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ORZ (Hordeum vulgare L.) ÎN CAZUL INFECŢIEI VIRALE 
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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 
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cromatidice. Autorii concluzionează, că mecanismele de formare a SCS imanente şi 
celor induse diferă. 

Cu toate că mecanismul formării SCE este încă discutabil [25], cert este stabilit, 
că geneza acestor schimburi este asociată de leziunile ADN. Graţie conservatismului 
proceselor ce stau la baza formării SCS, testul dat este utilizat pe larg în estimarea 
genotoxicităţii [13; 18],  ind aplicat în evaluarea efectului mutagen al diferitor compuşi 
atât la plante [11; 12; 20; 21; 27; 28; 29], cât şi la animale [3;8; 22; 32].

Conform cercetărilor realizate de către Zhang Z.L., Yang J. [31], în inducerea SCS 
la plante (Vicia faba, Hordeum vulgare, Secale sereale), limfociţii umani şi celulele 
splinei la şoricei, sub acţiunea unui spectru vast de compuşi chimici (etanol, oxid de 
crom, benzosulfamid de sodiu,  uorouracil, acid ascorbic) au fost constatate tendinţe 
similare ale efectelor stabilite, indiferent de obiectul studiat. După autori, tehnica 
de evidenţă a SCS la plante este mult mai simplistă şi se recomandă a   utilizată în 
aprecierea genoxicităţii diferitor substanţe. 

 Conform mai multor relatări  tovirusurile pot induce diverse efecte genetice 
[2; 4; 5; 14; 30], inclusiv modi carea ratei schimburilor între cromatidele surori [1; 
33]. Astfel, în baza analizei SCS a fost con rmată însuşirea mutagenă a virusului 
piticirii rugoase a porumbului la unele forme de porumb sensibile faţă de acest patogen 
[33]. Utilizarea testului dat ne-a permis, de asemenea, să constatăm efectul mutagen 
al virusului mozaicului comun al fasolei la bob în dependenţă de etapele procesului 
de patogeneză virală. În cazul virozei naturale declanşate la etape ontogenetice mai 
tardive acest efect statistic nu a fost con rmat [1]. 

Pentru aprofundarea studiului efectului clastogen al infecţiilor virale ne-am 
propus drept scop evidenţa ratei şi distribuţiei SCS la orz, în cazul infectării cu virusul 
mozaicului dungat al orzului comparativ cu razele gama. 

Materiale şi metode

În cercetare au fost utilizate trei soiuri de orz de primăvară (Hordeum vulgare L., 
2n=14): Sonor, Unirea şi Galactic. Luând în consideraţie posibilitatea de propagare 
verticală a virusului mozaicului dungat al orzului în studiu au fost utilizate doar seminţe 
constatate libere de germeni virali. În calitate de martor au servit plantele sănătoase, 
tratate cu apă distilată şi care au prezentat rezultate negative la expertiza virusologică. 
În corespundere cu obiectivele cercetării seminţele de orz au fost iradiate cu raze gama 
în dozele de 100Gy, 150Gy şi 250Gy. Plantele din loturile experimentale, atât cele 
derivate din seminţe sănătoase, cât şi din cele iradiate, au fost infectate mecanic cu 
extract al virusului mozaicului dungat al orzului. 

Expertiza virusologică a materialului semincer şi a plantelor a fost realizată prin 
aplicarea tehnicii de contrastare negativă [23]. 

Pentru studierea inducerii SCS sub acţiunea radiaţiei separat sau în complex 
cu virusul mozaicului dungat al orzului a fost aplicată metoda analizei frecvenţei 
schimburilor între cromatidele surori în cromozomii mitotici din meristemele radiculare, 
bazată pe încorporarea diferenţiată a 5-brom 2-deoxyuridinei ( BrdU) în segmentele 
cromatidice. În acest scop seminţele variantelor cercetate au fost germinate la întuneric 
până la atingerea lungimii rădăcioarei de 2-3cm. Incorporarea BrdU a fost realizată pe 
parcursul a două cicluri celulare prin etalare pe discuri expuse în amestec de 100 µM 
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BrdU, 0.1 µM FdUrd ( uorodeoxyuridină) şi 5 µM Urd (uridină). Schema de  xare, 
macerare şi colorarea a materialului a fost selectată după [17].

