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Rezumat
În lucrare sunt prezentate date cu privire la potenţialul transgresiv al unor caractere val-
oroase ce reprezintă elemente de productivitate la grâul comun de toamnă. S-a elucidat
modul de moştenire a caracterelor la generaţia F1 şi gradul de implicare a efectelor genice
în heritabilitate. Pentru greutatea boabelor per spic, s-a constatat asocierea puternică a
gradului şi frecvenţei transgresiilor pozitive cu epistaziile aditiv-dominante şi dominant-
dominante.
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 Introducere
Fenomenul de transgresie sau variabilitate transgresivă, se manifestă la generaţia

F
2
 sau la generaţii mai târzii, prin  fenotipuri care depăşesc norma de reacţie a formelor

parentale [12], indicii de bază fi ind gradul şi frecvenţa formelor “extreme” în populaţia
segregantă [20]. De rând cu un şir de fenomene importante pentru genetica caractere-
lor cantitative –  dominaţia, epistaziile, labilitatea numărului de loci, interacţiunile
genotip x mediu, pleiotropia, penetranţa şi expresivitatea genelor, heterozisul, seg-
regarea transgresivă este, la moment, un subiect deosebit de actual sub aspect teor-
etic şi practic [21]. Pentru a explica variabilitatea transgresivă, pe parcursul anilor,
au fost înaintate mai multe ipoteze: creşterea ratei mutaţiilor şi manifestarea alelelor
recesive [11], supradominanţa [4], ruperea linkage-ului (breakdown of linkage) şi
recombinaţiile [6, 17], acţiunea complementară a genelor [13, 18] şi epistaziile [2, 3].
S-a constatat că nu întotdeauna, frecvenţa mutaţiilor corelează cu frevenţa  transgresi-
ilor [1]. Supradominanţa se manifestă doar la populaţiile F

1
 şi backcross, dar nu se

moşteneşte, în timp ce segregarea transgresivă există la liniile dublu haploide (DH),
RIL (Recombinant Inbred Lines), populaţiile F

2
 şi se poate moşteni. Aceasta relevă că

supradominanţa nu stă la baza segregării transgresive la RIL şi populaţiile DH [18].
Conform autorilor [13], transgresiile pot fi  explicate în baza a 2 ipoteze – epistaziile
(nonaditivitatea efectelor alelice între loci) şi acţiunea complementară a alelelor liniilor
parentale cu efect aditiv.

Explicaţia generală pentru segregarea transgresivă constă în aceea că acţiunea
complementară a alelelor aditive presupune că liniile parentale, ca rezultat al
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recombinaţiilor, adesea asigură setul de alele cu efecte pozitive sau negative în
diferiţi loci, afl ate împreună în descendenţi, aceasta rezultând în forme transgresive în
populaţiile hibride. În cazul segregării transgresive pentru KGW (kilo-grain weight) în
populaţiile RIL de orez, s-a constatat că acţiunea complementară a QTL (Quantitative
Trait Locus) aditivi şi epistaziile digenice sunt factorii  de bază ai acesteia, dar care
interacţionează puternic cu mediul [9]. De menţionat că segregarea transgresivă a fost
observată şi în cazul caracterelor, a căror linii parentale nu deţin alele complementare
[7]. Acesta este o dovadă a acţiunii non-aditive a genelor, epistaziile fi ind astfel un alt
factor major al transgresiilor [12]. S-a constatat că epistaziile sunt responsabile de seg-
regarea transgresivă în cazul rezistenţei bumbacului la nematode (Meloidogyne incog-
nita), determinată de gena majoră rkn 1 de pe cromozomul 11. Gena RKN2, localizată
în vecinătatea genei rkn 1 pe cromozomul 11,  nu conferă rezistenţă la nematode, dar la
combinarea cu aceasta, se produce o rezistenţă înaltă în generaţiile F

1
, F

2
 şi populaţiile

BC. Ca urmare, gena RKN2 a fost considerată ca factor  de segregare transgresivă [16].
Pentru analiza epistatică, este obligatorie includerea în model a condiţiilor de mediu,
efectelor aditive principale şi interacţiunilor epistatice aditiv x aditive. Caracterele com-
plexe, ca kilo-grain weight, cu heritabilitate înaltă printre componenţii roadei, necesită
descompunerea  bazei genetice a acestora, pentru a stabili rolul fi ecărei componente în
formarea fenotipului şi mecanismul genetic al segregării transgresive [10].

