mai mică, fapt ce denotă implicarea acestora în unul din mecanismele defensive 
la nivel pre-haustorial. Modelând dezvoltarea patosistemului la două regimuri diferite 
de temperatură, s-a stabilit că valorile joase ale acesteia reţin dezvoltarea parazitului, pe 
când indicii înalți, dimpotrivă grăbesc creşterea şi dezvoltarea parazitului [23, 47, 48].

Rezistenţa plantelor la lupoaie reprezintă un proces complex multifactorial, 
determinat de mecanisme de protecţie specifice, strâns asociate cu recunoaşterea genă 
pentru genă – R-gene (R-resistance), precum şi de mecanisme generale, sau constitutive, 
mediate de un număr mare de gene minore, care, au efect slab şi acţionează aditiv. 

Prin utilizarea  markerului SCAR RTS05 (cartat la distanţa de 5,6 cM 
proximal de gena rezistenţei Or5), s-a identificat rezistenţa specifică la rasa E  
(Fig. 14) [13, 47, 48].
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Figura 14. Screening-ul genotipurilor de floarea-soarelui cu primerul RTS05 asociate 
rezistenței la rasa E (Or5). M – marker, 1-27 – genotipuri FS, 28-38 – linii ASC, 39 – Turbo 
F1, 40 – Alcazar F1, 41 – Favorit F1, 42 – Olea F1, 43 – Oxana F1, 44 – Performer F1,  
45 – Valentino ♀, 46 – Valentino ♂, 47 – Valentino F1, 48 – Xenia ♀, 49 – Xenia ♂,  
50 – Xenia F1, 51 – Drofa ♀, 52– Drofa ♂, 53 – Drofa F1

Analiza comparativă a rezultatelor screening-ului molecular şi cel morfologic 
demonstrează, că genotipurile susceptibile au manifestat reacţie identică, în timp ce 37 
dintre cele 47 de genotipuri, care au demonstrat prezenţa ampliconului 650 pb, au fost 
afectate la nivelul sistemului radicular de O. cumana, fapt ce ne permite să presupunem 
că fitopatogenul colectat din regiunea de Sud a Republicii Moldova reprezintă o rasă 
mai agresivă decât rasa E.

Secvenţierea ampliconului de 650 pb şi identificarea succesiunii nucleotidelor 
a relevat o similaritate de 100% a acestora la genotipurile analizate, ceea ce denotă 
caracterul filogenetic conservativ al fragmentului genomic [47, 48]. 

Analiza hărţii de restricţie a succesiunii nucleotidice de 650 pb a permis să 
constatăm prezenţa a 39 de site-uri de restricţie pentru 39 de enzime de digestie, unde 
prima restrictază (PpII) se constată la cea de-a 25 nucleotidă, iar ultima la a 630-a 
nulceotidă (BccI) [47, 48]. Autenticitatea produsului de amplificare, obţinut la cele 47 
genotipuri, s-a realizat cu una dintre enzimele identificate - Taq I (site-ul de recunoaşte  
5’ T/CGA 3’), fiind puse în evidenţă două produse de restricţie de 530 pb şi 120 pb, 
rezultate obţinute şi de alţi cercetători [37].

Studiile bioinformatice ample asupra succesiunii identificate au relevat o similaritate 
de 86% cu gena ce codifică precursorul proteinei inhibitor a enzimei poligalacturonaza 
(PIPG), care inhibă poligalacturonazele secretate de parazit şi, astfel, blochează 
pătrunderea haustorilor lupoaiei prin celulele epidermale şi cortexul plantei-gazdă după 
ataşarea seminţelor de O. cumana Wallr. 

Se cunoaște că atacul patogenului afectează metabolismul celular al plantelor, 
inducând modificări calitative şi cantitative notabile în complexul proteic, schimbări ce 
reflectă intensitatea răspunsului defensiv al plantelor. Procesul de infectare a fost însoţit 
de multiple modificări ale profilului electroforetic al proteinelor la nivelul sistemului 
radicular şi din frunze (Fig. 15, 16) [47, 48].
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Figura 15. Spectrul polipeptidelor din frunzele plantelor martor şi infectate a hi-
bridului  Xenia (A) şi Valentino (B) şi liniilor parentale (♀, ♂) examinate peste 15 (I), 30 
(II), 40 (III) şi 50 (IV) zile.

