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INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA 
INTERACŢIUNII GENELOR UNOR CARACTERE CANTITATIVE 

LA GRÂU

Galina Lupaşcu, Elena Saşco, Svetlana Gavzer

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M.

Programul genetic, considerat ca o anumită succesiune nucleotidică în molecula 
ADN este, cu excepţia apariţiei mutaţiilor, invariabil pe parcursul ontogenezei organ-
ismelor vii, nu are speci citate tisulară şi nu depinde de condiţiile de mediu. Cu toate 
acestea relaţia genă-caracter nu poate   privită sub aspectul simplului determinism 
cauză-efect. De la primele etape ale expresiei genice – transcripţia ARN, procesing-ul 
(splicing, cap-are, poliadenilare) informaţia materială a factorilor genetici trece printr-
un şir de evenimente care depinde de o multitudine de factori externi şi/sau interni. 
Aceasta conduce în cel mai direct mod la obţinerea unei game vaste de variante fenoti-
pice, destul de deosebite, uneori la limite opuse ale normei de reacţie. Formarea feno-
tipului, inclusiv pentru caracterele cantitative, în mare parte, depinde de interacţiunile 
epistatice între locusuri [4, 5], expresia cărora este determinată de condiţiile de mediu 
[1]. Din aceste considerente, stabilirea in uenţei condiţiilor de mediu biotic şi abiotic 
asupra expresiei genice la plantele de cultură are mare importanţă în elucidarea mecan-
ismelor de formare a rezistenţei, precum şi a posibilităţii de obţinere a genotipurilor cu 
caractere de interes.

Material şi metode

În calitate de material pentru cercetare au servit 4 combinaţii de grâu – L 101 x 
Moldova 3, L 101 x L 1/3, Basarabeanca x L 101, Moldova x L 162/N, încrucişate 
în sistem backross (Р
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laborator. Filtratul de cultură (FC) al tulpinii virulente de Fusarium oxysporum var.
orthoceras, izolată din plantă bolnavă de grâu a fost preparat în baza mediului lichid 
Cszapek. Seminţele de grâu au fost tratate cu FC timp de 18 ore, clătite de 3 ori cu apă 
distilată şi plasate în cutii Petri între 2 cerculeţe de hârtie de  ltru umectată. Plăntuţele 
au fost cultivate timp de 6 zile la următoarele condiţii: temperatură permanentă 20-22ºC 
(1), alternanţa a câte 2 zile 22/6-8/20-22ºC (2), 20-22ºC + FC (3); 20-22/6-8/20-22ºC 
+ FC (4). Gradul de sensibilitate la acţiunea temperaturii joase şi FC a fost apreciat în 
baza abaterilor lungimii rădăciniţei embrionare şi a tulpiniţei de la valorile prezentate 
în varianta-martor. Acţiunile şi interacţiunile genice au fost determinate după Gamble 
[3]. În calitate de parametru genetic al capacităţii de transmitere ereditară a servit coe -
cientul de heritabilitate în sens larg (H) [2]. 

Datele au fost prelucrate statistic prin analizele varianţei şi de scanare 
multidimensională în pachetul de soft STATISTICA 7.

Rezultate şi discuţii

După cum rezultă din datele prezentate în Fig.1, condiţiile de mediu au in uenţat 
mult creşterea rădăciniţei embrionare şi tulpiniţei de grâu. Comparând cu martorul (1) 
tendinţele de creştere a plantulelor, se vede că aproape la toate genotipurile/populaţiile 
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de grâu, acţiunea condiţiilor nefavorabile, în ordinea creşterii efectului de inhibiţie a 
fost următoarea: 3 → 2 → 4. Analizând valorile indicilor analizaţi, se vede bine o de-
limitare a variantelor, în special, a celor legate de factorul de temperatură.

