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CA RĂSPUNS LA ATACUL Orobanche cumana Wallr.
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Rezumat
În lucrare sunt puse în discuţie datele privind activitatea transcripţională a patru gene 
(PAL, C4H, 4CL1 şi FAH1) implicate în metabolismul ligninei, corelate cu analiza 
activităţii fenilalanin amoniac-liazei şi cu investigaţiile histochimice ale ţesutului 
radicular, la genotipuri rezistente şi sensibile de floarea-soarelui faţă de Orobanche 
cumana. Analiza a trei variante de studiu: normă, incompatibilitate patogen-gazdă şi 
patosistem a demonstrat profiluri diferite de expresie în cazul uneia şi aceleaşi reacţii 
fiziologice (rezistenţă). În combinaţia incompatibilă a hibridului Favorit – O. cumana 
se remarcă corespunderea fenotipului morfologic cu cel molecular în manifestarea 
rezistenţei. Genotipul PR64LE20 a manifestat o stare de alarmă, aproape pe întreaga 
perioadă, exprimată preponderent prin represia sintezei ARNm a celor patru gene şi a 
enzimei PAL. Intensificarea semnificativă a stării de stres, manifestată prin ritmul mult 
mai sporit în acumularea secvenţelor transcrise şi a conţinutului de lignină comparativ 
cu cel al activităţii enzimei PAL a fost evidenţiat în cazul patosistemului Performer –  
O. cumana. A fost pusă în evidenţă o dependenţă corelativă negativă în activitatea 
genelor PAL şi 4CL1 la toate genotipurile studiate.
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Introducere
Rezistenţa florii-soarelui faţă de holoparazitul angiosperm lupoaia (Orobanche 

cumana Wallr.) implică mecanisme de apărare complexe şi multifactoriale. Reacţia 
de răspuns a plantelor este determinată de stadiul ontogenetic, modul de acţiune „ales 
de agresor”, intensitatea şi durata atacului şi nu în ultimul rând de condiţiile mediului 
înconjurător [5]. 

În funcţie de dezvoltarea patogenului au fost puse în evidenţă trei tipuri de procese 
defensive: pre-ataşament, post-ataşament şi post-haustorial [18]. 

Inhibiţia evoluţiei O. cumana în faza de pre-ataşare se manifestă prin stoparea 
formării conexiunilor dintre rădăcinile plantei-gazdă şi apresorul seminţelor germinate, 
lipsa/reducerea conţinutului stimulatorilor de germinare şi secreţia inhibitorilor de 
dezvoltare [8]. Mecanismele de rezistenţă post-ataşament se activează în cortex şi 
endoderm prin impregnarea pereţilor celulari cu fenilpropanoide, proteine cross-
linking, glicoproteine bogate în hidroxiprolină [20]. Creşterea conţinutului de 
fitoalexine şi substanţe mucilaginoase în ţesutul radicular indică asupra reacţiei  
defensive post-haustoriale [21].
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Un rol semnificativ în mecanismele de apărare la nivel post-ataşament şi 
post-haustoriale revine barierelor fizice determinate de acumularea compuşilor 
fenilpropanoidici, ligninele având o pondere esenţială. În lipsa unor conexiuni viabile, 
fără acces la apă şi nutrienţi, supravieţuirea rizoparazitului este periclitată, survenind 
necroza bulbilor prin lignificarea pereţilor celulari dependentă de peroxidaze, 
încapsularea pe suprafaţa parenchimului cortical, depozitarea carbohidraţilor, 
dezorganizarea haustoriului etc. [14, 20, 21].

Lignina este un polimer aromatic complex din pereţii secundari ai celulelor 
vegetale, care conferă rigiditate ţesuturilor realizând astfel, funcţia de apărare împotriva 
agenţilor patogeni [18]. Lignificarea pereţilor celulari s-a evidenţiat la plantele de 
năut, bob, mazăre, măzăriche, rapiţă, morcov, floarea-soarelui ale căror rădăcini nu 
au fost penetrate de către speciile Orobanche (O. crenata, O. aegyptiaca, O. cumana,  
O. ramosa) [6, 11, 14, 21]. Gayoso şi colab., (2010) au stabilit acumularea şi polimerizarea 
apoplastică a ligninelor în rezultatul intensificării metabolismului fenilpropanoidelor 
sub acţiunea stresului biotic [10].