Un grad înalt al reacţiei de răspuns indus de O. cumana a fost constatat la nivelul 
sistemului radicular la liniile parentale, pe când formele hibride s-au caracterizat 
printr-un grad mai mare de homeostazie fiziologică, indicând un nivel de adaptabilitate 
mai înalt. Patogenul a condiţionat biosinteza timpurie şi intensificarea expresiei unor 
polipeptide la nivelul sistemului radicular şi foliar pe fondal de infecţie [47, 48]. 

Figura 16. Spectrul polipeptidelor din rădăcinile plantelor martor şi infectate 
a hibridului  Xenia şi liniilor parentale (♀, ♂) examinate peste 15 (A), 30 (B), 40 (C)  
şi 50 (D) zile (M- proteine cu masa moleculară cunoscută, c – control, i – infectat)

Variaţia cantitativă a anumitor componenţi proteici la etapele critice de infecţie, 
identificată în profile SDS-PAGE a fost confirmată prin analize de cuantificare a 
componenţilor, utilizând tehnologia - Protein LabChip (Fig. 17). Acest tablou al 
variaţiilor cantitative / calitative ale complexului polipeptidic, care este diferit în 
cadrul liniilor parentale şi la hibrizi, ar putea fi rezultatul unor efecte compensatorii 
determinate de interacţiuni aditive ale genelor care controlează rezistenţa – fenomene 
caracteristice heterozigoţiei şi care decurg prin diverse mecanisme biochimice şi 
fiziologice în funcţie de norma de reacţie a organismului, în cazul nostru la parazitul  
O. cumana [47, 48].

Aplicarea instrumentelor bioinformatice ne-a permis să identificăm 20 de referinţe 
la diverse secvenţe nucleotidice asociate cu Orobanche Resistance şi 5 secvenţe 
de ARNm, după Sunflower Defensin şi să evidenţiem unele gene nespecifice 
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implicate la diferite etape în mecanismul de rezistenţă al Helianthus annuus L.  
la Orobanche cumana Wallr.

Figura 17. Analiza cantitativă a polipeptidelor utilizând tehnologia Protein lab 
Chip la formele parentale ale hibridului Xenia (A) şi Valentino (B).

A fost elaborată și propusă o schemă ipotetică privind mecanismele genetico-
moleculare şi fiziologice ce stau la baza interrelaţiei dintre floarea-soarelui şi lupoaie, 
care a inclus componentele implicate în conferirea rezistenţei la nivelul peretelui 
celular, membranelor biologice, căilor metabolice citoplasmatice, sau chiar la nivel de 
expresie a genelor (Fig. 18) [47, 48].

Figura 18. Schema ipotetică a proceselor asociate cu rezistenţa 
H. annuus la O. cumana.
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În concluzie remarcăm, că în rezultatul infectării plantei de către patogenul biotrof 
se induc un şir de reacţii de apărare, de diferită natură, care sporesc rezistenţa plantelor 
la infectarea curentă sau ulterioară. 

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului Helianthus annuus L. - 
Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni. Rezistenţa florii-soarelui la mană este în mare 
măsură determinată de interacţiunile de tipul „genă-pentru-genă”. Genele de rezistenţă 
la mană Pl sunt gene majore, dominante, care în cadrul genomului pot fi organizate în 
clustere sau reprezintă gene individuale [44].

Aplicarea markerului CAPS pentru locusul Ha-4W2 lincat cu gena Pl1 în screeening-
ul molecular a 75 genotipuri de floarea-soarelui a identificat 36 genotipuri rezistente la 
rasa 100 a manei florii-soarelui (Fig. 19).