Fig.1.In uenţa temperaturii şi FC F.oxysporum var.orthoceras asupra creşterii 
rădăciniţei embrionare (A) şi tulpiniţei (B) de grâu

Pe orizontală: 1 – L 101, 2 – Moldova 3, 3 – L 1 /3, 4 – Basarabeanca, 5 – Moldova, 6 – L 162/N, 7 
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Pe verticală: 1 – t=20-22ºC, 2 – t=20-22/6-8/20-22ºC, 3 – t=20-22ºC + FC,
 4 – 20-22/6-8/20-22ºC + FC.

Genotipurile-părinţi au prezentat diferenţe genotipice pronunţate în ceea ce priveşte 
valorile medii ale lungimii rădăciniţei embrionare şi ale tulpiniţei. De exemplu, în 
varianta-martor valorile lungimii rădăciniţei au variat între 65,9 şi 105,0 mm la linia 
L 162/N şi soiul Basarabeanca, iar ale tulpiniţei – între 46,8 şi 74,4 mm la liniile L 
162/N şi L 101, respectiv. Reacţia genotipurilor-părinţi la condiţiile de mediu a fost, 
de asemenea, diferită. Astfel, în ceea ce priveşte lungimea rădăciniţei, la condiţiile 3, 
Basarabeanca a prezentat cele mai semni cative diferenţe de varianta-martor: -49,5%, 
în timp ce L 101, L 1/3, L162/N, practic, nu s-au deosebit de martor. La condiţiile 2 şi 
4 cea mai mică sensibilitate a prezentat L 162/N: -17,3…-21,4%, iar cea mai mare – 
Basarabeanca: -46,1...-55,8%, respectiv. Deci, genotipurile implicate în încrucişări au 
potenţial genetic de adaptare diferit la condiţiile de mediu. 

În scopul elucidării in uenţei condiţiilor de mediu asupra similitudinii genotipu-
rilor şi populaţiilor hibride s-a efectuat analiză scanării tridimensionale în baza indi-
cilor cantitativi şi variabilităţii acestora. După cum se vede din datele prezentate (Fig. 
2), în varianta martor (Fig.2 A) genotipurile/populaţiile s-au repartizat în spaţiul tridi-
mensional pe o suprafaţă destul de largă, ceea ce denotă existenţa deosebirilor în baza 
indicilor testaţi. Se vede, totuşi, formarea anumitor clustere de puncte, relevându-se, 
astfel, similitudini mai pronunţate pentru anumite grupuri de genotipuri sau populaţii.
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Fig.2. Scanarea tridimensională a genotipurilor/populaţiilor de grâu încrucişate  în 
sistem backcross A – 20-22ºC, B – 20-22/6-8/20-22ºC, C – 20-22ºC + FC; D – 20-22/6-8/20-
22ºC + FC. Notă: numerotarea genotipurilor – conform ordinii prezentate în Fig.1.

În condiţii optime, părinţii (1-6) au prezentat localizare diferită, ceea ce relevă 
existenţa deosebirilor în baza indicilor testaţi şi variabilităţii acestora. Hibridul F

1
 L 

101 x Moldova 3 (nr.7) a ocupat o poziţie uşor distanţată de ceilalţi hibrizi F
1
 datorită 

valorilor şi variabilităţii mai mari ale lungimii rădăciniţei. Tocmai datorită deosebi-
rilor de lungime şi variabilitate hibrizii F

2
 (11…14) au prezentat localizări distanţate 

pronunţat unul faţă de altul.
În răspunsul la alternanţa de temperatură 20-22/6-8/20-22ºC genotipurile/

populaţiile, cu excepţia părinţilor Basarabeanca (4), Moldova (5) şi formei BC 21, au 
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format, practic, cluster comun, ceea ce relevă manifestarea unei reacţii similare (Fig.2 
B). La interacţiunea cu FC formele testate au prezentat o diferenţiere pronunţată atât 
la temperatura optimă (Fig.2 B), cât şi la temperatură nefavorabilă (Fig.2 D), ceea ce 
relevă declanşarea unei reacţii speci ce genotipice mult mai pronunţate, chiar şi pe 
fondalul factorului abiotic nefavorabil. Distanţarea pronunţată de majoritatea lotului a 
hibridului BC [(F

