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Intoducere

 O direcţie primordială în studiul molecular al genomului plantelor de cultură 
se caracterizează prin identificarea unor marcheri genetici, care reprezintă secvenţe 
specifice cu ajutorul cărora devine posibilă asocierea polimorfismelor de ADN 
cu caractere valoroase în ameliorare. Astfel de cercetări sunt destul de frecvente 
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în ultimii ani în diferite laboratoare ale lumii. În scopul iniţierii şi dezvoltării unor 
astfel de cercetări, este necesară identificarea marcherilor moleculari eficienţi care 
reprezintă regiuni ale unor gene caracterizate anterior [1,4]. Utilizând diferite strategii 
experimentale bazate pe tehnica PCR pot fi caracterizate molecular diferite genotipuri 
ale plantelor de cultură. Scopul investigaţiilor a fost stabilirea asocierilor genetice 
dintre polimorfismul fragmentelor de ADN cu unele însuşiri valoroase în ameliorare la 
porumb, tomate, soia şi grâu. 

Particularităţile generale şi specifice ale genomului au stat la baza elaborării 
metodelor de identificare a fragmentelor polimorfe specifice pentru fiecare genotip. De 
aceea, identificarea şi aprecierea unor marcheri moleculari pentru analiza genomului 
permite cartarea locilor responsabili de calităţi preţioase în ameliorare [2,3]. Una 
dintre strategiile experimentale care permite stabilirea spectrelor polimorfe de ADN în 
genomul plantelor de cultură reprezintă analiza RFLP (Restriction Fragments Length 
Polymorphism).

Analiza RFLP

Pentru dezvoltarea cu succes a acestei strategii experimentale este necesară 
identificarea şi testarea unui spectru larg de marcheri moleculari. În cazul cercetărilor 
noastre, analiza Southern a diferitor clone de ADNc ne-a permis identificarea spectrelor 
polimorfe de ADN la diferite genotipuri de porumb. De aceea, în experienţele ulterioare 
unele dintre clone au fost utilizate în calitate de marcheri moleculari în analiza RFLP 
a genotipurilor de porumb utilizate pe larg în ameliorare. Conform investigaţiilor din 
diferite laboratoare ale lumii, s-a stabilit că sistemul de reproducere deţine mari avantaje 
pentru efectuarea cercetărilor fundamentale şi, totodată, este o sursă bogată de marcheri 
moleculari eficienţi pentru analiza genomului [5,6] Este necesar de menţionat, că pentru 
identificarea marcherilor eficienţi pentru analiza RFLP este necesar de a testa un număr 
mare de clone ADNc, izolate din diferite ţesuturi. În aşa mod, marcherii moleculari 
pot fi identificaţi cu frecvenţa de 1:500. În cercetările noastre au fost utilizate toate 
clonele de ADNc studiate. Dintre acestea două s-au dovedit a fi marcheri moleculari 
eficienţi care permit identificarea unor spectre polimorfe specifice la diferite genotipuri 
de porumb.

 Ulterior, pentru evidenţierea mai corectă a polimorfismul fragmentelor de 
restricţie s-au utilizat două enzime: EcoRI şi HindIII. Totodată s-a utilizat o gamă 
mai diversă de genotipuri de porumb, utilizate în ameliorare pe teritoriul Republicii 
Moldova. În experienţele preventive s-au stabilit un spectru larg de fragmente de ADN 
în cazul hibridării lor cu clona de ADNc zms.1. Astfel de rezultate ne-au permis să 
identificăm şi un număr mai mare de benzi polimorfe atât la liniile iniţiale, cât şi la 
hibrizii dintre ele. În Fig. 1 A, B sunt prezentate rezultatele hibridării fragmentelor de 
ADN digerate cu EcoRI – HindIII cu clona de ADNc zms.1.

