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Rezumat
Sistemul ASC-Rf este larg răspândit în natură, frecvent utilizat în ameliorarea culturilor
agricole şi ca model de studii fundamentale privind interacţiunea nucleu - mitocondrie
în expresia genelor. Este prezentat în aspect comparativ genetica restaurării fertilităţii
polenului, caracteristici moleculare de structură şi acţiune a genelor Rf la diferite plante
de cultură. Există numeroase incertitudini privind structura şi modul de acţiune al
genelor Rf, însă datele obţinute până în prezent demonstrează faptul, că diversifi carea
funcţională a restauratorilor fertilităţii masculine determinată de variabilitatea factorilor
ce afectează microsporogeneza, este o condiţie esenţială pentru a asigura restaurarea
proceselor biochimice şi fi ziologice în dezvoltarea polenului.
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Sistemul ASC-Rf (AndroSterilitate Citoplasmatică - Restaurare de Fertilitate) este
larg răspândit în natură şi frecvent utilizat în ameliorarea culturilor agricole. Succesul
obţinerii hibrizilor cu productivitate înaltă este determinat de capacitatea combinativă
a liniilor consangvinizate, tipul citoplasmei androsterile şi nivelul de restaurare a
androfertilităţii de către liniile paterne. Investigaţiile proceselor de restaurare a fertilităţii
polenului la fl oarea-soarelui s-au început odată cu descoperirea fenomenului de ASC şi
continuă de rînd cu crearea hibrizilor pe baza sterilă, ca verigă principală în schemele
semincere de selecţie.

Genetica restaurării androfertilităţii
Cercetarea hibrizilor cu fertilitatea restaurată a demonstrat că fenomenul deblocării

microsporogenezei şi restaurării androfertilităţii este cauzat de genele nucleare specifi ce,
care ulterior au fost denumite gene Rf (Restorer of Fertility ). Factorii citoplasmatici, care
determină androsterilitatea se manifestă în prezenţă genelor nucleare în stare recesivă -
rfrf. Starea dominantă a acestora (Rf-) asigură restaurarea fertilităţii în generaţia F

1
 atât

la diverse tipuri de androsterilitate autoplasmică cît şi la ASC aloplasmică [3; 4; 6; 10;
12; 13; 18; 20; 33; 34; 50; 53; 55].

Sistemele de restaurare a fertilitaţii pot fi  sporofi tice – tot polenul produs de plantă
este heterozigot pentru alela dominantă a restauratorului de fertilitate (CMS Rf/rf) şi
gametofi tice - restaurarea fertilităţii se manifestă postmeiotic, la nivelul microsporilor/
grăuncioarelor de polen şi doar polenul care conţine gena Rf este funcţional.

Mecanismul de restaurare a fertilităţii masculine este asigurat de prezenţa unei
singure gene dominante restauratoare de fertilitate, dar se întîlnesc genotipuri unde
fertilitatea polenului este asigurată de prezenţa a două sau mai multe gene Rf cu
interacţiune complementară sau polimeră. De ex., la Brassica cu citoplasmă de tip
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nap/pol, restaurarea este determinată de prezenţa genei Rfn sau Rfp [6; 32], iar porumbul
androsteril de tip S este restaurat gametofi tic sub acţiunea genei Rf

3
 [52; 53]. Două sau

mai multe gene Rf sunt necesare pentru restaurarea completă a androfertilităţii la sorg
cu citoplasmă de tip IS1112C (Rf

3
 şi Rf

4
) [47; 48] şi la petunie cu liniile parentale ce

conţin Rf-PPR591 şi Rf-PPR592 [4; 39] etc. La fl oarea-soarelui, primele investigaţii au
fost întreprinse de M. Kinman (1970), indicând prezenţa unei singure gene de restaurare
a fertilităţii - gena dominantă Rf

1
 [28], iar ulterior a demonstrat că pentru restaurarea

completă este necesară şi o a doua genă dominantă, complementară - Rf
2
[54-56].