Sinteză acestor compuşi este demarată de enzima fenilalanin amonia-liaza (PAL) sub 
acţiunea căreia se realizează dezaminarea non-oxidativă a L-fenilalaninei, obţinându-
se acidul trans-cinamic, care ulterior după mai multe transformări generează trei tipuri 
de lignină (figura 1).

A fost identificată o corelare cantitativă a fenilpropanoidelor cu variaţia activităţii 
enzimei PAL, fapt care îi atribuie calitatea de marker funcţional [12]. 

Figura 1. Secvenţă din calea de biosinteză a fenilpropanoidelor [27].  
PAL - fenilalanin amoniac-liaza; C4H - cinamat 4-hidroxilaza; 4CL1 - 4-coumarate-
CoA ligaza; CCR - cinamoil CoA reductaza; F5H/FAH1 – acidul ferulic 5-hidroxilaza 1 
(Arabidopsis/Helianthus).

La Arabidopsis, au fost identificate patru gene care codifică biosinteza PAL, două 
(AtPAL1 şi AtPAL2) cu activitate indusă de acţiunea nefavorabilă a factorilor de mediu 
[23], în timp ce la cartof şi tomate s-a constatat o familie multigenică cu expresie spaţial 
şi temporal diferenţiată, care determină sinteza acestei enzimei [4]. Reglarea diferenţiată 
a expresiei genelor PAL este descrisă şi la Populus spp., fiind demonstrat că PtPAL1 
este activă în celulele tulpinilor, frunzelor şi rădăcinilor nelignificate, acumulându-se 
tanine, în timp ce transcrierea PtPAL2 este indusă în ţesuturile lignificate şi cele cu 
conţinut scăzut de compuşi fenolici [13].

Activitatea transcripţională a genelor implicate în metabolismul fenilalaninei a fost 
studiată la plantele de Arabidopsis infectate cu O. ramosa, prezentând în cele mai multe 
cazuri o expresie tranzitorie în primele ore de interacţiune [24], precum şi la plantele de 
tutun parazitate de O. aegyptiaca [26].
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La floarea-soarelui până în prezent a fost descrisă o singura genă PAL, care analizată 
concomitent cu C4H pe fundal de infecţie cu O.cumana in vitro, a pus în evidenţă un 
efect de supraexpresie atât la genotipul rezistent cât şi la cel sensibil [15].

În această ordine de idei, prezintă interes studiul activităţii transcripţionale a patru 
gene implicate în sinteza ligninelor, corelate cu investigaţii biochimice ale activităţii 
enzimei PAL şi analiza histochimică a ţesutului radicular la genotipuri de floarea-
soarelui rezistente şi sensibile faţă de lupoaie.

Material şi metode de cercetare
Cultivarea şi colectarea materialului. În studiu au fost utilizate trei genotipuri de 

floarea-soarelui, dintre care doi hibrizi rezistenţi (Favorit şi PR64LE20) şi unul sensibil 
(Performer) la acţiunea parazitului, oferite de INCDA Fundulea, România. Genotipul 
rezistent Favorit conţine gena Or6 care conferă rezistență specifica faţă de rasa F, iar 
genotipul PR64LE20 este rezistent la rasa H de lupoaie, pe când genotipul sensibil 
Performer nu prezintă nici o genă Or.[22].

Experienţele au fost montate în perioada mai-iulie, 2015 (temperatura medie  
17,7ºC - luna mai şi 24,4ºC în luna iulie), în vase de vegetaţie cu amestec de sol şi 
nisip 1/2 (varianta martor) şi pe fundal de infecţie artificială cu lupoaie (200 g substrat 
contaminat cu 30 mg seminţe) cu umiditatea controlată timp de 67 zile, plantele 
ajungând la faza de butonizare. 

În scopul aprecierii impactului stresului biotic asupra creşterii şi dezvoltării florii-
soarelui s-au realizat măsurări morfometrice ale înălţimii plantelor şi s-a efectuat 
descrierea fenotipică a acestora.

Pentru analizele histochimice, biochimice şi moleculare s-au colectat eşantioane 
radiculare de floarea-soarelui la 5 intervale de timp, selectate în funcţie de 
etapele de dezvoltare ale patogenului: apariţia primelor ataşamente - 18-21 zile, 
formarea tuberculilor - 35 zile, dezvoltarea lăstarilor subterani şi aerieni - 53 şi  
respectiv 67 de zile.

