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Introducere

Pentru identi carea şi rezolvarea problemelor asociate variabilităţii intraspeci ce 
sau intrapopulaţionale pe larg sunt utilizate proteinele genetic polimorfe. Polimor smul 
unor asemenea sisteme este determinat de variabilitatea alelică şi poate   apreciată 
prin analiză electroforetică. Totalitatea spectrelor proteinelor multiple (poligenice) 
şi genetic polimorfe (polialelice) permite evidenţierea poligeniei, structurii alelice a 
genelor, structurii populaţiei, compoziţiei biotipice a soiului. 

Polimor smul proteinelor, drept caracteristică moleculară, este aplicat la identi carea 
genotipurilor,  ind utilizată nu doar în cercetările fundamentale, dar şi în soluţionarea 
numeroaselor probleme aplicative. În baza spectrelor electroforetice ale proteinelor 
polimorfe este posibilă determinarea diversităţii genetice, rezultatele servind repere în 
cercetările interpopulaţionale,  logenetice (pentru determinarea nivelului de înrudire 
între genotipuri), evoluţioniste, în marcarea genelor, ce controlează caractere de interes 
[15, 21, 23¸ 27, 28].

În evaluarea polimor smului populaţiilor de orz, conform datelor din literatura 
de specialitate, se utilizează e cient asemenea marcheri proteici ca hordeinele [25], 
conţinutul cărora constituie cca 40% din totalul proteinelor de rezervă din seminţe [18]. 
Hordeinele se consideră a   unele din cele mai polimorfe sisteme [5, 17], componenţii 
proteici  ind determinaţi de şapte loci: Hrd A (=Hor 1), Hrd B (=Hor 2), Hrd C, Hrd D, 
Hrd E, Hrd F (=Hor 5) şi Hrd G (=Hor 4), localizaţi pe braţul scurt al cromozomului 5 
[25]. Pentru locii Hrd A, Hrd B şi Hrd F sunt descrise o serie de alele: 154 pentru Hrd 
A, 269 - Hrd B şi 5 - Hrd F [26].

După Abbo S. şi colab. [1] hordeinele se împart în patru grupe B, C, D şi γ. 
Însuşirile biochimice şi componenţa aminoacidică a diferitelor tipuri diferă mult, 
inclusiv după numărul şi stabilitatea legăturilor disul dice [17]. În procesul de extracţie 
în dodecilsulfatul de sodiu hordeinele se separă în fracţiile: A, B şi C, cea din urmă  ind 
alcătuită din componenţi săraci în grupe sulfurice [7; 20]. Fracţia C cuprinde polipeptide 
cu masa moleculară cuprinsă între 67,000 şi 86,000 Da, B-hordeinele între 30,000 şi 
60,000 Da, iar A-hordeinele între 13,000 şi 20,000 Da [18]. Faulks et al. [9] indică o 
masă moleculară pentru fracţia C cuprinsă între 50.0 kDa şi 70.0 kDa. Fracţia A conţine 
2,6% lizină şi este solubilă în alcool sau izopropanol [6]. Se consideră, că fracţiile 
B şi C constituie majoritatea deplină, însumând cca 95% din totalul de hordeine [8], 
iar fracţia A reprezintă doar 1-2% [11]. Autorii constată, ca această componentă nu ar 
prezenta hordeine adevărate. O însuşire comună pentru toate tipurile de hordeine, este 
conţinutul ridicat de prolină şi glutamină, precum şi conţinutul redus de lizină [14]. 
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Conform rezultatelor cercetărilor noastre anterioare, a fost stabilită posibilitatea 
extinderii diversităţii genotipice în cazul infectării cu virusul mozaicului dungat al 
orzului (VMDO),  ind înregistrat efectul genotoxic şi mitogen al acestui agent viral 
[2]. 