Datele au fost prelucrate statistic, utilizându-se analiza varianţei [6]. Contribuţia 
procentuală a sursei de variaţie a fost calculată în baza testului ANOVA.

Rezultate şi discuţii

Analiza schimburilor între cromatidele surori la cele trei soiuri de orz de primăvară 
(Sonor, Unirea şi Galactic) a permis stabilirea numărului de SCS raportat la o celulă 
sau cromozom în cazul infectării cu virusul mozaicului dungat al orzului, radiaţiilor 
gama (în dozele 100, 150 sau 250 Gy), precum şi în cazul infectării plantelor reproduse 
din seminţe iradiate. În baza aplicării testului SCS a fost constat, că în condiţii normale 
în mediu se produc 5.6 – 6.1 schimburi cromatidice surori per celulă. Atât radiaţia, 
cât şi infecţia virală au cauzat creşterea frecvenţei SCS (tabelul 1). În cazul infecţiei 
virale, cel mai major procent de inducere a SCS a fost constatat la soiul Unirea (o 
creştere cu cca 55.4% faţă de martor, P≤ 0.001). Efectul indus de către razele gama a 
variat în funcţie de doza aplicată la tratarea seminţelor, precum şi genotipul analizat. 
Astfel, rata SCS în cazul radiaţiei în doza de 100Gy a crescut cu 40.1% şi 33.2% faţă 
de martor corespunzător la soiurile Sonor şi Unirea, în timp ce frecvenţa SCS la soiul 
Galactic a crescut doar cu 8.23% (P ≤ 0.05). Razele gama în doza de 150Gy au indus 
un efect mai depresiv, decât cel cauzat de doza 100Gy, doar la soiul Galactic. La soiul 
Unirea rata SCS per celulă a variat în jur de 7.2, având tendinţa de micşorare. Potenţa 
de modi cate a ratei SCS în cazul infecţiei virale aplicate în complex cu razele gama a 
variat în dependenţă genotip şi doza razelor gama.

Tabelul 1. Frecvenţa schimburilor între cromatidele surori induse de virusul 
mozaicului dungat al orzului în celulele meristematice radiculare la plantele de orz 
sănătoase şi iradiate (per celulă).

Varianta 
experimentală

Genotipul analizat

Sonor Unirea Galactic

Martor 6.128±0.337 5.561±0.259 6.108±0.265

Virus 8.359±0.299*** 8.641±0.286*** 8.703±0.312***

100Gy 8.585±0.273*** 7.410±0.284***    6.611±0.240*

100Gy + virus 8.946±0.287*** 7.973±0.314*** 8.028±0.244***

150Gy 8.846±0.295*** 7.270±0.339*** 7.973±0.269***

150Gy + virus 8.385±0.281*** 8.081±0.246*** 9.054±0.274***

250Gy 10.081±0.318*** 9.540±0.358*** 8.081±0.291***

250Gy + virus 10.971±0.305*** 8.811±0.321*** 8.838±0.306***

 *; *** - diferenţe semni cative faţă de martor pentru P ≤ 0.05; 0.001

La soiul Sonor derivat din seminţe iradiate cu doza 100Gy virusul mozaicului dungat 
al orzului a generat o creştere mai majoră a SCS faţă de martor, varianta infectată sau 
cea iradiată. Rata SCS induse de infecţia virală la soiul Sonor iradiat cu doza 150Gy a 
avut o valoare proximă faţă de cea deţinută de varianta doar infectată. Aceeaşi tendinţă 
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de reducere a frecvenţei SCS a fost atestată şi pentru soiul Unirea însă pentru varianta 
„virus+250Gy”. La soiul Galactic virusul mozaicului dungat al orzului, comparativ cu 
radiaţia, a condus la creşterea ratei SCS.