Acumularea ligninei în ţesutul radicular a fost identificată histochimic pe preparate 
temporare ale secţiunilor radiculare transversale, prin colorarea cu Safranin O [25], 
conform protocolului descris anterior [7]. 

Obţinerea probelor de ARN şi ADNc. Din materialul colectat s-au extras 90 
de probe de ARN total care au servit ca matriţă pentru sinteza ADNc. Extragerea  
ARN-ului s-a realizat cu TRI-zol conform protocolului standard (Applied Biosystems), 
iar calitatea şi concentraţia acestuia a fost analizată electroforetic în gel de agaroză de 
1% şi spectrofotometric (260 şi 280 nm). 

Preliminar reacţiilor de revers-transcripţie, ARN-ul (1µg) a fost tratat cu  
ADN-ază (Thermo Scientific). Transcripţia inversă s-a efectuat prin utilizarea 
Revertaid RT (Fermentas), a primerilor Oligo-dT18 şi a hexamerilor arbitrari, conform  
protocolului producătorului. 

Cuantificarea transcripţilor genelor de interes (expresia relativă). Nivelul de 
expresie relativă a genelor a fost analizat prin PCR în timp-real la amplificatorul 
DT-96 (DNA technology, Rusia). Secvenţa amorselor a fost elaborată în baza 
EST-urilor cunoscute la H. annuus (tab.1) prin programele Primer3Web v. 3.0.0.  
şi OligoAnalyzer 3.1. 
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Tabelul 1. Genele căii fenilpropanoidelor şi secvenţa nucleotidică a primerilor.

EST (NCBI) Număr de 
acces Primer sens, 5’- 3’ Primer antisens, 5’-3’

fenilalanin amonia-liaza (PAL) Y12461.1 ggcggattcttcgagttaca aaaatcgcggacaacacttc

4-coumarate-CoA ligaza 1 (4CL1) DY924688.1 cgcaatcggttcatgttgca ctcatcgccggaagtcaact

trans-cinamate 4-mono-oxigenaza (C4H) DY919063.1 cggagggtgtggtgattagg gccattcaacgccttcaact

acid ferulic 5-hidroxilaza 1 (FAH1) DY919458.1 accctcctatcccggttacc tggcgaacacgttgaccata

actina (gena de referinţă) AF282624.1 gctaacagggaaaagatgactc actggcataaagagaaagcacg

Reacţia de amplificare a fost realizată cu Maxima SYBR Green/ROX PCR 
(Fermentas) şi primeri specifici 0,4 mM, 2 µl de ADNc (produsul revers-transcripţiei 
diluat în raport de 1:4) conform programului: 95°C – 10 min; 5 cicluri la 95°C – 15 s, 
64°C – 20 s; 40 cicluri de 95°C – 15 s, 60°C – 40 s. Lipsa produselor nespecifice a fost 
confirmată în gel de agaroză de 1,4 %. 

Expresia relativă a genelor s-a determinat conform formulei 2-ΔΔCT şi este exprimată 
în unităţi convenţionale (u.c.). Efectul de supraexpresie/subexpresie este considerat la 
un raport experienţă/martor mai mare de 1,5 [17]. 

Estimarea activităţii enzimatice. Enzimele au fost extrase din probe radiculare cu 
soluţie tampon borat 0,1M, pH-8,8. Mediul de reacţie a inclus: 0,2 ml extract enzimatic 
şi 0,8 ml substrat (L-difenilamină 12 mM). După incubarea probelor timp de 16 ore 
la temperatura +37°C s-a determinat activitatea enzimatică prin spectrofotometrie la 
lungimea de undă 290 nm [28]. Activitatea PAL a fost calculată după formula [16]:

Activitatea PAL [U/mg proteină min] = [(∆A290 ×VT) ÷ (W×VS×0,01×t)]

unde: A – densitatea optică; W – conţinutul total de proteină, (mg); t – timpul 
reacţiei, (min); VT – volumul total al reacţiei, (ml); Vs – volumul extractului  
enzimatic, (ml).

Conţinutul proteinelor în extractul enzimatic a fost determinat prin metoda Bradford 
[2]. Analiza regresională s-a realizat cu aplicaţia Microsoft Excel, iar estimarea 
semnificaţiei diferenţelor - prin testul - t, P=0,05 [29]. Experienţele au fost realizate în 
trei repetiţii biologice şi 3 repetiţii analitice.