Rezultatele studiului RFLP cu utilizarea marcherului molecular zms1 denotă 
posibilitatea testării lui mai largi, prin folosirea a mai multor genotipuri de porumb 
care au o importanţă deosebită în ameliorare. În rezultatul analizei RFLP s-au stabilit 
benzi specifice pentru genotipurile W64B, A-317, MK-01, precum şi la hibrizii RF7 x 
A-317 şi MK-01 x 092 (4,5 kb). La nivelul 2,5 kb de asemenea au fost identificate benzi 
specifice pentru genotipurile A-317, XL-12 şi hibrizii W64B x XL-12, RF7 x XL-12, 
RF7 x A-317, Mk-01 x 092 (Fig. 3.27, A). Analiza genotipurilor de porumb au permis 
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identificarea unor benzi specifice în regiunea 9.0 kb şi 7.0 kb (Fig.1 B) care apar numai 
la unele dintre genotipuri – 12-35-6g, 12-38-1a, 12-39-6g.. Genotipurile ce au prezentat 
polimorfisme specifice s-au dovedit a fi cele mai rezistente la atacul diferitor patogeni 
(Ustilagum maydis, Sorosporium reilianum). E de menţionat, că pentru clonele de 
ADNc izolate din sistemul de reproducere care au fost testate în analiza RFLP frecvenţa 
reală a marcherilor moleculari este mai mare decât cea statistic aşteptată.

Fig.1 Rezultatele analizei Southern-blot a eşantioanelor de ADN digerate cu EcoRI-
HindIII a diferitor genotipuri de porumb. În fiecare trec au fost utilizate câte 10 μg de 
ADN. În calitate desondă pentru hibridare s-a utilizat clona de ADNc zms1. Prin săgeţi 

sunt indicate benzile specifice.
A. 1 – RF7, 2 – W64B, 3 – A-317, 4 – VIR116, 5- XL-12, 6 – A-619, 7 – 092, 8 – MK-01, 

9 – MK-01R, 10 – W64BxXL-12, 11 – RF7xXL-12, 12 – RF7xA-317, 13 – VIR116xXL-12, 
14 – MK-01x092,   15 – XL-12x092

B. 1 – VIR44, 2 – 16-25-3c, 3 – 16-25-3a, 4 – 16-25-3d, 5 – A-619, 6 – 12-35-6g, 7 – 16-
24-2h, 8 – P354, 9 – 12-38-1a, 10 – 5-24-3d, 11 – 16-45-3a, 12 – 12-13-8c, 13 – 1-27-3c, 14 
– 1-35-5d, 15 – 12-39-6g, 16 – W237, 17 – 307.02, 18 – MK-01, 19 – MK-01R, 20 – 702.02, 
21 – 10.02Wx, 22 – 1.297.Wx, 23 – 9Wx, 24 – 92Wx, 25 – 297.Wx, 26 – Chişinău 15.02, 27 – 
Chişinău 10.Wx, 28 – 930.02

 Analiza RFLP deţine o serie de avantaje ce sunt determinate de spectrul 
marcherilor moleculari, cu ajutorul cărora se pot identifica nemijlocit diferite variaţii 
în structura ADN, care la rândul său determină expresia genelor. Un alt avantaj constă 
în gradul înalt de reproductibilitate a experienţelor de hibridare cu sondele radioactive 
(utilizate în calitate de marcheri moleculari) ale membranelor de nailon, pe care 
sunt imobilizate fragmentele de ADN ce aparţin diferitor genotipuri. Acest fapt este 
important ca şi în cazul identificării poziţiei genelor de interes pe hărţile moleculare în 
care se evidenţiază locii responsabili pentru însuşirile valoroase în ameliorare.

Un rol destul de important îl are analiza RFLP în cazul în care un marcher 
molecular (clonă de ADNc) reprezintă un punct iniţial ce permite clonarea şi cartarea 
moleculară a unor loci informaţionali cu ajutorul metodei “plimbărilor pe cromozomi” 
(chromosome walking). Astfel, se pot obţine informaţii importante referitoare la locii 
poligenici, lucru care permite identificarea caracterelor cantitative QTL (quantitative 
trait loci) a diferitor genotipuri de cultură folosite în procesul de ameliorare.
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Unele dintre clonele de ADNc analizate de noi s-au dovedit a fi marcheri 
moleculari eficienţi pentru analiza RFLP a diferitelor genotipuri de tomate şi porumb 
utilizate în ameliorare[1] Totodată, în baza structurii primare a clonelor ADNc, a fost 
selectată o gamă largă de primeri specifici ce reprezintă un instrument eficient pentru 
analiza SCAR, ceea ce permite aprecierea asocierilor genetice dintre spectrele polimorfe 
de ADN şi unele calităţi valoroase în ameliorare.