Prin analize hibridologice au fost puse în evidenţă relaţiile alelice între diferite surse
de restauratori [12, 50], fi ind constatată acţiunea cumulativă a două gene dominante
non-alelice, care dau un raport de segregare de 9:6:1 (fertil/parţial fertil /steril), indicînd
asupra faptului că factorul de restaurare este codifi cat de o genă diferită de Rf

1
 sau Rf

2
.

Astfel, s-a constatat prezenţa a patru gene de restaurare a fertilităţii printre descendenţii
de tip sălbatic H.annuus şi H.petiolaris şi s-a presupus că cel puţin două alele dominante
trebuie să fi e prezente la unul din cei patru loci, pentru a se realiza complet restaurarea
fertilităţii.

Cercetări ample privind controlul genetic al restaurării fertilităţii masculine la
fl oarea-soarelui au constatat, că cinci dintre ele controlează restaurarea la nivelul
citoplasmei androsterile PET1 prin două gene dominante independente, iar patru linii
prin două gene dominante complementare. În cazul citoplasmei ANL1 a fost pus în
evidenţă o genă dominantă specifi că, care nu funcţionează în citoplasma petiolaris [54-
56].

Apariţia plantelor cu androsterilitatea parţial restaurată demonstrează că efectul
fenotipic este dependent de doza de gene, astfel încît în unele genotipuri starea
heterozigotă nu se manifestă ca efect complet de restaurare [54-56].

Acest fenomen, depistat de noi la fl oarea-soarelui este caracteristic şi pentru
Raphanus sativus, prezenţa genei Rfk1 fi ind asociată cu diminuarea cantitativă a
produsului de expresie orf125 ASC [30], orez cu ASC-BT a căror linii restauratoare
conţin gena Rf

1
 [2], fasole - genă Fr [27] etc.

Se cunosc sisteme de restaurare, care implică loci de restaurare duplicaţi,
asa cum este la porumb, gena Rf

8
 poate substitui parţial Rf

1
 pentru restaurarea

fertilităţii citoplasmei T [10].
Datele acumulate pînă în prezent la diferite specii de plante inclusiv fl oarea-soarelui,

relevă complexitatea controlului genetic al restaurării fertilităţii la hibrizii F
1
 de gene ce

reacţionează specifi c faţă de diferite linii materne ASC. Actualmente, la această cultură
sunt descrise patru gene restauratoare de fertilitate:

- Rf
1
 identifi cată pentru prima dată de M. Kinman la linia T 66 006-2 [28] şi cartată

în grupul de linkage 6 [23];
- Rf

2
 depistată în majoritatea liniilor fertile, inclusiv şi în genotipurile menţinătoare

de sterilitate [24];
- Rf

3
 descrisă de C.C. Jan în 2007, restaurează fertilitatea la diverse surse ASC şi

este diferită de Rf1 [26];
- Rf

4
 identifi cată la linia Helianthus maximiliani [15], restaurează fertilitatea la ASC

GIG2.
Cu toate că, se cunosc peste 60 surse de ASC [22; 25], cel mai utilizat în practica
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agricolă a fl orii - soarelui rămâne a fi PET
1
, obţinut prin încrucişări interspecifi ce

dintre Helianthus petiolaris Nutt şi Helianthus annuus L. [31], iar obţinerea hibrizilor
comerciali este asigurată în majoritatea cazurilor de prezenţa unei sau două gene
restauratoare de fertilitate [13; 14].

Particularităţi de structură a genelor rf. Prima genă restauratoare de fertilitate
secvenţiată şi clonată este Rf

2
 de la porumb, ce codifi că o aldehid dehidrogenază [34].

Celelalte gene Rf , identifi cate la petunie [4], ridiche [3; 5], orez [17] etc. codifi că
proteine de tip PPR (pentatricopeptide repeat proteins).