Figura 19. Analiza CAPS a ampliconilor 
obţinuţi cu primeri specifici pentru locusul 
Ha-4W2 lincat cu gena Pl1. M- marker; 
1-LC 40 ASC x LC Raus Rf; 2-Drofa F1; 
3-Drofa ASC x LC Raus Rf; 4-Drofa ASC x 
LC 637 Rf; 5-Drofa ASC x LC 7 Rf; 6-LC 
SW 38 ASC x LC 637 Rf; 7-LC SW 38 ASC 
x LC 4 Rf; 8-Drofa ASC x LC 39 Rf; 9-Xenia 
ASC x LC 39 Rf; 10- Xenia F1; 11-LC 40 
ASC x Xenia Rf; 12-Favorit F1; 13-Olea F1; 
14-Oxana F1; 15-Drofa Rf; 16-LC Raus Rf; 
17-LC 637 Rf; 18-LC 7 Rf; 19-LC 39 Rf; 20-
LC 583 Rf; 21-LC 044 Rf; 22- LC 43 Rf; 23-
LC 41 Rf; 24-LC Cium Rf; 25-LC 42 ASC; 
26- Drofa ASC; 27-LC 40 ASC; 28-LC SW 
38 ASC; 29-LC 391A ASC; 30-Xenia ASC; 
31-LC 075/1 ASC; 32-LC 075/2 ASC; 33-
36 - ASC 1 – ASC 4; 37-42 - ASC 6 – ASC 
11; 43-20A; 44-20B; 45-393A; 46-058A; 47-
058B; 48-74 – FS1-FS27, 75 – 393B.

Astfel de cercetări sunt utile la etapa incipientă de selectare a liniilor parentale 
în ameliorarea florii-soarelui pentru rezistenţă, oferind posibilitatea de aplicare a 
piramidizării genelor pentru obţinerea hibrizilor rezistenţi la mană [52-54].

Gena Pl6 este una dintre genele specifice de rezistenţă ale florii-soarelui, ce 
conferă rezistenţă la unele rase de mană 100, 300, 700, 703, 710 [2] şi 730 [45]. 
Locusul Pl6 conţine cel puţin 11 gene strâns linkate, care asigură rezistenţa la diferite  
rase de mană. Pentru screening-ul molecular al genotipurilor de floarea-soarelui 
a fost selectată perechea de primeri HAP3, care generează fragmente specifice. 
Studiul efectuat a demonstrat prezenţa fragmentelor asociate cu rezistenţa la 37 de 
genotipuri dintre cele 75 analizate. Astfel, 72,72 % dintre hibrizii F1, 78,13 % dintre 
liniile Rf, 33,33 % dintre liniile ASC şi 29,63 % dintre liniile de perspectivă analizate 
posedă fragmente asociate cu rezistenţa la unele rase de mană determinată de gena 
Pl6. Similar screening-ului genei Pl1 hibrizii F1 şi liniile paterne Rf au manifestat un 
potenţial de rezistenţă mai înalt decât liniile materne, cele izogene şi de perspectivă  
(Figura 20) [52, 53].
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Figura 20. Rezultatele amplificării cu 
primeri HAP3 specifici secvenţelor candi-
date pentru genele de rezistenţa segregate 
cu gena Pl6. M- marker; 1- Drofa ASC; 2-LC 
40 ASC; 3-LC SW 38 ASC; 4-LC 391A ASC; 
5-Xenia ASC; 6-LC 075/1 ASC; 7-LC 075/2 
ASC; 8-11 - ASC 1 – ASC 4; 12-17 - ASC 
6 – ASC 11; 18-Drofa F1; 19-LC 40 ASC x 
LC Raus Rf; 20-Drofa ASC x LC Raus Rf; 
21-Drofa ASC x LC 637 Rf; 22-Drofa ASC 
x LC 7 Rf; 23-LC SW 38 ASC x LC 637 
Rf; 24-LC SW 38 ASC x LC 4 Rf; 25-Drofa 
ASC x LC 39 Rf; 26-Xenia ASC x LC 39 Rf; 
27- Xenia F1; 28-LC 40 ASC x Xenia Rf; 
29-Favorit F1; 30-Olea F1; 31-Oxana F1; 
32-Drofa Rf; 33-LC Raus Rf; 34-LC 637 Rf; 
35-LC 7 Rf; 36-LC 39 Rf; 37-LC 583 Rf; 38-
LC 044 Rf; 39-LC 43 Rf; 40-LC 41 Rf; 41-
LC Cium Rf; 42- LC 42 ASC; 43-20A; 44-
20B; 45-393A; 46-393B; 47-058A; 48-058B;  
49-75 – FS1-FS27.

Generalizând rezultatele obţinute putem constata că expresia genelor nespecifice 
de rezistență are loc cu mult mai repede și în cantități mai mari la genotipurile 
rezistente (de exemplu: Drofa Rf caracterizat prin prezența genelor Pl1 și Pl6), 
comparativ cu genotipurile susceptibile. Astfel, considerăm că genele de rezistență Pl 
pot avea funcția de recunoaștere rapidă a patogenului și pot participa în declanșarea  
răspunsului defensiv [52, 53].