În rezultatele recente [2] s-a demonstrat că clona Zms.1 s-a dovedit a fi un marcher 
molecular eficient pentru analiza RFLP a diferitelor genotipuri de porumb. Paralel cu 
aceasta, în baza structurii primare a clonei Zms.1 au fost selectaţi primeri specifici 
pentru analiza genomică a genotipurilor de porumb prin intermediul tehnicii SCAR. 

Analiza SCAR

În cercetările anterioare de analiză genomică [1] a fost utilizat un procedeu relativ 
simplu, bazat pe reacţia PCR – analiza RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA).  
În experienţe s-au utilizat două seturi de primeri: OPA (OPA-01, OPA-02, OPA-03, OPA-
04) şi D (D1, D2, D3, D4, D5, D6). Analiza electroforetică a fragmentelor amplificate 
a demonstrat prezenţa spectrelor polimorfe de ADN pentru mai multe genotipuri de 
porumb. În acest caz spectrele depind de natura primerului, deşi unele dintre rezultate 
deseori nu pot fi reproduse, ceea ce conduce la multe dificultăţi în paşaportizarea 
genotipurilor şi analiza însuşirilor preţioase în ameliorare. Dezavantajele analizei 
RAPD se pot înlătura prin alte procedee, bazate, de asemenea, pe reacţia PCR. Aceste 
procedee constau în amplificarea unor secvenţe de ADN concrete, cunoscute din timp, 
de exemplu, fragmente obţinute prin digestia cu diferite restrictaze. Unul dintre aceste 
procedee a obţinut denumirea de SCAR (Sequence Characterized Amplified Region), 
care a fost acceptat de mai mulţi autori. Utilizarea acestui procedeu permite obţinerea 
informaţiilor noi referitoare la organizarea moleculară a genelor şi identificarea 
secvenţelor lor reglatoare. Totodată, acest procedeu permite cartarea corectă a locilor 
ce prezintă interes teoretic şi aplicativ. Ulterior, acest procedeu a fost utilizat în analiza 
mai multor genotipurilor de porumb, inclusiv celor folosite în studiul RFLP. 

Efectuând un volum mare de analize PCR cu diferite seturi de primeri indicaţi 
mai sus, s-a reuşit să identificăm perechile care permit depistarea unui polimorfism a 
lungimii segmentelor de ADN amplificate la unele genotipuri de tomate şi porumb. 
Recent, s-a utilizat o serie de primeri selectaţi din structura primară a diferitor gene 
specifice din sistemul de reproducere. Pentru unele cazuri am reuşit să identificăm 
spectre polimorfe de ADN amplificat, specifice unor genotipuri 

Rezultatele obţinute denotă identificarea unor spectre polimorfe de ADN 
amplificat pentru genotipurile de porumb 16-25-3c, 16-25-3a care, de asemenea, 
s-au dovedit a fi rezistente la patogenii Ustilagum maydis şi Sorosporium reilianum. 
Continuarea cercetărilor respective va permite stabilirea mai corectă a lincajului genetic 
dintre polimorfismul fragmentelor amplificate de ADN şi rezistenţa genotipurilor 
analizate (Fig.2) 

Unele genotipuri de porumb din România, de asemenea, au prezentat interes 
pentru analiza SCAR (Fig.3). Conform rezultatelor obţinute putem concluziona că, 
pentru o serie de genotipuri s-au obţinut spectre polimorfe specifice de ADN. Astfel, 
pentru proba 1 este caracteristică lipsa benzii 0,8kb, prezentă la celelalte genotipuri 
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analizate. De asemenea, lipsa unei benzi (0,6kb) a fost depistată la hibridul Orizont. 
Analiza SCAR cu ajutorul primerilor selectaţi din clona Zms.1 permite identificarea 
paşaportului genomic pentru unele dintre genotipurile analizate. Asemenea analize 
moleculare permit atât paşaportizarea genotipurilor importante, cât şi evidenţierea unui 
lincaj strict dintre spectrele polimorfe ale fragmentelor de ADN şi însuşirile agronomice 
preţioase. 