Rezultate şi discuţii
Cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui pe sol cu seminţe de O. cumana a rezultat 

în infectarea intensă a genotipului susceptibil Performer (de către parazit, la toate 
etapele de dezvoltare ale acestuia) prin formarea tuberculilor şi lăstarilor de lupoaie 
pe rădăcinile plantelor gazdă şi reducerea în jumătate a dimensiunilor liniare. Prin 
lipsa devierilor în dimensiunile liniare şi absenţa bulbilor fixaţi pe rădăcinile cultivate 
pe fundal de infecţie am constatat că hibrizii rezistenţi (Favorit şi PR64LE20) nu au 
prezentat semne fenotipice de infecţie. 

Studiul histochimic al ţesutului radicular, activitatea enzimei PAL şi a genelor 
PAL, C4H, 4CL1, FAH1, ai căror produşi de expresie au un rol de bază în sinteza 
ligninei, au pus în evidenţă caracteristici comune şi specifice în funcţie de sensibilitatea 
genotipurilor de floarea-soarelui faţă de lupoaie. 

Etapa de formare a primelor ataşamente cu O. cumana. La faza de plantulă (prima 
pereche de frunze adevărate, fig. 2A) perioadă care corespunde cu etapa de formare a 
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primelor ataşamente (fig. 2B), secţiunile radiculare în toate variantele de studiu nu au 
prezentat depuneri de lignină în cortex şi endoderm (fig. 2C). 

Figura 2. Activitatea genelor şi a enzimei PAL implicate în sinteza ligninei la plantele 
de floarea-soarelui cultivată pe fundal de infecţie, etapa de formare a primelor ataşamente 
cu O. cumana. A - Aspect fenotipic al plantulelor de floarea-soarelui, 18 zile; B - Ataşament 
de lupoaie pe rădăcina genotipului Performer; C - Secţiuni transversale ale rădăcinilor: 
control (Performer), fenotip rezistent (Favorit) cultivat pe fundal de infecţie, fenotip sensibil 
– (Performer); D - Activitatea enzimei PAL (U/mg proteină min); E - Expresie relativă a
genelor: PAL, C4H, 4CL1, FAH1 (exp./control, ori).

Activitatea enzimei PAL a scăzut, manifestând o reacţie diferenţiată dependentă de 
genotip (fig. 2D). În cazul genotipului rezistent PR64LE20 efectul de inhibare este de 
70%, care ulterior creşte (16%) menţinându-se sub nivelul martorului peste trei zile.  
La al doilea genotip rezistent – Favorit, activitatea PAL este micşorată doar cu 30% 
atât la 18 cât şi la 21 zile. Spre deosebire de formele rezistente analizate, plantulele 
hibridului Performer infectate indică o reacţie întârziată, manifestată prin diminuarea 
activităţii (cu 37%) enzimei doar peste 21 de zile de analiză (fig. 2D). 

Nivelul transcripţilor analizaţi în majoritatea cazurilor (9 din 12 cazuri) au fost în 
limitele normei de reacţie peste 18 zile de interacţiune cu O. cumana. Tot odată s-a relevat 
subexpresia transcripţională a două din cele patru gene la hibrizii rezistenţi, PR64LE20 
(C4H, 4CL1) şi Favorit (4CL1) (fig. 2E). Modificarea profilului de expresie în funcţie 
de genotip se accentuează peste 21 zile, cum ar fi în cazul hibridului PR64LE20, unde 
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efectul de inhibare al expresiei genei C4H a crescut de la 2,7 ori (18 zile), până la 21,3 
ori (21 zile). Mai mult ca atât, la acest genotip s-a subexpresat (de 3 ori faţă de nivelul 
martorului) şi gena PAL (fig. 2E). Este interesant de menţionat un efect de stimulare a 
activităţii genei FAH1 la hibridul sensibil Performer (de 1,6 ori) şi la hibridul rezistent 
Favorit (de 5,1 ori) (fig. 2E). 

Etapa de formare a tuberculilor de O. cumana. Analiza fenotipică a plantulelor 
peste 35 zile de cultivare (fig. 3A) a pus în evidenţă lipsa oricăror simptome de infecţie 
la genotipurile rezistente şi a stabilit îngroşarea apresoriului cu transformarea ulterioară 
în tubercul la genotipul sensibil Performer (fig. 3B). 

