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Introducere

Lupoaia (Orobanhe cumana Wallr.) reprezintă în Sudul şi Estul Europei un pericol 
serioas pentru agricultură, îndeosebi pentru obţinerea recoltei programate de Helianthus 
annuus L. [12, 22]. 

Orobanche cumana Wallr. este o plantă anuală, holoparazită, lipsită de cloro lă, 
care se  xează pe rădăcinile plantei gazdă determinând o îngroşare sub formă de bulb 
din care pornesc haustorii, care penetrează ţesuturile rădăcinilor de  oarea-soarelui 
ajungînd pînă la vasele liberiene [16].

Selecţia formelor de  oarea-soarelui rezistente la lupoaie a constituit o preocupare 
încă de la începutul secolului XX, cînd cultura era ameninţată de acest parazit virulent. 
Existenţa factorilor genetici de rezistenţă în cadrul genotipului de  orii-soarelui 
cultivate a uşurat eforturile amelioratorilor, care au creat primele soiuri rezistente. 
Saţîperov (1913) a remarcat existenţa formelor rezistente la lupoaie în cadrul grupei 
de  oarea-soarelui cu seminţe cu strat carbogen. Primele souri de  oarea-soarelui 
(Kruglik A-41 şi Saratovsky 169) rezistente la Orobanche cumana Wallr. (rasa A) au 
fost create în 1916 utilizînd diverse forme locale de  oarea-soarelui de cultură. În anii 
‘60-70 ai secolului trecut rezistenţa la rasele A şi B a fost depăşită evolutiv de rasa 
C cu o virulenţă mult mai semni cativă, comparativ cu toate celelate rase cunoscute 
[24]. În anul 1935 V.S. Pustovoit a obţinut soiuri de  oarea-soarelui (Peredovik şi 
VNIIMK1646) prin folosirea genelor de rezistenţă de la H. tuberosum L. În decursul 
ultimilor ani, rezistenţa la rasa E oferită de gena Or5, a fost depăşită de apariţia unei 
rase noi F în Spania. Genele de rezistenţă la lupoaie de tip F din genotipurile BR1 şi 
BR4 derivă de la speciile de  oarea-soarelui sălbatică perene: Helianthus maximiliani
Schrader, H. grosseserratus Martens, şi H. divaricatus L. [2].

De-a lungul timpului au fost descrise diverse surse (simple sau complexe) de 
rezistenţă la Orobanche cumana Wallr. Cele mai importante şi frecvent utilizate sunt 
genele unitare dominante. Primul studiu genetic al rezistenţei la lupoaie a fost efectuat 
de Placek (1921), care a stabilit dominanţa imunităţii în F

1
 şi segregarea mendeliană în 

F
2
 şi a concluzionat asupra tipului monogenetic de rezistenţă la rasa A [28]. Liaşcenko 

(1953) şi Pustovoit (1969) se referă la un tip de ereditate intermediară a rezistenţei 
hibizilor F

1
 între soiuri faţă de complexul de rase B de lupoaie [26,29]. Paleev (1983) a 

conchis că ereditatea imunităţii la Orobanche este determinată de un complex de gene, 
din care cauză deseori se constată în uenţa citoplasmei asupra intensităţii infecţiei 
[27].
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Vrânceanu şi colab.(1980, 1986) au identi cat cinci rase  ziologice ale lupoaiei (A
la E) utilizand 5 gene dominante de rezistenţă (Or

1
, Or

2
, Or

3
, Or

4
, şi Or

5
) la rasele “A”, 

“A + B”, “A + B + C”, “A + B + C + D”, şi “A + B + C + D + E” şi genotipurile 
homozigote pentru determinarea diferenţială a celor cinci gene Or, (Kruglik A-41 
pentru rasa A, Jdanovsky 8281 pentru rasa B, Record pentru rasa C, S-1358 pentru rasa 
D, şi P-1380 - rasa E). Ulterior, aceste rase au fost identi cate şi caracterizate şi de către 
alţi cercetători în diferite regiuni geogra ce din Europa [1, 18]. 

Rezistenţa la rasa “F” derivă din speciile sălbatice şi este controlată de gena 
dominantă Or

6
 [13]. Însă, cercetările ulterioare au indicat o dominanţă incompletă a 

acestei gene şi prezenţa altei gene Or
7
, a cărei expresie depinde de mediu [13,14,20].