Din punct de vedere teoretic,  stabilirea metodelor efi ciente de elucidare a
segreganţilor transgresivi este uşoară, însă în practică, aceasta nu este simplu din cauza
linkage-ului frecvent între caracterele cantitative. La orz, a fost stabilită dependenţa
între frecvenţa transgresiilor, nivelul heterozisului şi varianţa alelelor favorabile ale
genotipurilor parentale [15].  Relativ recent, distanţele genetice între părinţi, evalu-
ate în baza markerilor moleculari, promiteau o predicţie efi cientă pentru performanţa
descendenţilor. La examinarea asociaţiilor între distanţele/similitudinile genetice ale
părinţilor în baza markerilor moleculari (STS-PCR, AFLP) şi varianţa genetică a li-
niilor F

3
, F

5
 provenite dintr-o singură sămânţă, s-a ajuns însă la concluzia că distanţa

genetică nu prezintă un criteriu pentru varianţa genetică a descendenţilor şi numărul
segreganţilor transgresivi [8]. Autorii [14] consideră că dacă transgresia este cauzată de
acţiunea genelor complementare sau epistazii, hibrizii între speciile distante, vor gen-
era mai multe fenotipuri transgresive. Totodată, s-a stabilit o corelaţie pozitivă înaltă
între frecvenţa transgresiilor şi distanţa genetică.

În virtutea faptului că grâul comun de toamnă în calitate de plantă autogamă,
prezintă fertilitate relativ diminuată (în special la condiţii extremale de mediu) în cadrul
hibridărilor artifi ciale, este evident că multe variante alelice sunt eliminate/nu participă
la formarea zigotului. Aceasta, implicit restrânge spectrul genotipurilor posibile în
cadrul populaţiilor segregante, deci şi posibilitatea de obţinere a formelor transgre-
sive.

În legătură cu cele menţionate,  scopul studiilor noastre a constat în elucidarea
factorilor genetici implicaţi în controlul transgresiilor elementelor de productivitate la
Triticum aestivum L.

Material şi metode
În calitate de  material pentru cercetare au servit combinaţiile de grâu comun de

toamnă: Aluniş x Balada, Căpriana x BŢ 16-04, Selania x Accent, Select x BŢ 43-
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02, Niconia x Odeschi 267, prezentate prin soiuri părinţi (P
1
, P

2
), hibrizi F

1
, F

2
 şi

retroîncrucişări BC
1
, BC

2
 şi Cobra x Apache, prezentată de P

1
, P

2
, F

1
şi F

2
. Experienţele

s-au efectuat în a.2011 şi 2012 (condiţii de secetă extremă).
Hibrizii F

1
 şi BC s-au obţinut prin castrare manuală a formei materne şi polenizare

artifi cială sub pungă-izolator.
Pentru elucidarea potenţialului transgresiv al combinaţiilor au fost luate în studiu

caractere cantitative cu normă de reacţie largă – lungimea spicului, numărul boabe-
lor per spic,  greutatea boabelor per spic şi restrânsă – numărul spiculeţelor per spic.
De menţionat că greutatea boabelor per spic este considerată ca  modú l de bază al
productivităţii grâului, iar celelalte caractere menţionate – ca submoduli, sau subcom-
ponente ale acesteia.

A fost analizat spicul principal la  30-40  plante  pentru P
1
, P

2
 şi F

1
, 40-60 – BC

1
,

BC
2
 şi 120-140 – F

2
. Efectele genice s-au stabilit în baza modelului Gamble [5].

Gradul de dominaţie (h
p
) s-a determinat conform autorului Brubaker [19]. În cali-

tate de indici ai transgresiilor s-au utilizat gradul şi frecvenţa acestora [22].
Gradul transgresiei (T

g
) s-a calculat din formula: T

g
 = [(C

h
 · 100%) : C

p
] – 100, în

care T
g
 – gradul de transgresie a caracterului în procente; C

h
 – valoarea maximă a cara-

cterului la hibridul din generaţia F
2
 (media din 3 cele mai bune plante); C

p
 – valoarea

maximă a caracterului celui mai bun părinte (media din 3 cele mai bune plante).
Frecvenţa transgresiei (T

f
) s-a calculat din formula: T

f
= (H · 100%) : N

h
, în care

T
f
 – frecvenţa transgresiei în procente; H – numărul plantelor hibride F

2
care depăşesc

cel mai bun părinte (media din 3 cele mai bune plante); N
h
 – numărul total al plantelor

hibride F
2
 analizate.

Datele au fost prelucrate statistic în baza analizelor varianţei, corelaţională (r),
repartiţiei clusteriene (metoda Ward) în pachetul STATISTICA 7.