  
Fig. 1. Valoarea schimburilor între cromatidele surori induse de virusul mozaicului 

dungat al orzului şi razele gama la plantele de H.vulgare (per cromozom)

Analiza SCS cu estimarea distribuţiei schimburilor per cromozom a permis de a 
evidenţia tendinţa de majorare a dispersiei în cazul variantelor experimentale (P≤ 0.5) 
( gura 1). Luând în consideraţie spectrul schimburilor între cromatidele surori, a fost 
constatat, că numărul şi tipul SCS sunt in uenţate de către ambii factorii analizaţi. 
Dacă la plantele martor în mediu se produc 0.40-0.46 SCS per cromozom, atunci în 
unele variante experimentale numărul lor a atins valoarea de 0.69 – 0.73 (la soiurile 
Galactic şi Sonor iradiate cu raze gama în doza de 250Gy). 

Studiul distribuţiei SCS a scos în esenţă tendinţa de majorare a ratei cromozomilor 
cu trei şi mai multe schimburi în deosebi la variantele cu utilizare a infecţiei virale 
separat sau în complex cu razele gama ( gurile 2 şi 3). 

Majorarea frecvenţei medii a SCS în cazul infecţiei virale, precum şi a radiaţiei 
se produce preponderent pe contul schimburilor multiple, procentul cărora în condiţii 
normale este redus (0.28-0.48 per celulă). În variantele experimentale procentul 
schimburilor multiple a crescut esenţial atingând valoarea maximală la soiul Sonor 
cu aplicare mixtă a virusului mozaicului dungat al orzului şi razelor gama în doza 
de 250Gy. Pentru varianta dată a fost constatată o creştere a cotei de cromozomi cu 
schimburi multiple în valoare de 12.7 ori mai mare faţă de martor. 

Aplicarea testului ANOVA a permis de a stabili, că virusul mozaicului dungat al 
orzului similar razelor gama induce majorarea frecvenţei schimburilor între cromatidele 
surori, prezentând astfel un efect în funcţie de genotipul plantei (3.6%), virus (6.1%) 
şi doza radiaţiei (13.4%) (tabelul 2). În ansamblu, puterea de in uenţă a radiaţiei pe 
fondal de infecţie virală poate   majorată sau diminuată în dependenţă de genotip şi 
doza aplicată. Cea mai majoră putere de in uenţă a fost stabilită pentru radiaţia gama 
în dependenţă de doză (13.4%). 

Studiile citogenetice realizate de către noi ne permit a constata, că virusul mozaicului 
dungat al orzului similar razelor gama induc modi cări semni cative a numărului SCS. 
Pentru razele gama, in uenţa cărora asupra ADN este bine cunoscută, este descrisă 
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capacitatea de inducere a schimburilor între cromatidele surori dependentă de efectul-
doză [3], fapt con rmat şi în cercetările noastre anterioare. Posibilitatea majorării SCS 
în condiţiile patogenezei virale indică asupra efectului genotoxic cauzat de agentul 
patogen. În literatură, date privitor genotoxicitatea infecţiilor virale sunt prezentate şi 
pentru unele virusuri animale, cum ar   virusul hepatitei B sau C [24].

A B

C D

     Figura 2. Aspectul unor plăci metafazice în celule meristematice radiculare la H.vulgare, 
soiul Unirea: a) martor, b) virusul dungat al orzuliu, c) 150 Gy, d) 150Gy+virus.

a) b) c) d) e) f) g)
Figura 3. Cromozomi metafazici la Hordeum vulgare: a), b) cromozomi fără schimburi 

cromatidice, c) reprezentare schematică a unui cromozom metafazic fără schimburi 
cromatidice; d) cromozom cu un schimb cromatidic în braţul lung; e) cromozom cu câte 
un schimb cromatidic în ambele braţe; f) cromozomi cu multiple schimburi cromatidice; 
g) reprezentare schematică a unui cromozom metafazic cu un schimb cromatidic.
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Tabelul 2. Analiza varianţei frecvenţei SCS la plantele de orz sănătoase şi infectate cu 
virusul mozaicului dungat al orzului