Figura 3. Activitatea genelor şi a enzimei PAL implicate în sinteza ligninei la plantele 
de floarea-soarelui cultivate pe fundal de infecţie, etapa de formare a tuberculilor de  
O. cumana. A - Aspect fenotipic al plantulelor de floarea-soarelui, 35 de zile; B - Tubercul 
de lupoaie pe rădăcina genotipului Performer; C - Secţiuni transversale ale rădăcinilor: 
control (Performer), fenotip rezistent (Favorit) cultivat pe fundal de infecţie, fenotip sensibil 
– (Performer); D - Activitatea enzimei PAL (U/mg proteină min); E - Expresie relativă a 
genelor: PAL, C4H, 4CL1, FAH1 (exp./control, ori).

Identificarea depunerilor de lignină în secţiunile transversale analizate a evidenţiat 
acumularea compusului doar în rădăcinile genotipului rezistent Favorit, în special 
la nivelul cilindrului central, rezultate ce corelează cu activitatea enzimatică sporită 
cu 38,7% faţă de martor (fig. 3C, E). La această etapă de cercetare, al doilea hibrid 
Rezistent PR64LE20 se caracterizează prin tendinţa de micşorare în activitatea enzimei 
PAL (cu 31%) comparativ cu martorul. Inhibarea enzimei se constată şi la hibridul 
Performer, la care în consecinţă nu se observă nici depuneri suplimentare de lignină. 
Totuşi, în secţiuni se constată modificări de structură a cilindrului central şi dilatarea 
vaselor conducătoare.

Nivelul de expresie relativă a genelor PAL şi C4H la această etapă de analiză 
se menţine în limita abaterilor considerate nesemnificative (mai mici de 1,5 ori) în 
toate variantele experimentale. Hibridul Favorit indică supraexpresia genei 4CL1  
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(de 1,83 ori) comparativ cu gena FAH1 subexpresată (de 3,03 ori). Genotipul fenotipic 
rezistent PR64LE20 se deosebeşte de Favorit prin subexpresia inclusiv a genei 4CL1 
(de 1,71 ori). Spre deosebire de ambele genotipuri rezistente, Performer se evidenţiază 
prin stimularea activităţii (de cca 2 ori) a ambelor gene menţionate (fig. 3E).

Etapa de formare a lăstarilor subterani de O. cumana. Analiza fenotipică a 
patosistemului Performer-lupoaie a scos în evidenţă dezvoltarea lăstarilor subterani pe 
rădăcinile plantelor gazdă (fig. 4A).

Figura 4. Activitatea genelor şi a enzimei PAL implicate în sinteza ligninei la plantele 
de floarea-soarelui cultivată pe fundal de infecţie, etapa de formare a lăstarilor subterani 
de O. cumana. A - Lăstar subteran de lupoaie pe rădăcina genotipului Performer; B - Secţiuni 
transversale ale rădăcinilor: control (Performer), fenotip rezistent (Favorit) cultivat pe fundal 
de infecţie, fenotip sensibil – (Performer); C - Activitatea enzimei PAL (U/mg proteină min); 
D - Expresie relativă a genelor: PAL, C4H, 4CL1, FAH1 (exp./control, ori).

Analiza histochimică a secţiunilor transversale prelevate la etapa de 53 zile a 
evidenţiat depuneri de lignină în cilindrul central al genotipului sensibil Performer şi 
doar al unuia din cele rezistente - Favorit cultivat pe fundal de infecţie (fig. 2B). 

Comparativ cu etapa precedentă de investigare, activitatea enzimei PAL se 
modifică la genotipul sensibil, fiind înregistrate valori sporite cu 12,2% faţă de plantele 
neinfectate. Spre deosebire de Favorit, la PR64LE20 se menţine tendinţa de inhibare 
constată la 35 de zile (fig. 2C).