Proteinele PPR se caracterizează printr-un număr variabil de secvenţe repetitive a
câte 35 aminoacizi (repetiţii notate P), 36 aa (repetiţii L) şi repetiţii S – 31aa [42] (Fig.
1). Proteinele, ce conţin toate trei tipuri de repetiţii PLS, cu secvenţe consens diferite
de cele ale repetiţiilor P au fost identifi cate doar la plante.

Fig. 1. Model de structură tipică a succesiunii secvenţelor repetitive în proteinele
PPR [42].

Proteinele din clasa PLS se disting după extensia (C) – terminală, care poate conţine
trei tipuri de domene (E, E+ şi DYW) separate sau combinate între ele [42] (Fig. 1). Se
consideră, că repetiţiile degenerate formează structuri helicale, care se leagă specifi c
la ARN, astfel îndeplinind un rol de marcare (Fig. 2A) sau adaptor (Fig. 2B) pentru
formarea complexului multifactorial proteină-ARN, ce asigură interacţiunea enzimelor
metabolismului ARN din organite (mitocondrii sau plastide) cu site-ul ţintă [35; 42].

A B

Fig. 2. Prezentare schematică a unui model de acţiune a proteinelor PPR [35].

La plante, această clasă de proteine este foarte numeroasă, de ex., la Arabidopsis
genele din nucleu codifi că 450 proteine PPR, iar la orez – cca. 655, spre deosebire de
şase entităţi la H. sapiens sau cinci la S. cerevisiae [35; 41; 42]. Totuşi, nu toate speciile
de plante se caracterizează printr-o varietate de proteine PPR la fel de numeroasă.
De ex., pentru porumb [8], ridiche [5], petunie [4] şi sorg [29] au fost descrise doar
câteva gene ce codifi că acest tip de proteine. De asemenea, un număr foarte mic de
gene PPR a fost identifi cat la briofi te [21] şi algele roşii [37], sugerând faptul că această
clasă de proteine a evaluat structural şi s-a diversifi cat pe parcursul evoluţiei plantelor
superioare.
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Motivele PPR sunt similare structural cu alt tip de repetiţii cunoscute ca
tetratricopeptide repeat (TPR), implicate în medierea interacţiunilor proteină- proteină
[46] prin:

prezenţa repetiţiilor degenerate în tandem;-
secvenţe repetitive ce formează structuri helicale care se leagă de-

macromolecule;
aminoacizi tirozină ce asigură formarea helixurilor.-

Cu toate acestea, s-au identifi cat şi caracteristici specifi ce acestor două clase de
proteine. De ex., proteinele PPR predomină la plantele superioare şi practic lipsesc la
procariote, interacţionează în special cu ARN şi doar în unele cazuri cu ADN, numărul
de secvenţe repetitive este mai mare şi constă din 35 aa şi nu 34 aa, aşa ca în cazul
proteinelor TPR. Însă, principala deosebire a PPR-urilor versus TPR se consideră
structura modulară cu diferite tipuri de repetiţii în combinaţii variate şi formarea
interacţiunilor doar cu o secvenţă ţintă (ARN) [40; 42].

Prin transgeneză, cu includerea în constructul genetic al genelor reporter – GFP
(green fl uorescent protein) sau alt marker fuzionat cu orf-urile PPR a fost investigat
nivelul de expresie şi localizarea proteinelor pentatricopeptide [17; 46]. Astfel, s-a
stabilit că majoritatea genelor PPR conţin secvenţe pentru peptide – tranzit ce au ca
ţintă cloroplastele sau mitocondriile [35; 46]. Mai mult ca atât, utilizarea metodelor
moleculare noi, ce includ tehnologiile microarray asociate cu imunoprecipitarea ARN
a permis identifi carea complexelor dintre proteine PPR cu transcriptul specifi c din
organite şi astfel elucidarea localizării activităţii funcţionale [43; 46].