 Acumularea datelor privitor la moştenirea monogenică simplă a caracterului de 
rezistenţă [15] şi evoluţia rapidă a raselor de Orobanche cumana Wallr. la  oarea-
soarelui, a determinat savanţii sa aplice ipoteza evoluţiei „genă pentru genă” în 
explicarea interacţiunii gazdă – parazit [3]. Însă, depistarea mecanismului speci c şi 
contradictoriu de moştenire a genelor Or6 şi Or7, responsabile de rezistenţa faţă de 
rasele prevalente de lupoaie, impune o abordare complexă (poligenică) a caracterului.

Astfel, studiile ce se referă la identi carea mecanismelor genetico-moleculare şi 
 ziologice ale rezistenţei rămîn a   actuale şi importante.

Un suport considerabil la acest capitol pot servi metodele bioinformatice, ce 
utilizează resursele bazelor de date ale secvenţelor ADN, ARN sau proteine, care 
reprezintă metodologii sistemice de identi care a posibilelor gene implicate în diverse 
etape ale adaptabilităţii şi rezistenţei plantelor la diferiţi factori biotici şi abiotici. 
Aplicarea instrumentelor de cercetare şi caracterizare a secvenţelor permite identi carea 
genelor şi proteinelor lor care pot   implicate şi în studiul rezistenţei  orii-soarelui faţă 
de lupoaie.

Materiale şi metode

În calitate de material de cercetare au servit secvenţe de acizi nucleici şi polipeptide 
de la  oarea-soarelui (Helianthus annuus L.) identi cate din bazele de date ale portalului 
NCBI (http://ncbi.nih.hlm.gov) şi ExPASy (www.expasy.ch). 

În studiu s-au utilizat aplicaţii pentru identi carea şi analiza comparativă a 
secvenţelor ca BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) şi Clustal W (http://
www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2), iar pentru calcularea punctului izoelectric (pI) şi 
masei moleculare relative (Mw) a polipeptidelor de interes - Compute pI/Mw (http://
www.expasy.ch/tools/pi_tool.html) ( g. 1.). 

Rezultate şi discuţii

Efectuarea cercetărilor bazate pe procesarea computerizată a informaţiei pentru 
analiza structurii şi funcţiei moleculelor cu rol important din punct de vedere biologic 
în astfel de procese precum rezistenţa la atacul paraziţilor, reprezintă avantaje evidente. 
Aceasta nu necesită realizarea directă a experienţelor de laborator, dar totodată oferă 
informaţii suplimentare, utilizând principiile fundamentale ale biologiei moleculare, ale 
proceselor de transcripţie şi translaţie în baza secvenţelor de ADN, ARN sau proteine, 
stocate în bazele de date cu acces liber.

Investigarea bazelor de date s-a realizat prin valori carea cuvintelor cheie: Orobanche 
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Resistance şi Sun ower Defensin, pentru a genera liste de informaţii referitoare la 
tematica studiului, printre care secvenţele nucleotidice şi cele aminoacidice.

Fig. 1. Metodologia de cercetare prin aplicarea instrumentelor bioinformatice.

Investigarea bazelor de date ale portalului NCBI după primele cuvinte cheie a 
permis evidenţierea a 20 de referinţe la diverse secvenţe nucleotidice (10 secvenţe 
ADN şi 10 secvenţe ARNm), implicate în mecanismul de rezistenţă a  orii-soarelui 
faţă de Orobanche cumana Wallr. (tab. 1). 

Analiza BLAST a permis identi carea la  oarea-soarelui a:
10 secvenţe ADN ce au demonstrat similaritate pentru gena · EF575487, care 

codi că precursorul D-α–fosfolipazei, formată din 2653 de nucleotide. Două din 
cele zece secvenţe, GM719380 şi GM719379 (Pioneer Hi-Breed International), se 
caracterizează printr-o lungime de 278 pb şi manifestă similaritate de 98% şi, respectiv, 
100% cu secvenţă dată;

patru dintre secvenţele ARNm reprezintă genele pentru glucan sintaza 1-4; · 
o secvenţă ARNm pentru metionin sintaza;· 
o secvenţă ARNm pentru glutation S-transferaza;· 
o secvenţă ARNm pentru quinon oxidoreductaza;· 
o secvenţă ARNm pentru factorului de elongare 1 α; · 
o secvenţă ARNm pentru chalcon sintaza.· 

Totodată a fost obţinută şi o înregistrare despre secvenţa ARNm pentru chalcon 
sintaza de la Orobanche cumana Wallr.