Conţinutul de ARNm al genelor la hibridul sensibil afectat de lăstarii subterani 
de lupoaiei a sporit de 2-5 ori, valorile maximale (de 4,8 ori) fiind constate la gena 
FAH1 (fig. 4D). Peste 53 de zile de cultivare pe fundal de infecţie la hibridul Favorit, 
modificarea activităţii de transcripţie se observă în cazul genei - 4CL1, care continuă să 
se expreseze mai intens, atingând un nivel de 2,8 ori mai mare ca martorul şi cu 55 % 
mai mult comparativ cu etapa anterioară de analiză (35 de zile) şi în cel al transcriptului 
C4H, la care se accentuează efectul de inhibare (1,7 ori). Mult mai intens (de 2,6 ori) 
este diminuată activitatea C4H la genotipul PR64LE20 (fig. 4D). 
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Etapa de formare a lăstarilor aerieni de O. cumana. Peste 67 de zile de creştere 
şi dezvoltare, deja la nivel fenotipic s-au constatat diferenţe semnificative la unele 
combinaţii studiate. Astfel, plantele martor ale genotipului Performer, inclusiv 
ale genotipurilor rezistente cultivate în sol infectat, se aflau la faza de butonizare 
spre deosebire de cele afectate, care aveau dimensiuni mult mai mici, nu prezentau 
butoni şi pe rădăcini erau fixaţi lăstări aerieni (fig. 5A) de O cumana (4-6 lăstari/per  
vas de vegetaţie).

Figura 5. Activitatea genelor şi a enzimei PAL implicate în sinteza ligninei 
la plantele de floarea-soarelui cultivată pe fundal de infecţie, etapa de formare a 
lăstarilor aerieni de O. cumana. A - Lăstar aerian de lupoaie pe rădăcina genotipului 
Performer; B - Secţiuni transversale ale rădăcinilor: control (Performer), fenotip 
rezistent (Favorit) cultivat pe fundal de infecţie, fenotip sensibil – (Performer);  
C - Activitatea enzimei PAL (U/mg proteină min); D - Expresie relativă a genelor: 
PAL, C4H, 4CL1, FAH1 (exp./control, ori). 

Depuneri de lignină au fost puse în evidenţă la toate variantele experimentale, însă 
cu o intensitate diferită. Cele mai mari acumulări se constată la genotipul sensibil şi mai 
puţin evidente la genotipul PR64LE20 (fig. 5B).

Activitatea enzimei PAL indică valori mai mari faţă de martor la toate genotipurile, 
în special la PR64LE20 (cu 233%) (fig. 5C). Aceste rezultate corelează şi cu activitate 
de transcripţie a genei PAL, inclusiv supraexpresie de 1,8 ori la Favorit, de 3,64 ori 
la PR64LE20 şi de 90,5 ori la gazda compatibilă Performer (fig. 5D). Important este 
faptul că se conturează o succesiune similară în intensitatea răspunsului în funcţie de 
genotip şi în cazul genei 4CL1, însă spre deosebire de PAL, este un efect de subexpresie 
de 2,3 ori la Favorit, de 5,3 ori la PR64LE20 şi de 77,7 ori la Performer (fig. 5D). 
Celelalte două gene studiate FAH1 şi C4H îşi menţin activitate în limita martorului cu 
unele abateri nesemnificative (fig. 5D).

Sinteza integrativă a datelor, raportate la etapele de bază în dezvoltarea O. cumana, 
relevă o dinamică fluctuantă cu efecte de stimulare/inhibare a parametrilor analizaţi. 
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Pentru a pune în evidenţă tendinţele generale în reacţia de răspuns a plantei, la 
nivelul activităţii de transcripţie a patru gene şi a enzimei PAL în contextul interacţiunii 
gazdă-patogen s-a apelat la analiza de regresie în baza unei funcţii polinomiale (fig. 6). 
Fiabilitatea liniei de tendinţă în toate cazurile examinate este confirmată de valoarea 
abaterii medii pătratice R2. 

Conform tendinţei conturate în activitatea de expresie a genei PAL, se poate 
constata capacitatea înaltă a genotipului Favorit de a menţine un echilibru homeostatic 
al parametrilor interni (fluctuaţii de intensitate mică comparativ egale) pe întreaga 
perioadă de acţiune a factorului stresogen (fig. 6). Modificările tranzitorii în acumularea 
transcripţilor corelată indirect cu cea a produşilor de expresie demonstrează reglarea 
nivelului cantitativ al proteinei funcţionale PAL, astfel încât să corespundă stării 
fiziologice noi, adaptive, condiţionată de seminţele de O. cumana din rizosferă. 
Menţinerea fluctuaţiilor, pe întreaga perioadă de studiu, relevă semnalizarea celulară 
continuă, deşi cu o intensitate mai mică a factorului de stres. În favoarea acestei 
concluzii sunt acumulările de lignină în endoderm care indică asupra unor procese 
defensive post-ataşament. 