1
 L 101 x L 1/3) x L 101] (nr.17) la condiţiile D se explică prin valori 

mici ale indicilor de creştere şi, în special, a variabilităţii acestora.
 Se ştie că rolul retroîncrucişărilor în analizele genetice constă în oportunităţile pe 

care le oferă acestea la stabilirea aportului factorilor aditivi în formarea caracterului, 
fapt deosebit de important în crearea genotipurilor de interes în termene restrânse. În 
cercetările noastre s-a constatat că nu întotdeauna formele BC au prezentat similitudini 
pronunţate cu părintele implicat în retroîncrucişare. Fenomenul s-ar putea explica, 
probabil, prin aportul considerabil al interacţiunilor intraalelice stabilite încă în 
generaţia F

1
. De menţionat, că acţiunile aditive – a, dominante – d şi interacţiunile 

epistatice (aa, ad, dd) au fost diferite la combinaţiile cercetate, atât în ceea ce priveşte 
valorile, cât şi orientările (+/-) acestora, fenomenul  ind in uenţat, în mare măsură de 
condiţiile biotice şi abiotice. Astfel, comparativ cu martorul (20-22ºC), la t=6-8ºC s-a 
mărit considerabil incidenţa acţiunilor d şi interacţiunilor aa, orientate spre inhibiţia (-) 
creşterii rădăciniţei embrionare. Paralel cu aceasta, s-a produs reorientarea epistaziilor 
dd spre intensi carea creşterii rădăciniţei. Sub acţiunea FC la t=20-22ºC (C), comparativ 
cu martorul, la majoritatea combinaţiilor s-au manifestat efectele de dominanţă d
pozitive mai mari, sau negative diminuate. La 2 combinaţii valorile pozitive ale 
interacţiunilor ad au diminuat. În cazul asocierii factorilor nefavorabili 20-22/6-8/20-
22ºC + FC (D) s-a manifestat o tendinţă generală de accentuare a efectelor orientate 
spre diminuarea creşterii, în special, a acţiunilor d şi interacţiunilor aa. Totodată, a 
diminuat considerabil aportul pozitiv al epistaziilor ad, dar s-au mărit în acelaşi sens 
interacţiunile dd. Un tablou similar s-a conturat pentru condiţiile t=20-22/6-8/20-22ºC 
(B), ceea ce relevă rolul important al temperaturii în stabilirea diferitelor relaţii intra-, 
interalelice şi aditive.

Pentru tulpiniţă s-a constatat că manifestarea acţiunilor şi interacţiunilor genice în 
direcţia măririi sau micşorării caracterului a depins, ca şi în cazul rădăciniţei, atât de 
combinaţie, cât şi de condiţiile de creştere.  De menţionat, că epistaziile ad în 
toate cazurile au avut doar valori pozitive, ceea ce demonstrează că în organismul veg-
etal, chiar şi în condiţii severe biotice şi abiotice există mecanisme interalelice care 
asigură viabilitatea.

Pentru o determinare mai exactă a in uenţei condiţiilor de creştere asupra orientării 
efectelor genice (+/-) s-a efectuat analiza factorială a relaţiilor mediu biotic/abiotic x 
efect genic şi cercetat in uenţa acestora asupra orientării acţiunii şi interacţiunii genice. 
Astfel, s-a constatat, că pentru lungimea rădăciniţei embrionare ponderea factorului de 
mediu, efectului genic şi interacţiunii acestora a constituit 2,3; 65,8 şi 24,5%, iar pentru 
tulpiniţă – 3,7; 85,8 şi 2,3%, respectiv. Efectul remanenţei a constituit 7,4 şi 2,3%, res-
pectiv, pentru rădăciniţă şi tulpiniţă şi nu a prezentat suport statistic. S-a constatat, că 
acţiunile a şi interacţiunile ad, implicate în creşterea rădăciniţei, au prezentat cele mai 
mici valori ale varianţelor: 0,5…1,9 şi 1,4…2,9, respectiv. Valori mai mari au prezentat 
interacţiunile dd: 39,2…51,8, după care în descreştere au urmat acţiunile d: 16,6…30,1 
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şi interacţiunile aa: 22,3…29,1. În structura varianţei genetice generale (VGG – 100%) 
interacţiunile epistatice au prezentat cea mai mare pondere. Astfel, pentru lungimea 
rădăciniţei embrionare cota sumară a acestora a variat între 72,1…82,6; 73,4…74,3; 
72,0…73,4; 69,5…73,2%, respectiv, pentru condiţiile 1, 2, 3, 4 (tab. 1). Pentru lun-
gimea tulpiniţei, cota sumară a epistaziilor în VGG a variat în limitele 69,9…72,8; 
71,7…74,4; 71,5…72,8; 72,5…73,4%, respectiv, în condiţiile 1, 2, 3, 4.