Pentru estimarea comparativă a polimor smului proteinelor de rezervă indus de 
infecţiile virale şi factorii  zici mutageni, ne-am propus drept scop evaluarea hordeinelor 
în populaţiile orzului de primăvară obţinute în condiţii de infectare cu VMDO, separat 
sau în complex 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. În corespundere cu obiectivele preconizate, 
cariopsele de orz au fost iradiate cu raze gama în dozele de 100Gy, 150Gy şi 250Gy, 
utilizând instalaţia RXM-γ-20 (cu capacitatea 0,20 Gy/sec), unde în calitate de sursă 
radioactivă a servit elementul Co60. Plantele din loturile experimentale, atât cele derivate 
din seminţe iradiate, cât şi din cele netratate, în faza de 2-3 frunze au fost infectate 
mecanic cu extract al VMDO. În calitate de martor au servit plantele sănătoase, crescute 
din seminţe neiradiate, care au fost inoculate cu apă distilată şi au prezentat rezultate 
negative la expertiza virusologică. Testarea materialului semincer şi a plantelor la 
prezenţa virionilor a fost realizată prin aplicarea tehnicii de contrastare negativă [20]. 
Toate boabele formate în spiculeţe au fost colectate pentru studiile electroforetice.

Analiza electroforetică a hordeinelor. Cariopsele mature, uscate au fost decorticate, 
măcinate mărunt până la făină. Pentru  ecare variantă a fost luată randomizat câte 
o probă medie din cca 25 seminţe din  ecare repetiţie. Extracţia a fost realizată în 
soluţie alcoolică de 800 timp de 3,5 ore conform [4]. Electroforeza a fost desfăşurată în 
geluri verticale poliacrilamidice cu dodecilsulfat de sodiu (SDS-PAGE) de 12,5% după 
Shewry şi coautorii [19] la curent continuu de 20 mA. După  xare în acid acetic de 
izopropanol-acid acetic-apă distilată (1:1:8), gelurile au fost colorate în Coomasie blue 
R-250. Drept marcheri moleculari au servit proteinele standard ale setului Fermentas 
SMO061 (170; 130; 95; 72 (roşu); 55; 43; 34; 26; 17; 10 (verde). După spălarea gelurilor 
pentru decolorarea fonului, au fost descrise densitogramele spectrelor electroforetice 
cu ajutorul densitometrului SOFT LASER (modelul SL-2D/1D UV/VIS - SUA).

Rezultate şi discuţii 

Analiza electroforetică a hordeinelor extrase din seminţele soiurilor Galactic, Sonor 
şi Unirea a pus în evidenţă polipeptide cu masa moleculară cuprinsă între 26,000 şi 
72,000 Da, cele mai multiple fracţii  ind distribuite între 55,000 şi 26,000 Da, ceea 
ce corespunde datelor expuse în literatură şi pentru alte genotipuri de orz. Conform 
rezultatelor electroforezei, pentru  ecare soi analizat a fost stabilit spectrul tipic al 
fracţiilor proteice. Şapte polipeptide (30,0; 31,4; 36,0; 37,2; 40,6; 48,5 şi 53,0) au fost 
găsite comune pentru toate trei soiuri. Compararea spectrelor a constatat cele mai multe 
fracţii la soiul Unirea (15), un număr proxim a fost remarcat la soiul Galactic (14), 
în timp ce la s.Sonor au fost descrise doar 10 benzi polipeptidice. Infecţia virală în 
complex sau separat cu razele gama au indus unele variaţii cantitaive şi calitative în 
spectrul hordeinelor. 
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La soiul Galactic razele gama în doza de 100Gy au indus doar diminuarea cantitativă 
a componenţilor proteici, în timp ce dozele de 150Gy şi 250Gy au cauzat majorarea 
cantităţii izoformelor descrise la martor. În spectrul extractului de hordeine obţinut de 
la soiul Galactic, din seminţele plantelor virozate, se remarcă apariţia unei benzi cu 
masa moleculară de 57.5 kDa. Iradierea soiului Galactic în doza 150Gy în complex 
cu infecţia virală a condus la formarea unei forme noi cu masa moleculară de 55 kDa. 
În spectrele hordeinelor extrase din seminţele plantelor lotului cu aplicare a razelor 
gama in doza de 250Gy în complex cu infecţia virală au fost remarcate doar variaţii 
cantitative (Fig. 1,a). 