Rezultate şi discuţii
La un set de 22 genitori şi hibrizi F

1
, F

2
, s-a constatat că  condiţiile de secetă

extremă ale a.2012 au diminuat considerabil elementele de productivitate ale spicului,
cu excepţia masei a 1000 de boabe (MMB). Creşterea MMB în a. 2012, s-ar putea
explica prin diminuarea puternică a numărului boabelor per spic şi corelaţiei negative
între aceşti indici (tab.1).

Tabelul 1. Infl uenţa condiţiilor de an asupra elementelor de productivitate ale
grâului.

Caracter
2011 2012 Raport

2012/2011, %x±mx σ x±mx σ
Lungimea spicului, cm   9,5±0,2 0,69   7,7±0,1* 0,66   81,1

Numărul spiculeţelor per spic 19,9±0,2 0,93 16,7±0,2* 1,16   83,9

Numărul boabelor per spic 59,1±1,3 5,88 42,4±1,0* 5,94   71,7

MMB, gr. 33,8±0,7 3,42 39,3±0,6* 3,27 116,3

Greutatea boabelor per spic, gr.   2,0±0,1 0,27   1,7±0,1* 0,26   85,0

*- p≤0,05.

Analiza modului de moştenire la generaţia F
1
 (tab. 2), a demonstrat că pentru toate

caracterele s-a manifestat un spectru larg al interacţiunilor alelice – de la supradominanţă
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negativă (< -1,0) la supradominanţă pozitivă (> +1,0), ceea ce oferă oportunităţi de
detectare a formelor homozigote cu caractere de interes în generaţiile avansate. S-a
constatat, de asemenea labilitatea înaltă a dominanţei sub infl uenţa condiţiilor de mediu
– atât după nivel, cât şi orientare (+/-).

Tabelul 2.  Gradul de dominaţie a unor elemente de productivitate ale spicului
la grâu.

Hibrid F1

Lungimea
spicului

Numărul
de spiculeţe

Numărul de
boabe per

spic

Greutatea
boabelor  per

spic

Masa a 1000
de boabe

2011

Niconia x Odeschi 267 +0,03 +13,00 -0,14 +2,25 +1,67

Select x BŢ 43- 02 +0,87 +1,28 +1,46 +7,00 +0,25

Căpriana x BŢ 16-04 +1,01 +1,15 +0,46 -0,53 -1,29

Cobra x Apache -1,75 -305,00 -11,68 -3,82 -0,72

Aluniş x Balada -0,04 +2,04 +0,66 +28,00 +1,83

Accent x Selania +1,11 +1,20 -1,43 -0,84 -0,76

2012

Niconia x Odeschi 267 +8,50 +4,20 +1,35 +1,78 +1,24

Select x BŢ 43- 02 +7,00 +11,00 -0,36 +1,13 +3,62

Căpriana x BŢ 16-04 -3,00 -4,10 -7,00 -13,86 -2,44

Cobra x Apache -2,10 -1,93 -1,91 -7,67 -1,55

Aluniş x Balada +5,00 -0,50 +89,00 +51,00 -0,62

Accent x Selania -1,00 -0,10 -0,56 -0,63 +0,45

Selania x Accent -6,00 -0,54 0,82 -2,63 -1,18

Prezintă interes practic, combinaţiile cu valori pozitive ale h
p
 pentru MMB şi greu-

tatea boabelor per spic în ambii ani de studiu (Niconia x Odeschi 267, Select x BŢ
43-02).

Studiul efectelor genice (acţiuni aditive – a, dominante – d şi interacţiuni epistatice
aa, ad, dd), implicate în heritabilitatea caracterelor menţionate a demonstrat în ma-
joritatea cazurilor efectul pozitiv (+) al acţiunilor a, interacţiunilor ad, dd, şi negativ
(-) al acţiunilor d şi interacţiunilor aa (tab. 3). Întrucât pentru caracterele examinate
s-au atestat dependenţe negative între orientările (+/-) acţiunilor d şi interacţiunilor dd,
rezultă că la toate combinaţiile s-au manifestat epistazii duplicate.

În anul 2 de studiu, manifestarea transgresiilor pozitive a fost mult mai diminuată
comparativ cu a.2011, iar pentru caracterul cu normă de reacţie restrânsă – numărul
spiculeţelor per spic – nu s-a manifestat la nici o combinaţie (tab. 4). Aceasta relevă că
condiţiile stresante nu numai diminuează elementele de productivitate, dar restrânge
şi norma de reacţie a acestora  la fenotipurile extreme din populaţiile segregante, ceea
ce pune în difi cultate elucidarea combinaţiilor de grâu cu potenţial transgresiv val-
oros. Pentru lungimea spicului, numărul spiculeţelor per spic, numărul boabelor  şi
greutatea boabelor per spic, dependenţa corelaţională (r) între gradul şi frecvenţa
transgresiilor pozitive a constituit în a.2011: 0,99*;  0,97*; 1,00*; 0,95*, respectiv.
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În a.2012, pentru caracterele care au manifestat transgresii – lungimea spicului şi
greutatea boabelor per spic, r a constituit: 0,38; 0,94*, respectiv.