Investigaţiile recente la diverse specii de plante au demonstrat rolul semnifi cativ
pe care îl au proteinele pentatricopeptide în metabolismul ARN din organite, reglând
astfel expresia genelor şi biogeneza acestor structuri celulare [35; 42]. De asemenea,
diversitatea structurală demonstrează şi o varietate funcţională a PPR, fi ind relevată
importanţa acestora în dezvoltarea embrionară şi restaurarea fertilităţi masculine [11].
Rolul acestora în controlul de restaurare al fertilităţii polenului a fost elucidat în baza
experienţelor, care au indicat în majoritatea cazurilor o asociere între prezenţa genelor
Rf şi un şir de efecte: neacumularea polipeptidului codifi cat de orf ASC, descreşterea
conţinutului de transcripţi ASC sau truncarea acestora [44; 51].

La unele specii de plante genele Rf sunt strâns lincate sau chiar identice cu genele
Mmt (modifi er of mitochondrial transcript), implicate în procesarea transcripţilor
mitochondriali [7; 20; 33]. Se presupune, că locii Rf, care codifi că proteine PPR au
evoluat prin duplicaţii ale genelor cu funcţie de reglare a expresiei genice mitochondriale
în normă, evenimente asociate cu divergenţe funcţionale ale acestora, astfel încât
produsul codifi cat acţionează asupra transcripţilor ASC [20; 49]. O genă duplicată
poate fi  rezultatul unor duplicaţii în tandem formând clustere de gene identice, care
diverg în timp [2, 32]. Astfel de clustere ale genelor PPR au fost identifi cate la petunie
[4], ridiche [9], porumb [8; 10; 41; 52; 53], spre deosebire de Arabidopsis [35] la care
nu se observă clusterizarea acestor gene, cu o singură excepţie a unui grup localizat pe
cromozomul 1.

La etapa actuală se cunosc peste 150 specii de plante cu androsterilitate
citoplasmatică şi, deşi au fost caracterizate numeroase sisteme ASC-Rf, în baza de date
NCBI sunt înregistrate doar 24 proteine asociate cu ASC (dimensiuni cuprinse între 60
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- 410 aminoacizi) prezente la 13 specii şi 14 produşi de expresie a genelor Rf la 7 specii
(506 - 794 aminoacizi) [38].

Prin utilizarea programelor bioinformatice (Protein Workbench., Swiss Pdb Viewer,
Phobius etc.) s-a constatat, că masele moleculare relative ale proteinelor restauratoare
de fertilitate au valori superioare comparativ cu cele ale proteinelor ASC, sugerând
un nivel structural şi funcţional mult mai complex. Această afi rmaţie este justifi cată
şi de valorile diferite ale parametrilor biochimici ale proteinelor analizate: punctul
izoelectric, potenţialul electrostatic, caracterul hidrofob, frecvenţa aminoacizilor,
structura spaţială. O caracteristică importanta a proteinelor codifi cate de genele Rf
este determinată de predominarea structurilor α-helix, iar la cele asociate cu ASC
sunt prezente în special structurile β. De asemenea, majoritatea proteinelor asociate
cu restaurarea fertilităţii prezintă motive citoplasmatice de genul „RRM_1 – RNA
recognition motif ” sau domene proteice de tip „ALDH – Aldehyde Dehydrogenase”
spre deosebire de proteinele ASC, la care se identifi că motive transmembranare şi
citoplasmatice, domene proteice Major Facilitator Superfamily, Retroviral aspartil
proteaza etc. [38]. Aceste caracteristici structural - funcţionale relevă anumite principii
generale de interacţiune a componentelor ASC-Rf în dependenţă de sistemul nucleu –
citoplasmă.

Variabilitatea funcţională a genelor Rf. Deşi se cunoaşte că produsul de expresie
a genelor Rf sunt proteine PPR, funcţia şi particularităţile de manifestare a acestora
nu este pe deplin elucidată [5; 35; 46]. O oportunitate esenţială în studiul funcţiei şi
activităţii genelor, oferă tehnicile ingineriei genice, de ex. gena Rf fi ind identifi cată
şi clonată, se pot obţine prin transgeneză linii izonucleare, ce se deosebesc doar prin
prezenţa/lipsa restauratorului de fertilitate, ceea ce facilitează analiza comparativă a
expresiei tisular şi temporal specifi ce a genelor la formele ASC şi Rf.