Dat  ind faptul că majoritatea secvenţelor au fost identi cate doar la nivelul structurii 
de ARNm, iar în bazele de date lipsesc înregistrări despre analizele de laborator a 
secvenţelor polipeptidice corespunzătoare, aceste rezultate au fost procesate prin 
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programul Compute pI/Mw de pe portalul www.expasy.ch,  ind constatate proprietăţile 
eventualelor polipeptide implicate în mecanismul rezistenţei la lupoaie (tab.2).

Tabelul 1. Rezultatele selectării secvenţelor implicate în rezistenţa la lupoaie

Codul de 
acces

Descrierea Sursa

Secvenţe de ADN

GM719388 Sequence 10 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719387 Sequence 9 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719386 Sequence 8 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719385 Sequence 7 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719384 Sequence 6 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719383 Sequence 5 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719382 Sequence 4 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719381 Sequence 3 from Patent WO2008083198 construct sintetic 

GM719380 Sequence 2 from Patent WO2008083198 Helianthus annuus

GM719379 Sequence 1 from Patent WO2008083198 Helianthus annuus

Secvenţe de ARNm

DQ837214 glucan synthase-like 4 Helianthus annuus x Helianthus debilis 

DQ837213 glucan synthase-like 3 Helianthus annuus x Helianthus debilis 

DQ837212 glucan synthase-like 2 Helianthus annuus x Helianthus debilis 

DQ837211 glucan synthase-like 1 Helianthus annuus x Helianthus debilis 

AY899921 methionine synthase Helianthus annuus x Helianthus debilis 

AY899920 gluthatione S-transferase (gst) Helianthus annuus x Helianthus debilis 

AY899919 quinone-oxidoreductase Helianthus annuus x Helianthus debilis 

AY094064 elongation factor 1 alpha Helianthus annuus x Helianthus debilis 

AF071887 chalcone synthase (CHS) Helianthus annuus L.

AF074401 chalcone synthase (CHS) Orobanche cumana Wallr.

Tabelul 2. Proprietăţile  zico-chimice ale polipeptidelor identi cate

Polipeptida pI Masa moleculară, kDa

D -α–fosfolipazei 5,27 91,9 

glucan sintaza 5,17 20,4

metionin sintaza 5,13 52,3

glutation S-transferaza 5,27 31,5

quinon oxidoreductaza 5,12 55,97

factorului de elongare 1 α 5,19 38,0

chalcon sintaza 5,29 21,2

Paralel, a fost realizat studiul defensinelor  orii-soarelui, care reprezintă peptide 
mici cu o structură pliată speci că, stabilizată de patru punţi bisul dice, prezente în 
toate organismele superioare, care datorită proprietăţilor antimicrobiale fac parte din 
sistemul imun înnăscut în plante şi animale [25].
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Acest studiu a permis să identi căm şase secvenţe complete sau parţiale de ARNm, 
cinci dintre care (AF364865, AF178635, AF178634, AF141132, AF141131) se referă 
la  oarea-soarelui (tab. 3). 