Plasticitatea metabolică asigură dezvoltarea unui spectru larg de mecanisme 
de apărare și adaptarea rapidă la condițiile variabile de mediu. Stresul biotic sau 
abiotic destabilizează metabolismul primar al plantelor, cauzând acumularea SRO, 
fitoalexinelor, proteinelor PR ș.a. 

Estimarea gradului de atac cu mană în condiţii de câmp denotă cel mai înalt nivel 
la genotipul matern Drofa ASC şi la liniile izogene 393A și 393B, nivel mediu – la 
hibridul Drofa F1, cel mai slab fiind atacat genotipul patern Drofa Rf (Fig. 21). 

Aceste date au fost confirmate prin analize moleculare. Astfel, pentru identificarea 
prezenţei şi gradului de infectare cu patogen a fost estimat nivelul de expresie a genei 
TEF, care codifică factorul de elongare a transcripţiei la P. halstedii şi poate servi în 
calitate de marker al infectării (Fig. 22) [52, 54].

Rezultatele obţinute privind activitatea transcripțională a genei respective corelează 
cu datele fenotipice, în plantele atacate mai puternic, cantitatea transcripților genei TEF 
fiind net superioară.

Din numeroasele grupe funcţionale de factori ereditari, cunoscuţi ca modulatori ai 
reacţiei de răspuns la stresul biotic şi abiotic, ne-am propus să studiem o serie de gene 
responsabile de două mecanisme principale de rezistență – reglarea potențialului redox 
şi rezistența sistemică dobândită. 

Utilizând informațiile din portalul NCBI şi instrumentele bioinformatice disponibile 
au fost selectate 14 gene (Mn-SOD II, Mn-SOD I, CuZn-SOD II, CuZn-SOD I, CATA1, 
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CATA2, CATA3, CATA4, GPX, PAL, NPR1, defensina, PR5, GST) și opt EST-uri cu 
grad înalt de omologie a secvenței cu genele care participă în răspunsul la stresul biotic 
la diferite specii de plante [52, 53]. 

Figura 21. Aspectul fenotipic al plantelor atacate de mana P. halstedii. A 
–Drofa Rf infectat slab; B – 393A infectat mediu; C – Drofa ASC infectat sistemic;  
D - Drofa F1 control.

Figura 22. Activitatea transcripţională a genei factorului de elongare a transcripţiei 
TEF de la P. halstedii (în unităţi convenţionale).

Conform analizei bioinformatice a EST-urilor prin BLASTx gradul de acoperire 
a secvențelor studiate în cazul grupului de secvențe selectate a variat de la 50 % 
(APX3) până la 95% (TGA5). Gradul de omologie a fost cuprins între 73 % (Why1)  
și 87 % (AOXIA). 

Genele APX1, APX3, AOXIA, PRXIIF, GSS2 contribuie la menținerea statutului 
redox, iar TGA2, TGA5 și Why1 reprezintă factori de transcripție, asociați cu mecanismul 
de rezistenţă sistemică dobândită [52, 53].
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Speciile reactive de oxigen au un rol cheie în metabolismul celular, fiind molecule 
de semnalizare, care reglează nu doar creșterea şi dezvoltarea plantelor, dar şi căile de 
apărare împotriva patogenilor şi factorilor de stres abiotic. 

Analiza calitativă a peroxidului de hidrogen (H2O2) şi superoxidului (O2-), prin 
colorarea frunzelor sănătoase (control) și a celor infectate, a demonstrat că infecţia 
produsă de mană acţionează predominant în direcţia sintezei radicalului superoxid 
decât a peroxidului de hidrogen [20, 52, 53].