Sursa variaţiei

Contribuţia 
procentuală 
a sursei de 
variaţie, % 

Grad de 
libertate

Suma 
pătratelor

S2 Factorul 
F

P

A:  Virusul 6.06 1 1.37672 1.37672 71.241 0.0000

B:  Genotipul 3.65 2 0.829628 0.4148129 21.47 0.0000

C:  Doza 
radiaţiei

13.42 3 3.04913 1.01638 52.50 0.0000

Interacţiunea 
AB

0.3 2 0.083203 0.0416016 2.38 0.0930

Interacţiunea 
AC

3.95 3 0.898543 0.299514 17.15 0.0000

Interacţiunea 
BC

3.01 6 0.684898 0.11415 6.53 0.0000

Interacţiunea 
ABC

1.35 6 0.3059 0.0509834 2.92 0.0080

Total 913 22.7279

Concluzia privitor genotoxicitatea virusului mozaicului dungat al orzului derivă 
din datele privitor creşterea numărului schimburilor între cromatidele surori realizată, 
în majoritatea cazurilor, pe contul schimburilor multiple. 
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POTENŢIALUL GENETIC DE REZISTENŢĂ LA ARŞIŢĂ 
AL SOIURILOR ŞI LINIILOR VALOROASE DE TOMATE

Mihnea N., Grati M., Macovei M., Jacotă A.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Introducere

Republica Moldova, precum şi multe ţări ale lumii, în ultimele decenii se confruntă 
cu dezechilibrări ecologice tot mai frecvente, care duc la diminuări considerabile ale 
productivităţii şi calităţii producţiei agricole. În legătură cu aceasta s-au intensi cat 
lucrările de ameliorare în domeniul rezistenţei plantelor la factorii nefavorabili biotici 
şi abiotici [2, 5, 6, 7 ,8, 9]

.

Crearea şi implementarea în agricultură a soiurilor înalt productive cu calităţi 
gustative înalte şi adaptate la condiţiile climatice ale Moldovei rămâne a   o direcţie 
prioritară în cercetările de ameliorare a tomatelor.

Scopul cercetărilor a fost studiul rezistenţei la arşiţă şi potenţialului de productivitate 
a soiurilor şi liniilor de tomate create în Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
al AŞM.

Materiale şi metode.

În calitate de obiect de studiu au servit soiuri şi linii de tomate create prin încrucişări 
inter- şi intraspeci ce. Formele perspective de tomate au fost testate după rezistenţa la 
arşiţă a sporo tului şi gameto tului masculin. Totodată, analiza variabilităţii caracterului 
de rezistenţă a sporo tului a fost efectuată în baza lungimii rădăciniţei embrionare, iar 
a gameto tului masculin în baza lungimii tubului polenic. Au fost testaţi următorii 
parametri: viabilitatea polenului în condiţii optime şi de stres, lungimea rădăcinii 
embrionare şi a tubului polenic în condiţii optime şi de stres şi schimbarea lungimii 
rădăcinilor şi tubului polenic în rezultatul acţiunii temperaturilor ridicate.

Pentru analiza in uenţei temperaturilor ridicate asupra rădăcinilor embrionare şi 
tubului polenic au fost utilizate următoarele regimuri: A–35/ B–38/ C–430 C pentru 
sporo t, cu durata expoziţiei de 6 ore, iar pentru gameto tul masculin A–38/ B–45/ 
C–480 C, cu durata expunerii de 3/5/7 ore, respectiv. În aşa mod s-a creat un fond 
diferenţiat pentru selectarea formelor rezistente la temperaturi ridicate atât la nivelul 
gameto tului cât şi a sporo tului.

Viabilitatea polenului a fost determinată prin cultivarea pe mediu nutritiv arti cial 
conform metodei Golubinschii [1].

Pentru aprecierea genotipurilor de tomate după rezistenţa sporo tului la temperaturi 