 La soiul Sonor razele gama în doza de 100Gy a indus o izoformă nouă cu Mr 47 
kDa, constatată şi în loturile cu infecţie virală, precum şi a VMDO în comun cu razele 
gama în doza 150Gy. O bandă nouă ce reprezintă o fracţie cu Mr 62 kDa a fost estimată 
în loturile cu in uenţă a infecţiei virale separat sau în complex cu razele gama în doza 
de 150Gy (Fig. 1, b).

Radiaţia în doza 100Gy a cauzat apariţia la soiul Unirea a unei forme noi cu masă 
moleculară 58kD. Dispariţia unor benzi ce corespund fracţiilor cu Mr în diapazonul 
32,4-37kDa a fost remarcată pentru loturile cu acţiune a razele gama în doza de 100Gy 
sau 150Gy. Inducerea unei benzi cu Mr 32kDa a fost constatată în cazul aplicării razelor 
gama în doza 150Gy sau 250Gy, infecţiei virale, precum şi a razelor gama 150Gy în 
complex cu VMDO. Razele gama în doza 100Gy în comun cu infecţia virală au cauzat 
apariţia unei fracţii cu masa moleculară 69kDa (Fig.1, c).

Inducerea polimor smului hordeinelor, exprimat prin prezenţa sau absenţa unor 
fracţii proteice, este descrisă la unii mutanţi ai orzului. Sunt cunoscuţi trei mutanţi după 
hordeina C, obţinuţi în baza soiului Одесский 46: M564, M109 şi M88, ce conţin un 
număr variat de componenţi [16]. La mutanţii M109 şi M5654 se constată dispariţia a 
câte o bandă polipeptidică (cu masa moleculară 48.5 kDa şi 57.5 kDa corespunzător), 
iar la M88 apariţia unei benzi noi. Conform [3] în extractele alcoolice ale hordeinei prin 
electroforeza în dodecilsulfat de sodiu (SDS) la un soi pot   descrise în jur de 10-17 
polipeptide, autorii indicând până la 26 fracţii polipeptidice pentru diferite genotipuri 
de orz. 

În baza evaluării hordeinelor la 228 soiuri de orz, Поморцев [26] remarcă o 
distribuţie neuniformă şi o frecvenţă diferită a locilor Hrd A, Hrd B și Hrd F, dependente 
de regiunea geogra că analizată, constatând o interlegătură cu factorii climatici 
(temperatura, umiditatea). 

Tipul hordeinelor se stabileşte încă în perioada formării bobului şi a endospermului 
prin expresarea genelor codi catoare corespunzătoare [după 14]. Hordeinele se 
sintetizează de către ribozomii reticulului endoplasmatic,  ind retrograd transportate 
în lumenul reticulului endoplasmatic, unde are loc foldingul ce se realizează cu 
implicarea mai multor fermenţi [13]. Ulterior polipeptidele sunt depozitate în lumenul 
vacuolar unde în urma agregării se formează corpusculele prolaminice. Genele ce 
determină sinteza hordeinelor se a ă sub in uenţa multiplilor factori endo- şi exogeni 
[22]. Este cunoscută in uenţa regulatorilor de creştere, inclusiv a acidului abscizic şi 
citochininelor asupra expresării genelor hordeinelor [10]. Spre deosebire de caracterele 
morfologice, marcherii proteici ce se moştenesc codominant re ectă însuşirile ambelor 
alele. Totodată, aceste proteine permit depistarea restructurărilor cromozomale. 
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a)

b)

c)

Fig. 1. Electroforegrama hordeinelor în seminţele de orz: a) s.Galactic, b) Sonor, 
c) Unirea: 1- martor; 2 – 100Gy; 3 – 150Gy; 4 – 250Gy; 5 – virus; 6 – 100Gy+virus; 
7 – 150Gy+virus; 8 – 250 Gy+virus.

Tipul  polipeptidelor poate   condiţionat şi de modi cările posttranlaţionale 
realizate pe contul glicozilării, metilării, fosforilării, proteolizei [21].