Tabelul 3. Rezultatele selectării secvenţelor de defensine la  oarea-soarelui

Codul de 
acces

Descrierea Sursa Secvenţa 
polipeptidică

Funcţia

NC_003070
chromosome 1, complete 

sequence
Arabidopsis thaliana - -

AF364865 defensin mRNA, Helianthus annuus AAM27914 HaDef1

AF178635 defensin CUA1 mRNA Helianthus annuus AAF72043

SD2 
γ-tionină 
 orală 

speci că

AF178634 defensin SD2 mRNA Helianthus annuus AAF72042

AF141132 defensin mRNA
Helianthus annuus 
cultivar Line 10018

AAF66592

AF141131 defensin mRNA
Helianthus annuus cul-

tivar Line HA 401B
AAF66591

Sustragerea secvenţelor polipeptidice corespunzătoare lor (AAM27914, AAF72043, 
AAF72042, AAF66592, AAF66591) şi analiza prin aliniere multiplă în Clustal X
a demonstrat că ultimele patru secvenţe cu codul de acces AAF72043, AAF72042, 
AAF66592 şi AAF66591 reprezintă acelaşi polipeptid ( g. 2). Acesta s-a caracterizat 
prin lungimea 78 aa şi masa moleculară 8,63 kDa,  ind identi cat ca proteina SD2 
γ-tionină  orală speci că.

Fig 2. Alinierea multiplă (Clustal W) a secvenţelor pentru defensine la  oarea-soarelui 

Cea mai speci că s-a dovedit a   secvenţa polipeptidică AAM27914 (secvenţa 
ARNm AF364865), care a fost identi cată ca HaDef1 [5, 25] ( g. 2). Procesarea 
secvenţei în programul Compute pI/Mw a caracterizat polipeptida prin pI=8,42 şi 
Mr=11,87 kDa. 
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Scanarea ulterioară a secvenţei date prin BLAST pentru proteinele de la Helianthus 
annuus L. a prezentat 10 rezultate, printre care cu cel mai înalt nivel de similaritate o 
altă proteină de tipul defensinelor de la  oarea-soarelui - SF18 speci că din antere 
(P22357), de 161 aa şi Mr=15,36 kDa. 

Totodată, secvenţele pentru SF18 şi SD2 au manifestat similaritate de cca 62% şi, 
respectiv, 29%, iar estimarea nivelului expresiei lor a identi cat o distribuţie spaţială, 
deoarece SF18 şi SD2 se expresează la nivelul anterelor şi, respectiv, a in orescenţei, 
iar pentru HaDef1 a fost demonstrată expresia la nivel de frunze şi mai abundent la 
nivel de rădăcini [25].Conform datelor din literatură, analiza structural-funcţională 
comparativă a defensinei HaDef1 cu proteinele ce posedă funcţie similară cu alte 
specii, ca Dm-AMP1 (Dahlia merckii), Na-D1 (Nicotiana alata), Rs-AFP1, Rs-AFP2 
(Raphanus sativus), a permis evidenţierea [10]: 

secvenţei semnal pentru reticolul endoplasmatic de 28 aminoacizi, · 
unui domeniu de defensină cu 50 resturi de aminoacizi, care prezintă cinci · 

resturi de cisteină bine conservate. Analiza distribuţiei aminoacizilor încărcaţi, indică 
faptul că domeniul de defensină a HaDef1 manifestă o sarcină net pozitivă, ca şi în 
cazul defensinelor menţionate mai sus, 

unui domeniu C-terminal din 30 aminoacizi, raportat anterior doar la defensinele · 
din Solanaceae. Domeniul C-terminal arată o sarcină net pozitivă, comparativ cu alte 
defensine cunoscute. De asemenea, ea diferă esenţial atît după lungime cît şi după 
numărul relativ înalt de reziduri de proline în domeniul C-terminal. 

Rezultatele investigării bazelor de date şi publicaţiile ştiinţi ce la temă ne-au 
permis să constatăm unele componente eventual implicate în mecanismul rezistenţei 
 orii-soarelui la lupoaie ( g 3). 

Atît rezistenţa cît şi toleranţa  orii-soarelui faţă de lupoaie este determinată 
preponderent de capacitatea de a se opune procesului de ataşare a plantei parazit pe 
sistemul radicular al plantei gazdă şi de capacitatea de penetrare a haustorilor prin 
ţesuturile vegetale. Prima bariera  ziologică pe care planta parazit o întâlneşte în 
procesul de penetrare şi ataşare este peretele celular. Întrucît gradul de rezistenţă 
depinde de sinteza şi acumularea ligninei [6], putem considera că un aspect important 
în crearea mecanismului de rezistenţă ar reveni glucan sintazei, cu funcţii în sinteza 
calozei, identi cată de noi printre polipeptidele Orobanche Resistance. 