A fost stabilită expresia diferențiată a genelor, care codifică enzimele antioxidante 
în funcție de gradul de atac, relevându-se: creșterea expresiei genelor MnSOD I, 
CuZn-SOD I, CATA1, APX1, defensina și Why1 la plantele slab infectate; creșterea 
expresiei genelor CATA3, CATA4, PRXIIF, GST, NPR1 și PR5 la cele infectate mediu 
și puternic; diminuarea sau schimbări nesemnificative ale expresiei genelor CATA2, 
APX3, AOXIA, GPX și MnSOD II față de control. Au fost determinate modificările în 
pattern-ul de expresie a genelor codificătoare de enzime antioxidante și celor implicate 
în realizarea rezistenței sistemic dobândite (RSD), cauzate de creșterea expresiei la 
plantele infectate slab (Mn-SOD I mitocondriale, CuZn-SOD I cloroplastice, CATA1, 
GST, APX1), puternic și mediu (CATA3, CATA4, PRXIIF) sau diminuarea (Mn-SOD II, 
CATA2, APX3, GPX) concentrației relative a transcripților, care asigură eficientizarea 
proceselor fiziologice de detoxificare/eliminare a SRO, utilizând resurse energetice 
minimale. Totodată, a fost evidențiată implicarea genelor Mn-SODI, CATA1 și APX1 
în detoxificarea SRO prin stabilirea creșterii nivelului de expresie a acestora la plantele 
rezistente şi slab infectate [52, 53].

A fost demonstrată creșterea activității transcripționale a genelor NPR1, PR5, PAL 
evidențiată la plantele infectate puternic și mediu, precum şi a defensinei, Why1 – la 
plantele infectate slab și părțile neinfectate ale acestora și implicarea lor în mecanismele 
RSD. Creșterea expresiei genei, care codifică factorul de transcripție Why1, la plantele 
infectate slab a sugerat că stabilirea RSD în părţile neinfectate a plantelor este 
independentă de NPR1 [52, 53].

Drept reacţie de răspuns la citotoxicitatea acestor SRO, nu doar pentru patogen, dar 
și pentru planta-gazdă, s-a constatat inducerea expresiei genelor, care codifică enzimele 
antioxidante şi care asigură detoxificarea. Astfel, este demonstrat că una dintre căile 
de apărare față de mană o prezintă stresul oxidativ. În procesul de detoxificare a SRO 
și menținerea statutului redox la plantele infectate slab un rol deosebit au manifestat 
MnSOD I și glutationului mitocondriale, CuZn-SOD I cloroplastice și GST, APX1, 
CATA1, iar la plantele infectate puternic și mediu – CATA3, CATA4, PRXIIF  
(Fig. 23) [52, 53].

Un alt mecanism evaluat în cadrul cercetărilor efectuate este declanșarea și 
realizarea RSD. A fost estimată posibilitatea declanșării RSD pe calea dependentă 
sau independentă de NPR1. Astfel, a fost relevat că la plantele infectate sistemic și 
mediu crește expresia genei NPR1 și FT TGA, însă la cele infectate slab se observă 
creșterea expresiei genei FT Why1, independente de NPR1 și activate nemijlocit de  
AS (Fig. 23).

Elucidarea aspectelor genetice a rezistenței la mană precum și mecanismelor 
de apărare pot contribui esențial la facilitarea procesului de obținere a hibrizilor  
rezistenți [52, 53].
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Figura 23. Modelul ipotetic al mecanismelor asociate cu rezistența  
florii-soarelui la mană.

Studii comparative ale liniilor izogene pe modelul plantelor modificate 
genetic. Grație dezvoltării metodelor de inginerie genetică a devenit posibilă inserarea 
în genom a unui spectru larg de gene de interes (numite şi transgene).  O importanţă 
practică deosebită au căpătat numeroase varietăţi de plante modificate genetic 
(PMG), rezistente la: erbicide, insecte dăunătoare, boli, patogeni fungali, bacteriali şi 
virali. Succesul transformării genetice este determinat de mai mulţi factori, inclusiv 
de capacitatea de integrare a ADN-ului străin, de regenerare in vitro a explantelor 
transformate, de funcţionalitatea şi stabilitatea alogenelor, de variabilitatea somaclonală 
etc. Din aceste considerente, înainte de a obţine şi autoriza noi varietăţi de PMG sunt 
necesare analize profunde a particularităţilor genetice, morfo-fiziologice şi biochimice  
ale acestora [40].

Pornind de la cele menţionate un alt domeniu de interes științific este studiul 
plantelor modificate genetic. Cercetările în cadrul acestui sistem s-au axat pe evaluarea 
liniilor experimentale de tutunul transgenic care conţin alogena bar şi CsLFY, 
asociate cu rezistenţa la ierbicide și precocitatea –  caractere importante pentru  
agricultură [40].