Spre deosebire de gena Rf
2
, ce codifi că o aldehid dehidrogenază mitocondrială la

porumbul cu citoplasma ASC T, restaurând fertilitatea polenului prin mecanisme de
compensare metabolică, toate genele Rf descrise până în prezent, codifi ca proteine PPR
şi se manifestă prin efecte de inhibare a proceselor de acumulare a proteinelor ASC
(Tabelul 1.).

Tabelul 1. Gene ale proteinelor PPR implicate în restaurarea fertilităţii polenului
[4; 5; 9; 29; 30; 42; 48; 51].

Specia Gena PPR Repetiţii PPR Subfamilie ARN ţintă

Petunia hybrida
Oryza sativa

Raphanus sativus

Sorghum bicolor

Rf1
Rf1a
Rf1b
Rfk1
Rf0
Rf1

14
18
11
16
16
14

P
P
P
P
P

PLS
domen E

pcf
atp6/orf79
atp6/orf79

orf125
orf138
date

insufi ciente

Evenimentele moleculare, care asigură efectul de restaurare a fertilităţii polenului
implică controlul numărului de copii şi al modului de transmitere a moleculelor
subgenomice de ADN aberante [27], procesarea posttranscripţională a transcripţilor
mitocondriali şi posttranslaţională a proteinelor asociate cu ASC [42].
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Restaurarea androfertilităţii prin controlul recombinării ADN-lui mitocondrial
(ADNmt) şi al moleculelor substoechiometrice. Gena Fr de la Phaseolus vulgaris
este unica dintre genele Rf studiate la nivel molecular, care îşi manifestă efectul prin
reducerea substanţială (substoechiometric) a moleculelor subgenomice de ADN, ce
conţin secvenţa aberantă asociată cu androsterilitatea la această cultură - pvs-orf239.
Prin urmare, gena Fr, pare a fi  implicată în procese de replicare / recombinare a ADN-
lui mitocondrial, controlând astfel, numărul de copii a genelor ASC [27]. Actualmente
nu se cunoaşte, care este mecanismul concret de acţiune atât de specifi c, diferenţiat al
genelor nucleare doar la nivelul sublimonilor din organite.

Hărţile de restricţie obţinute la diferite specii de plante indică asupra
prezenţei alături de ‘‘master circle’’ a unui număr de sublimoni generaţi prin
recombinare [18; 19].

Una din confi rmările experimentale care susţin ipotezele privind modul de
acţiune a Fr reprezintă studiul formelor mutante a genei CHM (chloroplast mutator)
la Arabidopsis, care rezultă în pierderea unor regiuni ale ADNmt, cauzând astfel
dezvoltarea frunzelor variegate verde – alb [36]. Ulterior a fost demonstrat că acest
locus codifi că o genă omoloagă cu gena MutS de la Escherichia coli, implicată în
reparaţia celulară şi recombinare ADN [1]. Astfel, investigatorii au concluzionat că
mutaţiile la nivelul genelor similare funcţional, posibil şi Fr ar determina modifi carea
numărului de copii a unui tip particular de molecule, cele asociate cu ASC [27].

Restaurarea fertilităţii asociată cu evenimente de procesare a ARN-lui
mitocondrial. Numeroase date au pus în evidenţă rolul direct al produsului Rf în
editare, procesare, splicing şi translarea ARN din organite, indicând asupra multiplelor
activităţi de reglare a metabolismului celular [42].