Fig. 2 Analiza electroforetică a rezultatelor de amplificare a ADN-ului de la diferite 
genotipuri de porumb cu utilizarea primerilor Zms.1s şi Zms.1as

1 – VIR44, 2 – 16-25-3c, 3 – 16-25-3a, 4 – 16-25-3d, 5 – A-619, 6 – 12-35-6g, 7 – 16-24-2h, 
8 – 12-38-1a, 9 – 5-24-3d, 10 – 16-45-3a, 11 – 12-13-8c, 12 – 1-27-3c, 13 – 1-35-5d, 14 – 12-
39-6g. În calitate de marcher s-au utilizat fragmentele „Smart” propuse de Eurogentec (M)

 În sfârşit, e necesar de menţionat, că rezultatele obţinute demonstrează eficienţa 
utilizării marcherilor moleculari (clone de cADN din sistemul de reproducere) pentru 
analiza SCAR a unui număr mare de linii de porumb, care stau la baza procesului 
de ameliorare pe teritoriul Republicii Moldova. Utilizarea acestei strategii va accelera 
identificarea şi cartarea locilor responsabili de însuşiri valoroase la plantele de cultură.

În opinia noastră, genotipurile 12-35-6g şi 12-38-1a prezintă interes pentru 
investigaţiile ulterioare. Cercetările efectuate ne-au permis selectarea unor primeri 
din structura altor clone ADNc de proteinkinaze. Totodată, s-a efectuat un mare efort 
în scopul lărgirii bibliotecilor de ADN ale diferitelor genotipuri luate pentru studiu. 
Analiza SCAR cu ajutorul acestor primeri a demonstrat un spectru destul de vast a 
benzilor amplificate. Caracteristica spectrelor polimorfe de ADN a permis identificarea 

Fig. 3. Analiza electroforetică a rezultatelor 
de amplificare a ADN-ului de la diferite 
genotipuri de porumb cu utilizarea primerilor 
Zms.1s şi Zms.1as.

 1 - Proba 1, 2 - Proba 3, 3 - Proba 4, 4 - 
Proba RA, 5 - Proba RB, 6 - Proba RD, 7 - Proba 
Orizont, 8 - Proba F365, 9 - Proba Minerva), 10 - 
Proba Ciclon. În calitate de marcher s-au utilizat 
fragmentele Smart propuse de Eurogentec (M)
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unor asocieri genetice cu genotipuri de porumb utilizate pe scară largă în ameliorare 
(fig.4 A,B). În acest caz, s-au identificat spectre polimorfe specifice pentru genotipurile 
16-25-3c, 16-25-3a, 12-38-1a rezistente la patogeni Ustilagum maydis şi Sorosporium 
reilianum (primerii Zms.1S, Zms.1AS; ZmPK5.1, ZmPK5.2). 

Fig. 4. Rezultatele analizei electroforetice a fragmentelor de ADN amplificate cu 
ajutorul tehnicii SCAR la diferite genotipuri de porumb. S-a utilizat primerii PK1/PK2. 

(A) şi Zms.1S/Zms.1AS (B). M – Marcher Smart, 1 – VIR-44, 2 – 16-25-3c, 3 – 16-25-3d, 
4 – 12-35-6g, 5 – 16-24-2h, 6 – 12-38-1a, 7 – 5-24-3d, 8 – 16-45-3a, 9 – 16-13-8c, 10 – 1-27-3c, 
11 – 1-35-5d, 12 – 12-39-6g, 13 – MK-01, 14 – MK-01U.

Deci, după cum se vede, în cercetarea genomului la diferite genotipuri de porumb 
care prezintă interes pentru ameliorare, s-au depistat asocieri genetice dintre spectrul 
polimorfic de ADN şi însuşiri valoroase pentru ameliorare (rezistenţa la patogeni). 
Astfel de rezultate s-au obţinut şi pentru genotipurile analizate de grâu, tomate şi soia.

Ca rezultat al analizei moleculare a mai multor genotipuri de grâu şi triticale, s-a 
constat că genotipul Auriu 273 se caracterizează printr-o bandă specifică la nivel de 0,8 
kb (Fig.4, trecul 2). Totodată pentru genotipurile de triticale (Cer x Ciulpan) x CAD 
2/917, Plai x Ingen 93 şi PRAG 123 x (Leucurum 2224 x Vosh.2) (Fig.5., trecurile 9, 
10, 11) s-a identificat o bandă specifică cu talia de 180 pb. 

 

Fig. 5. Rezultatele analizei electroforetice a fragmentelor de ADN amplificate cu 
ajutorul tehnicii SCAR la diferite genotipuri de grâu şi triticale. 