Drept premisă teoretică a servit faptul că procesul de obţinere a PMG în majoritatea 
cazurilor este însoţit de fenomenul variabilităţii somaclonale, apărut ca rezultat 
al regenerării in vitro a ţesuturilor transformate [3], stresului oxidativ [33, 55] care 
provoacă mutaţii, selenţierea [3, 26] şi instabilitatea expresiei transgenelor [43], precum 
şi fenomenul inhibării proceselor proteosintetice şi fotosintetice de către erbicidul 
Basta [32], indici care teoretic reflectă gradul de rezistenţă faţă de erbicid şi respectiv, 
nivelul de expresie a genei bar. Pe de altă parte se cunoaște că expresia transgenelor la 
majoritatea plantelor modificate genetic este controlată de promotorul 35S CaMV, care 
induce transcripţia constitutivă a acestora [40].

Astfel, controlul prezenţei constructului genetic în plantele de tutun 
studiate s-a realizat cu primeri specifici pentru alogena bar și promotorul  
35S CaMV (Fig. 24) [40].
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Figura 24. Atestarea 
prezenţei genei bar (A) şi 
promotorului 35S CaMV 
(B) la liniile de tutun 
transgenic (generaţia 
T1). C(-)-control negativ; 
C(+) - control pozitiv  
(plasmidul pCAMBIA 
3300).

Datele screening-ului molecular corelate cu analiza segregării fenotipice a genei 
bar la liniile de tutun transgenic au demonstrat că în majoritatea cazurilor (10 din 13 
cazuri) s-a obţinut un raport tipic de segregare 3:1, care denotă faptul că gena bar s-a 
integrat doar în unul dintre cei doi cromozomi omologi, astfel încât PMG din generaţia 
T0 sunt hemizigote (Tab. 4) [40]. 

Tabelul 4. Liniile de tutun la care gena bar a manifestat raportul de segregare  
fenotipic 3:1

Genotip
Numărul de seminţe Raportul de

segregare χ2
total germinate negerminate real teoretic

2 119 96 23 4,17:1 3:1 2,04
6 123 90 33 2,73:1 3:1 0,22

7A 123 87 36 2,42:1 3:1 1,19
8 127 90 37 2,43:1 3:1 1,16
10 114 90 24 3,75:1 3:1 0,95
13 102 72 30 2,40:1 3:1 1,06
14 186 153 33 4,62:1 3:1 5,23
23 120 102 18 5,67:1 3:1 6,40
25 132 96 36 2,67:1 3:1 0,36
30 108 84 24 3,43:1 3:1 0,44

χ2 0,05=3,84 şi χ2 0,01=6,63

Prezenţa transgenelor CsLFY şi bar a fost identificată şi la nivel de ARN mesager 
(Fig. 25) [40].  

Figura. 25. Analiza 
Northern blot a 
transcripţilor (15 μg) 
genelor CsLFY (A) şi 
bar (B). ARNr18S la 
diferite linii de tutun  
transgenic (C).

S-a concluzionat că deşi ambele transgene au fost incluse în genom cu ajutorul 
unui vector comun, controlate de acelaşi promotor 35S CaMV şi teoretic moştenite 
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ca un singur locus, nivelul de expresie a acestora la diferite linii nu corelează, fiind 
evidenţiată acumularea diferenţiată a transcripţilor. 

Un alt aspect al investigaţiilor a constituit analiza profilurilor proteice asociate  
expresiei transgenelor CsLFY şi bar. Analiza proteinelor izolate din diferite organe a 
scos în evidenţă similitudinea majorităţii spectrelor electroforetice şi lipsa diferenţelor 
esenţiale dintre genotipurile cercetate (Fig. 26) [39, 40]. 

Expresia transgenelor a determinat biosinteza - proteinelor specifice de 44 şi 23 
kDa, care conform datelor din literatura de specialitate reprezintă produsele de expresie 
a genei CsLFY şi respectiv a genei bar.  

Utilizînd un șir de indici morfo-fiziologici, în condiţii de cultivare in vitro a 
seminţelor de tutun, a fost relevat efectul funcţional al transgenei CsLFY la nivelul 
morfogenezei plantelor şi procesului de trecere de la starea vegetativă la cea generativă 
şi cel al transgenei bar prin rezistenţa sporită a plantelor la aplicarea exogenă a 
erbicidului Basta. A fost propus mecanismul ipotetic de inducere a rezistenţei faţă de 
erbicid la PMG în baza elucidării funcţiei transgenei bar în normă şi sisteme-model 
[38, 40].