Analiza transcripţilor la Brassica nap şi pol ASC a relevat, că Rfp determină un efect
de stimulare în procesarea transcriptului dicistronic orf224/atp6 încât cel monocistronic
atp6 devine abundent [6; 32]. Astfel, este înlăturat efectul distructiv al orf224 asupra
microsporogenezei asociat cu o posibilă optimizare a expresiei genei atp6. A doua
genă - Rfn alelă cu Rfp este implicată în procesarea locusului orf222/nad5c/orf139.
Suplimentar, prezenţa Rfn este asociată şi cu modifi carea profi lului transcripţional al
regiunilor nad4 and ccl1 [45]. Aceste date au determinat autorii Li şi colab., (1998) să
presupună complexitatea locusului Rfn/Rfp format din câteva gene lincate [32].

Sistemul ASC-S la porumb, prezintă un alt exemplu care demonstrează implicarea
genei Rf

3
 în modifi care profi lulului mai multor transcripţi: orf355/orf77 asociat cu ASC

şi adiţional cob şi atp6, care au dimensiuni mai mici comparativ cu cei din liniile fertile
[53]. Şi acest caz are la bază constatarea privind natura poligenică lincată a locusului
Rf

3
, care acţionează asupra diferitor substrate ARN. În acelaşi timp, cercetătorii Wen şi

Chase (1999) admit şi o a doua ipoteză conform căreia, efectul transcripţilor multipli
este rezultatul unei şi aceleiaşi enzime implicate în procesarea ARN-lui (al diferitor
transcripţi).

Instabilitatea produselor de expresie ASC este un alt efect asociat cu prezenţa
restauratorului de fertilitate, aşa cum a fost observat la hibrizii restauraţi de fl oarea-
soarelui. Gagliardi şi Leaver, (1999) au demonstrat că transcripţii ARN codifi caţi
de orfH522 sunt supuşi poliadenilarii exagerate şi astfel unei degradări sporite ţesut
specifi că (fl orile hermafrodite) [16].
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La plantele de sorg, efectul de restaurare a fertilităţii polenului corelează cu procese
de splaising intern al transcripţilor orf107, cauzând astfel reducerea conţinutului în
polipeptide de 12 kDa – produsul de expresie a genei respective [47]. Situs-urile de
procesare la formele sterile de sorg şi porumb ASC-T prezintă caracteristici de secvenţă
similare, fapt care a lansat ideea privind existenţa unor regiuni specifi ce la nivelul
ADN-lui mitocondrial cu rol de ţintă în controlul expresiei genelor din organite de
către genele din nucleu [10].

Un alt exemplu de implicare a genelor Rf în metabolismul ARN reprezintă asocierea
acestora cu defi cienţe în translare, caz semnalat la formele restaurate de Raphanus
sativus. Prin investigarea experimentală a formării polisomilor în antere la liniile ASC
şi formele restaurate a fost stabilit că ARNm al orf138 sedimentează cu extractele
de polizomi din anterele liniei sterile, indicând asupra posibilităţii de translare, spre
deosebire de anterele formei restaurate [3].

Utilizarea tehnologiilor microcip a elucidat nivelul diferenţiat de expresie a genelor
PPR în funcţie de subclasă P sau PLS, ţesut şi faza ontogentică. Astfel, 40-50% din
produsele de expresie a genelor PPR active sunt depistate în cloroplaste şi mitocondrii.
În acelaşi timp analiza Real time - PCR a transcripţilor izolaţi din fl orile şi frunzele de
Arabidopsis a demonstrat un nivel mai înalt de expresie a subclasei P în comparaţie cu
PLS, care s-a evidenţiat prin activitate extrem de redusă [35]. Această particularitate
funcţională a fost observată la toate probele luate în studiu.

În concluzie, generalizarea datelor raportate până în prezent indică numeroase
incertitudini privind structura şi modul de acţiune al genelor Rf, însă cert este faptul,
că diversifi carea funcţională a restauratorilor fertilităţii masculine determinată de
variabilitatea factorilor ce afectează microsporogeneza, este o condiţie esenţială pentru
a asigura restaurarea proceselor biochimice şi fi ziologice în dezvoltarea polenului.
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