Figura 6. Analiza liniei de tendinţă polinomială pentru nivelul de expresie relativă a 
genei şi activităţii enzimei PAL (R2=1).

Capacitatea de reglare a celui de-al doilea genotip rezistent - PR64LE20 în formarea 
răspunsului defensiv indus de seminţele de lupoaie nu s-a caracterizat prin periodicitate 
şi ritm similar hibridului Favorit. Tendinţa de minimalizare a devierilor de la normă 
este de o durată mai lungă şi tinde spre o contrabalansare a efectului de diminuare 
a nivelului expresiei genice şi translării doar peste 53-67 zile de analiză (fig. 6). 
Reacţiile de apărare manifestate prin impregnarea pereţilor celulari cu fenilpropanoide 
se constată cu cca 30-40 zile mai târziu comparativ fenomenului observat la Favorit. 
Fenotipul neafectat de O. cumana al acestor plante asociat cu profilul temporal al 
perturbaţiilor la nivel de transcripţie, sinteza enzimei PAL şi ulterior a metabolitului 
studiat demonstrează redistribuirea energiei şi a resurselor interne spre alte procese de 
răspuns cu repercusiuni minore pentru creşterea în continuare a plantelor.

Spre deosebire de ambele genotipuri Favorit şi PR64LE20 la care s-au constatat 
reacţii compensatorii, coordonate în acumularea transcripţilor, proteinei şi ligninei fără 
a perturba creşterea şi dezvoltarea plantelor de floarea-soarelui pe fundal de infecţie, 
în cazul genotipului Performer se observă o intensificare semnificativă a stării de stres, 
manifestată prin ritmul mult mai sporit în acumularea secvenţelor transcrise (exp./
martor- 90 ori) comparativ cu cel al activităţii enzimei PAL (exp./martor - 1,4 ori) (fig. 6). 
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Această destabilizare a stării fiziologice poate fi rezultatul unor deficienţe în procesarea 
posttranscripţională a produşilor de expresie. Datele obţinute sunt în concordanţă 
cu constatările altor autori care au demonstrat pe diferite modele experimentale că 
amplitudinea abaterii nivelului de expresiei a genelor este direct proporţională cu 
gradul de severitate a factorului de stres [9]. Mai mult ca atât, s-a observat că moartea 
celulară survine deseori atunci, când starea de stres cauzează devieri în activitatea de 
transcripţie, care depăşesc nivelul în normă mai mult de 100 de ori [9].

În pofida faptului că depunerile de lignină în celulele ţesutului radicular sunt mai 
mari comparativ cu cele evidente la genotipul Favorit, integritatea peretelui celular 
este perturbată de haustoriile plantei parazit. Apariţia lăstarilor aerieni de O. cumană 
pe plantele hibridului Performer cauzează o stare de epuizare a acestora, devenind 
susceptibile la diverse infecţii şi leziuni incompatibile cu ritmul normal de creştere şi 
dezvoltare caracteristic speciei. Plantele afectate de lupoaie au avut înălţimea cu 45 % 
mai mică decât plantele martor, neajungând la faza de butonizare. 

Co-expresia genelor C4H, 4CL1, FAH1 şi PAL, exprimă tendinţe similare în funcţie 
de particularităţile genetice ale hibrizilor analizaţi, puse în evidenţă la grupul de analiză 
PAL transcript-proteină. Astfel, dinamica modificării conţinutului de transcripţi care 
formează profilul sumar de expresie al genotipului Favorit ca răspuns la stresul biotic 
prezintă fluctuaţii de o intensitate aproximativ egală şi care tind să se stabilizeze în 
limitele normei fiziologice (fig. 7). 

Figura 7. Dinamica conţinutului de transcripţi în aspect comparativ. Linia de tendinţă 
polinomială (R2=1).

Efectele alternante de inducere/represie atât în cadrul manifestării temporale a unei 
gene, cât şi al întregului grup demonstrează modul coordonat de reglare a activităţii 
acestora ca răspuns la stresul celular. Paterne de expresie genică similare după 
intensitate dar opuse după efectul (stimulare/inhibare) indus de factorul stresor au fost 
asociate în mai multe investigaţii cu un răspuns celular general în cazul rezistenţei  
nespecifice [3]. 