Figura 26. Electroforegrama 
proteinelor sumare izolate din diferite 
organe (L-limb, P-peţiol, T-tulpină, 
R-rădăcină) ale tutunului transgenic 
şi control.

S-a constatat că alogena determină nu doar neutralizarea componentului activ al 
erbicidului, dar contribuie la intensificarea expresiei diferenţiate a unor gene implicate 
direct în acest proces. Astfel, aplicarea exogenă a erbicidului Basta induce la plantele 
cu rezistenţă sporită care conţin gena bar în stare hemi- şi dihemizigotă, biosinteza 
excesivă a proteinelor cu masa moleculară (Mr) 39 kDa, reprezintate de enzima 
glutaminsintetaza GS1 - ţinta directă a erbicidului, precum şi a proteinelor cu Mr 
164 kDa, determinată de noi prin secvenţiere ca enzima glutamatsintaza Fd-GOGAT, 
ce interacţionează sinergetic în procesul de aminare directă şi reducere a toxicităţii 
azotului amoniacal [40].

În aspect aplicativ, au fost evidențiate linii experimentale de tutun ce posedă un 
grad sporit de rezistenţă faţă de erbicidul Basta, dimensiuni mai mari ale plantelor, 
apariţie precoce a butonilor florali şi conţinut sporit al SRO, care stimulează rezistenţa 
faţă de patogeni și prezintă interes practic pentru ameliorare [40].

În cazul tuturor modelelor de studiu utilizate în cercetări a fost urmărită aceeaşi 
metodologie de cercetare care include factorul ereditar (fie nuclear sau citoplasmatic) – 
expresie fenotipică – caracterul agronomic.  
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CONCLUZII
Investigaţiile referitoare la analiza interacţiunii sistemelor genetic (cromozomial 

şi mitocondrial) şi fitohormonal (+AG3) în reglarea şi autoreglarea procesului de 
microsporogeneză au permis elaborarea unui concept nou, conform căruia fenomenele 
de androsterilitate/androfertilitate la floarea-soarelui sunt asociate cu raportul AIA/
AG3, rolul primordial revenind giberelinelor. Cercetările care au inclus utilizarea liniilor 
izogene şi a fenocopiilor, au scos în evidenţă similaritatea structurală şi funcţională 
(la nivel morfologic, fiziologic, biochimic, genetic și molecular) a ASC şi ASI. A fost 
relevat că AG3 aplicat exogen în faza de butonizare determină acumularea proteinei de 
16 kDa, produsul de expresie a genei orfH522 corelată cu ASC la floarea-soarelui. 

Cercetările fundamentale ce ţin de relevarea caracterului de moştenire şi expresie 
a genelor cu utilizarea analizelor hibridologice au permis identificarea şi caracterizarea 
fenotipică şi genetică a două tipuri de ASC – ASCl (lenticularis) şi ASCp (petiolaris). 
În premieră au fost evidenţiate 2-3 gene nealele Rf, care interacţionează complementar 
sau după tipul polimeriei cumulative şi se manifestă în ambele tipuri de ASC şi o genă 
nouă -  Rfl, cu expresie specifică în androsterilitatea citoplasmatică ASCl. 

Studiile consacrate elucidării mecanismelor care stau la baza fenomenului de 
heterozis prin evaluarea polimorfismului proteic şi molecular în cadrul genofondului 
de floarea-soarelui, castraveți și salvie au contribuit la constatarea unor particularităţi 
specifice  de moştenire a spectrelor proteice şi ampliconilor ADN în baza similarităţii 
genetice, distanţei genetice şi frecvenţei locilor şi relevarea unor noi argumente în 
suportul teoriilor dominanţei şi codominanţei heterozisului. Clusterizarea genotipurilor 
după produsele RAPD şi proteine ne-a permis să stabilim indicii favorabili şi strategia 
de selectare a liniilor după capacitatea combinativă şi să pronosticăm  efectul de 
heterozis.  

Investigarea mecanismelor de rezistență a florii-soarelui la stresul biotic produs 
de lupoaie și mană a permis evidențierea unor procese-cheie, care asigură răspunsul 
defensiv la etapele timpurii (fortificarea peretelui cellular cu caloza și liginină, 
acumularea peroxidului de hidrogen și a superoxidului, expresia genelor enzimelor 
antioxidante) și cele avansate (expresia mai intensivă a genelor PR5 și NPR1, asociate 
cu patogeneza și RSD respectiv) ale infecției.
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