Tabelul 4. Nivelul transgresiilor pozitive pentru elementele de productivitate ale spicu-
lui, la populaţiile F2 de grâu comun de toamnă.

Combinaţie F2 Caracter
2011 2012

Tg, % Tf, % Tg, % Tf, %

Niconia x
Odeschi 267

Lungimea spicului 19,7 72,5 4,7 3,6

Num.spiculeţelor per spic 0,0 0,0 0 0

Num.boabelor per spic 0,0 0,0 0 0

Greutatea boabelor per spic 4,9 2,5 8,8 4,6

Select x
 BŢ 43-02

Lungimea spicului 0,0 0,0 12,0 1,8

Num.spiculeţelor per spic 9,5 21,5 0 0

Num.boabelor per spic 9,4 7,5 0 0

Greutatea boabelor per spic 17,5 12,5 0 0

Căpriana x
 BŢ 16-04

Lungimea spicului 7,2 16,6 0 0

Num.spiculeţelor per spic 2,9 1,7 0 0

Num.boabelor per spic 13,5 10,8 0 0

Greutatea boabelor per spic 11,1 4,2 9,7 6,4

Cobra x
 Apache

Lungimea spicului 2,6 2,5 8,9 3,6

Num.spiculeţelor per spic 0,0 0,0 0 0

Num.boabelor per spic 0,0 0,0 0 0

Greutatea boabelor per spic 0,1 0,8 0 0

Aluniş x
 Balada

Lungimea spicului - - 5,3 1,8

Num.spiculeţelor per spic - - 0 0

Num.boabelor per spic - - 6,7 5,5

Greutatea boabelor per spic - - 2,3 3,6

Selania x
 Accent

Lungimea spicului - - 3,2 1,8

Num.spiculeţelor per spic - - 0 0

Num.boabelor per spic - - 0 0

Greutatea boabelor per spic - - 0 0

Aceaste corelaţii au o mare importanţă pentru elucidarea populaţiilor hibride de
grâu comun de toamnă care conţin un număr mare de plante transgresive. Nu s-au con-
statat corelaţii statistic veridice între distanţa fenotipică a părinţilor şi gradul/frecvenţa
transgresiilor pentru lungimea spicului şi greutatea boabelor per spic, ceea ce relevă ca
manifestarea acestora depinde de interacţiunile concrete ale genelor componenţilor de
hibridare.

Pentru caracterele care au prezentat transgresii pozitive în a.2012 – lungimea
spicului şi greutatea boabelor per spic, s-au constatat asocieri cu anumite efecte
genice (Fig. 1).

Astfel, în cazul primului caracter, gradul transgresiilor s-a asociat cu epistaziile
ad şi dd, iar frecvenţa transgresiilor – cu acţiunile a. Pentru al 2-lea caracter, gradul şi
frecvenţa transgresiilor au prezentat o asociere mai înaltă cu epistaziile ad şi dd.
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A B

Figura 1. Dendrograma de repartiţie a efectelor genice  şi indicilor de transgresie
în populaţia F2 pentru lungimea spicului (A) şi greutatea boabelor per spic (B) (2012)
1 – a, 2 – d, 3 – aa, 4 – ad, 5 – dd, 6 – Tg, 7 – Tf.

Concluzii
În heritabilitatea unor elemente de productivitate ale genotipurilor de Triticum aes-

tivum L. – lungimea spicului, numărul spiculeţelor per spic, numărul boabelor per spic,
greutatea boabelor per spic sunt implicate acţiuni (a, d) şi interacţiuni (aa, ad, dd) gen-
ice, orientate spre mărirea sau micşorarea caracterului.

Manifestarea transgresiilor valoroase ale elementelor de productivitate la Triticum
aestivum L., în special a celor cu normă de reacţie restrânsă (numărul spiculeţelor per
spic) diminuează sub infl uenţa condiţiilor stresante de mediu.

Prin analiză clusteriană, pentru unul din modú lii de bază ai productivităţii grâului
– greutatea boabelor per spic, s-a constatat o legătură asociativă înaltă a gradului şi
frecvenţei transgresiilor cu epistaziile aditiv-dominante şi dominant-dominante, ceea
ce relevă implicarea acestora în geneza formelor transgresive valoroase.
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