S-au utilizat primerii cmg5.1/cmg5.2. M – Marcher Smart, 1 – Hordei forme 333, 2 – Auriu 
273, 3 – Ingen 93, 4 – Ingen 33, 5 – Ingen 35, 6 – Auriu 273 x Libicum T, 7 – Leucurum 2224 x 
Auriu (Triticum aestivum), 8 – DF 635 x DF 5084, 9 – (Cer x Ciulpan) x CAD 2/917, 10 – Plai 
x Ingen 93, 11 – PRAG 123 x (Leucurum 2224 x Vosh.2), 12 – (CAD 2/917 x Ingen 93) x Ingen 
35, 13 – (Leucurum 2224 x Ciulpan) x Lasco.
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Analiza SCAR a genotipurilor de tomate a permis identificarea unor spectre 
polimorfe specifice pentru linia 303 (Fig.6, trecul 6) şi linia 311 (Fig.6, trecul 7). 
Totodată, se observă şi unele benzi suplimentare la genotipurile Prizior şi linia 301 
(Fig. 6, trecurile 1 şi 4). Genotipurile analizate au anumite particularităţi importante 
pentru ameliorare,precum ar fi productivitate înaltă şi rezistenţă sporită la infecţii 
pentru linia 301, productivitate înaltă pentru linia 303, care pe viitor pot fi omologate. 
Astfel de cercetări vor fi continuate prin studiul asocierilor genetice la descendenţii 
plantelor analizate. Referitor la genotipurile de soia, au fost utilizate diferite combinaţii 
de primeri, care au permis identificarea spectrelor polimorfe de ADN, urmează însă a fi 
stabilite asocierile genetice cu caractere importante pentru ameliorare. 

Un interes deosebit prezintă analiza moleculară detaliată a fragmentelor de ADN 
polimorfe identificate la genotipurile luate în studiu. Cu acest scop s-a efectuat clonarea 
fragmentelor polimorfe la genotipurile de porumb 16-24-2h şi 5-24-3d obţinute 
prin amplificarea cu ajutorul perechii de primeri PK1/PK2 (Fig.4.A). Secvenţierea 
fragmentelor indicate ne-a permis atât identificarea primerilor noi pentru PCR, cât şi 
selectarea şi aprecierea unor noi secvenţe specifice, care pot fi utilizate în calitate de noi 
marcheri moleculari în analiza genomului. In scopul efectuării unor asemenea cercetări 
s-au utilizat diverse strategii experimentale de clonare a fragmentelor polimorfe de 
ADN. Benzile polimorfe la genotipurile de porumb (fig.2, trecul 3,fig 4 trecurile 5,6,8) 
au fost subclonate în plasmida pGEM T-eazy. Examinarea fragmentelor clonate s-a 
efectuat prin intermediul analizei PCR cu primerii specifici pentru acest vector – sp6 
si T7. Fragmentele amplificate, care se deosebeau dupa dimensiuni, s-au supus unor 
hibridari cu clonele de ADNc şi ulterior au fost secvenţiate. Asemenea investigaţii ne-au 
permis identificarea primeriolor noi pentru analiza PCR, selectarea şi aprecierea unor noi 
secvenţe specifice în calitate de noi marcheri moleculari eficienţi în analiza moleculară 
a genomului la diferite genotipuri de porumb utilizate pe larg în ameliorare. 

Secvenţa prezentată în figura 7 reprezintă succesiuni de ADN specifice pentru 
genomul de porumb. Analiza secvenţelor în baza mondială de date (BLAST) a 
condus atât la identificarea secvenţelor noi de la speciile utilizate, cât şi depistarea 
unor membri noi ai familiilor de gene LPT (lipid protein transfer) şi ZmPK (Zea mais 
protein kinase). Astfel de rezultate deschid mari perspective pentru caracterizarea unor 
loci noi, responsabili de însuşiri valoroase în agricultură.

Fig. 6. Rezultatele analizei 
electroforetice a fragmentelor de ADN 
amplificate cu ajutorul tehnicii SCAR 
la diferite genotipuri de tomate. 

S-au utilizat primerii ZmPK5.1/ 
ZmPK5.2. M – Marcher Smart, 1 – 
Prizior, 2 – Gloria, 3 – Orange, 4 – linia 
301, 5 – linia 302, 6 – linia 303, 7 – linia 
311, 8 – linia 312, 9 – Ecaterina.
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Fig. 7. Secventa de ADN 
a clonei genomice 9.1M care 
prezinta banda polimorfa 
la genotipul de porumb 16-
25-3a.