Diversitatea mare a hordeinelor determină capacitatea informaţională. Analiza 
electroforetică a hordeinelor asistă direct soluţionarea multor probleme aplicative,  ind 
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aplicată în identi carea genotipurilor de orz. De exemplu, un interes deosebit prezintă 
formele cu de cienţa de lizină ce prezintă o calitate mai superioară a malţului [24]. 
Pe exemplul pro lurilor polipeptidice a 13 genotipuri de orz este expusă o corelaţie 
negativă între prezenţa unor fracţii ale componentului B şi calitatea malţului [3]. 

Sunt cunoscuţi loci ai hordeinelor înlănţuit cu Ml-a ce controlează rezistenţa 
orzului faţă de fungi, ceea ce permite aplicarea analizei electroforetice a hordeinelor 
în identi carea formelor homozigote după gena rezistenţei, precum şi în selectarea 
genotipurilor cu un complex de caractere valoroase [după 21]. Conform Nevo şi coaut. 
[12] polimor smul hordeinelor poate   utilizat în evaluarea potenţialului adaptiv al 
genotipurilor. Studiul prolaminelor a patru subpopulaţii spontane din cadrul speciei 
Hordeum spontaneum Koch. a scos în evidenţă relaţii corelative între formele fenotipice 
şi condiţiile micro-geogra ce de creştere. 

Generalizând rezultatele obţinute constatăm inducerea unui polimor sm al 
hordeinelor manifestat speci c genotipului analizat şi factorului aplicat. Cele mai variate 
pro luri polipeptidice au fost descrise la soiul Unirea, ce a prezentat atât apariţia de noi 
benzi, cât şi dispariţia altora. Variaţia tipului de polipeptide ale hordeinei la plantele 
virozate denotă in uenţa separată a VMDO şi în complex cu razele gama, asupra 
materialului genetic prin inducerea restructurărilor sau modi cărilor epigenetice. 

Concluzii

În baza evaluării spectrelor electroforetice au fost apreciate pro lurile tipice  ecărui 
soi  analizat şi evidenţiate diversităţile cantitative şi calitative ale fracţiilor polipeptidice 
speci ce  ecărui lot experimental. 

Diferenţele calitative, con rmate prin rezultatele analizei densitogramelor, 
constatate în spectrele electroforetice ale hordeinelor con rmă inducerea de către virusul 
mozaicului dungat al orzului, separat sau în complex cu razele gama, în dependenţă de 
speci cul genotipului, a unui polimor sm stabilit şi prin datele studiului citogenetic.
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Introducere

Factorii stresogeni biotici (boli şi dăunători) şi abiotici (salinitatea, seceta, 
temperaturile scăzute etc) conduc la pierderi, care uneori constituie circa 50% din 
recolta posibilă a culturilor agricole. E cientizarea protecţiei naturale a plantelor ar 
putea reduce impactul patogenilor asupra producţiei agricole [11]. 

Obţinerea şi utilizarea genotipurilor cu rezistenţă genetică este un obiectiv 
primordial al geneticienilor şi amelioratorilor [3, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 34]. Stabilirea 
particularităţilor de interacţiune genotip x patogen pentru diverse patosisteme [13] şi 
identi carea acţiunii şi interacţiunii genelor în manifestarea caracterelor cantitative în 
condiţii stresante ale mediului prezintă interes practic şi teoretic în vederea modelării 
experimentelor, realizării programelor de ameliorare şi identi carea genotipurilor cu 
caractere productive stabile şi rezistenţă durabilă la factorii biotici şi abiotici [14]. 

În baza tendinţei schimbărilor climatice, manifestate prin sporirea temperaturilor sub 
in uenţa gazelor cu efect de seră, şi a rezultatelor Monitoringului dezvoltării agenţilor 
patogeni ai maladiilor, sunt prognozate epidemii şi consecinţe drastice pentru sistemul 
de protecţie a plantelor [23]. În perioada aa. 2006-2008, în ţările UE s-a manifestat 
tendinţa de diminuare a câmpurilor de soia de la 466 mii ha până la 332 mii ha. 