Procese mult mai complexe au loc la nivelul membranelor biologice şi sînt asociate 
în cea mai mare parte cu destabilizarea/permiabilizarea acestora, determinată de 
formarea speciilor reactive de oxigen - SRO [4], modi carea statutul redox celular [8] 
şi peroxidarea lipidelor structurale în celulă gazdă infectată. 

Pornind de la ideia că glutation-S-transferaza, metionin sintaza şi quinon 
oxidoreductaza, se acumulează la unele plante rezistente de arabidopsis [21] şi  oarea-
soarelui [11] în primele zile după infecţie, ele ar putea   implicate de rînd cu enzimele 
oxido-reducătoare [9] în inducerea detoxi cării SRO din cadrul mecanismelor asociate 
cu rezistenţa.

Acest proces poate   asociat şi cu activitatea D-α–fosfolipazei, care împreună cu 
chalcon sintaza, contribuie la degradarea lipidelor şi includerea lor în căile metabolice 
secundare, ce duc la formarea compuşilor ciclici (fenoli, acid salicilic,  toalexine). 
Aceştia (fenolii şi  toalexinele) acţionează direct asupra parazitului [4, 17] sau (acidul 
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salicilic) induc activarea unor factori de transcripţie ai genelor asociate cu patogeneza 
(PR patogen related )[6]. 

Fig. 3. Schema proceselor asociate cu rezistenţa  orii-soarelui la lupoaie

Un rol mai activ în mecanismul rezistenţei la lupoaie ar reveni genei HaDEF1 
expresia căreia este indusă puternic în primele zile după ataşare şi cu cîteva zile înainte 
de necroză lupoaiei în rădăcinile genotipurilor rezistente de  oarea-soarelui [11]. 
Legăturile necovalente ale defensinei sintetizate interacţiunează cu lipide speci ce, 
determinând destabilizarea/permiabilizarea membranelor ţintă, iar  uxurile de ioni (K+, 
Ca2+) cauzează inhibarea creşterii parazitului [10, 20].

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. Cunoaşterea factorilor genetici de rezistenţă la 
lupoaie precum şi a mecanismelor de protecţie ar facilita munca amelioratorilor în 
obţinerea formelor mai rezistente la Orobanche cumana Wallr. 
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EVIDENŢA SCHIMBURILOR ÎNTRE CROMATIDELE SURORI LA 
ORZ (Hordeum vulgare L.) ÎN CAZUL INFECŢIEI VIRALE 

Andronic Larisa, Jacotă Anatol
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Introducere

Schimburile între cromatidele surori, SCS (sister chromatid exchange - SCE), au 
fost pentru prima dată descrise la plante de către Kihlman B. şi Kronborg D. [9] prin 
aplicarea tehnicii de colorare Giemsa [19]. Conform mai multor cercetători, cauza 
formării SCS, se consideră a   rupturile bicatenare nereparate la momentul replicării 
ADN, părere expusă încă de către Wolff S. şi coautori [26]. De asemenea, SCS pot   
induse şi de abateri în procesul de reparare a acestor rupturi [8; 15]. Se consideră, că 
geneza SCS este condiţionată de momentele de replicare a ADN şi anume de formare 
a furcilor replicative, momente în care poate avea loc recombinarea între cromatidele 
surori [10]. Conform modelului replicativ de formare a SCS, propus de Painter R.B. 
[16], replicarea şi repararea rupturilor bicatenare, produse la hotarele a două clastere 
de repliconi, decurg asincron. O asemenea situaţie poate   generată de o viteză diferită 
a procesului de replicare, precum şi de modi cări structurale în molecula de ADN. 
Studiul SCS la Saccharomyces cerevisiae a pus în evidenţă trei mecanisme implicate 
în livrarea schimburilor cromatidice: inducerea de rupturi duble în catena de ADN, 
degradări ale procesului de replicare şi a celor legate de activitatea ADN-polimerazei 
[7]. În celulele expuse in uenţei razelor ultraviolete, razelor X, 4-nitroquinolin 
1-oxidului, metilmetanfulfonatului se constată activarea genelor RAD55, RAD57 şi 
RAD54, implicate în repararea rupturilor ADN, ceea ce nu are loc în condiţii spontane, 
contrar faptului, că şi în condiţii normale sunt induse un oarecare procent de schimburi 