O particularitate relevantă caracteristică genotipurilor studiate atât plante neinfectate, 
cât şi infectate este profilul expresiei modificate al genei PAL şi 4CL1 asemănător după 
intensitate, însă cu răspunsuri diferite. Inducerea sporită a transcripţiei PAL concomitent 
cu represia genei 4CL1 indică o acţiune de reglare biochimică de retro-inhibiţie.  
Co-supresie în raport cu PAL se observă şi la gena C4H cu un efect mai accentuat la 
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PR64LE20 (fig. 7). Faptul că produsele de expresie a genelor C4H şi 4CL1 se află în 
aval de PAL în calea metabolică a fenilpropanoizilor (fig. 1) sugerează că reglarea 
negativă este declanşată nu numai de produsul direct al reacţiei catalizate de această 
enzimă dar şi de alte entităţi intermediare rezultate din metabolismul fenilalaninei. 
Constatările emise sunt confirmate şi de datele altor cercetători, care au determinat prin 
studii metabolomice că conţinutul transcripţilor şi cel al enzimei PAL este reglat prin 
inhibiţie feedback alosterică de acidul trans-cinamic – produsul reacţei enzimatice şi 
substratul enzimei C4H [1].

În baza datelor obţinute se remarcă corespunderea fenotipului morfologic cu cel 
molecular al hibridului Favorit în manifestarea rezistenţei la O. cumana. Genotipul 
PR64LE20, spre deosebire de Favorit, care s-a caracterizat printr-o bună capacitate de 
reglare în stabilizarea stoichiometrică a parametrilor studiaţi, a manifestat o stare de 
alarmă, aproape pe întreaga perioadă, exprimată preponderent prin represia sintezei 
ARNm a celor patru gene şi a enzimei PAL (fig. 7). Neafectarea creşterii şi dezvoltării 
plantelor în contrast cu fluctuaţiile mari în activitatea de expresie a genelor, enzimei şi 
conţinutului de lignină sugerează asupra unei strategii a organismului de a direcţiona 
energia metabolică spre obţinerea unei stări fiziologice optime pentru adaptare şi 
dezvoltare a rezistenţei la stres, determinată de prezenţa genelor specifice de rezistenţă 
la O. cumana (Or1-7).

Hibridul Performer se caracterizează prin corespunderea fenotipului morfologic 
întârziat în dezvoltare cu profilul molecular, indicând asupra unei incapacităţi a 
organismului de minimalizare a fluctuaţilor parametrilor analizaţi (fig. 7), cauzând 
pierderi de energie şi substanţă, importante în procesele de apărare, afirmaţii susţinute 
de constatările expuse în literatura de specialitate care afirmă că formarea complexului 
enzimatic de transcripţie, translare şi procesare a produselor de expresie genică necesită 
rezerve substanţiale de energie metabolică [3]. De aceea nu este surprinzător faptul că 
procesele menţionate sunt rapid supresate în funcţie de intensitatea factorului de stres 
biotic sau abiotic. 

Concluzii
Nivelul de adaptare la fluctuaţiile interne induse de factorii externi depinde de 

amploarea şi frecvenţa acestora şi de capacitatea de reglare a rezervelor de substanţă şi 
energie metabolică necesară menţinerii stării fiziologice de rezistenţă. 

Analiza comparativă a activităţii de transcripţie a patru gene (PAL, C4H, 4CL1 şi 
FAH1), care codifică enzime implicate în metabolismul fenilpropanoidelor, a enzimei 
PAL şi a conţinutului de lignină în secţiuni radiculare la trei variante de studiu: normă, 
incompatibilitate patogen-gazdă şi patosistem a demonstrat profile diferite de expresie 
în cazul uneia şi aceleaşi reacţii fiziologice (rezistenţă). 

În combinaţia incompatibilă al hibridului Favorit – O. cumana se remarcă 
corespunderea fenotipului morfologic cu cel molecular în manifestarea rezistenţei. 
Genotipul PR64LE20 a manifestat o stare de alarmă, aproape pe întreaga perioadă, 
exprimată preponderent prin represia sintezei ARNm a celor patru gene şi  
a enzimei PAL.

Intensificarea semnificativă a stării de stres, manifestată prin ritmul mult mai 
sporit în acumularea secvenţelor transcrise şi a conţinutului de lignină comparativ 
cu cel al activităţii enzimei PAL a fost evidenţiat în cazul patosistemului  
Performer – O. cumana. 
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