Tabelul 1. Varianţa efectelor genetice implicate în reacţia genotipurilor de grâu de 
toamnă la temperatură joasă şi FC F.oxysporum var.orthoceras (indice test – lungimea 
rădăciniţei embrionare)

Combinaţia 
backcross

      Acţiuni şi interacţiuni genice, %
VGG

a d aa ad dd

t=20-22°C

L 101 x Moldova 3 0,8 16,6 33,2 1,4 48,0 61053,2

L 101 x L 1/3 1,2 26,4 24,9 2,2 45,3 17801,4

Basarabeanca x L 101 1,7 17,0 27,4 2,1 51,8 52949,5

Moldova x L 162/N 1,2 26,7 25,6 1,7 44,8 24946,3

t=20-22/6-8/20-22ºC

L 101 x Moldova 3 1,9 23,9 23,2 2,3 48,8 17558,6

L 101 x L 1/3 1,6 24,7 23,2 2,2 48,2 11387,4

Basarabeanca x L 101 1,6 24,3 22,3 2,9 49,0 10018,5

Moldova x L 162/N 1,6 25,0 23,8 2,1 47,5 13947,3

FC + t=20-22ºC

L 101 x Moldova 3 1,2 27,1 25,9 1,5 44,4 33254,4

L 101 x L 1/3 1,6 25,0 24,0 2,2 47,3 26625,0

Basarabeanca x L 101 1,7 24,9 24,0 1,9 47,5 31824,5

Moldova x L 162/N 1,2 26,8 25,9 1,8 44,3 25593,2

FC + t=20-22/6-8/20-22ºC

L 101 x Moldova 3 1,3 26,4 25,3 2,0 45,1   8672,2

L 101 x L 1/3 0,5 30,1 29,1 1,2 39,2   8354,4

Basarabeanca x L 101 1,5 25,3 24,1 2,1 47,0 10872,6

Moldova x L 162/N 1,2 26,8 25,9 1,8 44,2 11935,5

Prin analiză corelaţională s-a constatat o dependenţă înaltă negativă între VGG şi 
varianţa acţiunilor d: r=-0,98 la condiţiile 1, ecuaţia regresională a dependenţei  ind 
y=31,9441 – 0,0003 x (Fig.3). În celelate condiţii (2-4) nu s-au constatat dependenţe cu 
suport statistic între VGG şi varianţa efectelor genice particulare, ceea ce relevă că în 
aceste cazuri VGG a avut la bază varianţa mai multor acţiuni şi interacţiuni genice.

Calculul coe cientului H, care relevă ponderea genotipului în varianţa fenotipică a 
caracterului, a demonstrat că la combinaţiile cercetate valorile acestuia au variat funcţie 
de combinaţie şi factor biotic/abiotic, pentru lungimea rădăciniţei constituind: 0,53…
0,87; 0,19…0,59; 0,34…0,83; 0,37…0,81, iar pentru tulpiniţă: 0,56…0,82; 0,56…0,65; 
0,43…0,76 şi 0,42…0,92, respectiv, în condiţiile 1, 2, 3 şi 4. 
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Fig.3. Analiza regresională a relaţiilor varianţă genetică generală – varianţa acţiunilor 
d în controlul lungimii rădăciniţei embrionare la grâu

Tabelul 2. Varianţa efectelor genetice implicate în reacţia genotipurilor de grâu de 
toamnă la temperatură joasă şi FC F.oxysporum var.orthoceras (indice test – lungimea 
tulpiniţei)

Combinaţia  back-
cross

             Acţiuni şi interacţiuni genice, %

a d aa ad dd VGG

t=20°C

L 101 x Moldova 3 0,7 29,4 28,6 1,2 40,1 20621,5

L 101 x L 1/3 1,2 27,2 26,5 1,6 43,5 12047,3

Basarabeanca x L 101 1,4 25,8 24,7 2,0 46,1 12399,1

Moldova x L 162/N 1,1 27,9 27,4 1,3 42,4 19817,1

t=20-22/6-8/20-22ºC

L 101 x Moldova 3 1,5 24,9 23,5 2,5 47,5 2341,2

L 101 x L 1/3 1,8 23,7 22,5 2,6 49,3 2639,2

Basarabeanca x L 101 1,3 26,0 24,6 2,3 45,8 2943,6

Moldova x L 162/N 1,2 27,1 26,3 1,5 43,9 4775,6

FC + t=20-22ºC

L 101 x Moldova 3 1,3 26,4 25,4 1,8 45,1 12012,5

L 101 x L 1/3 1,3 26,6 25,6 1,8 44,7 11856,1

Basarabeanca x L 101 1,4 25,8 24,6 2,0 46,2   9933,3
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Moldova x L 162/N 1,1 27,4 26,3 1,8 43,4   7221,1

FC + t=20-22/6-8/20-22ºC

L 101 x Moldova 3 1,4 25,9 24,7 2,0 46,0 3105,2

L 101 x L 1/3 1,5 25,2 23,7 2,3 47,3 2058,1

Basarabeanca x L 101 1,5 25,1 23,8 2,2 47,4 3420,1

Moldova x L 162/N 1,4 26,1 25,1 1,8 45,6 3893,7

Din cele prezentate, rezultă că factorii nefavorabili – temperatura şi/sau patogenul 
F.oxysporum var.orthoceras in uenţează capacitatea de transmitere a caracterelor 
lungimea rădăciniţei embrionare şi tulpiniţei în sensul diminuării acestora, adică a 
sporirii dependenţei de factorii de mediu, iar ponderea factorului genetic diminuează la 
acţiunea severă a factorilor biotic şi abiotic.

Concluzii

1.Activitatea genelor ce controlează caracterele cantitative la grâu este in uenţată 
de condiţiile biotice şi abiotice de creştere a plantelor şi rezidă identitar în formarea 
noilor variante fenotipice.

2.Prin analiza scanării multidimensionale a unui set de genotipuri-părinţi, hibrizi 
F

1
, F

2
 şi BC, în baza unor indici de creştere şi variabilităţii acestora, s-a constatat că 

factorul de temperatură şi FC F.oxysporum var.orthoceras in uenţează gradul de 
similitudine a formelor testate. Genotipurile/populaţiile au manifestat o speci citate a 
reacţiei de răspuns mai pronunţată pentru FC al ciupercii.

3.Condiţiile de temperatură şi FC F.oxysporum var.orthoceras au in uenţat în mare 
măsură nivelul, orientarea şi varianţa acţiunilor şi interacţiunilor genice implicate în 
creşterea rădăciniţei şi tulpiniţei plantulelor de grâu. Interacţiunile epistatice au avut 
cea mai mare pondere în varianţa genotipică generală a caracterelor cercetate.

4.Labilitatea acţiunilor şi interacţiunilor genice, sub in uenţa condiţiilor de mediu 
s-a re ectat asupra capacităţii de transmitere ereditară a caracterelor cantitative anali-
zate, ponderea factorului genetic în formarea fenotipului diminuându-se considerabil la 
condiţii severe, biotice şi abiotice.
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