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Rezumat
Investigaţiile au fost axate pe utilizarea instrumentelor bioinformatice şi a resurselor de 
date pentru Arabidopsis thaliana L. în analiza a 205 gene/EST (Expressed Sequence 
Tag) la Helianthus annuus L. Datele obţinute indică asupra unor potenţiale interacţiuni 
genice, domene proteice, motive reglatoare care asigură răspunsul organismului la stimulii 
interni şi externi prin semnalizarea indusă de gibereline şi a interferenţelor acesteia cu 
alţi fitohormoni. A fost evidenţiată oportunitatea utilizării instrumentelor bioinformatice 
în interpretarea şi predicţia proceselor fiziologice. 
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Introducere
Sistemele vii prezintă proprietăţi unice de adaptare faţă de condiţii variate atât pe 

parcursul ontogenezei, cât şi ca răspuns la diferiţi factori ai mediului externi şi interni. 
Nivelul complex al unui astfel de comportament este determinat de structura reţelelor 
reglatoare de gene, de interacţiuni proteină-proteină, etc., [25]. La nivelul acestor reţele 
se întâlnesc diverse motive, care au o frecvenţă mult mai înaltă decât ar fi de aşteptat 
[33] şi indică conservarea şi amplificarea acestora pe parcursul evoluţiei, determinată 
de asocierea cu proprietăţi funcţionale unice [31]. Motivele de bază includ: buclele 
feed-forward, motivele bifan, buclele feed-back, fiecare din ele fiind asociate cu tipare 
distincte de reacţie, spre exemplu: răspuns la intensitatea înaltă a stimulilor [19, 36], 
eficienţa şi caracterul sincron sau imediat al unor evenimente de semnalizare odată ce 
sunt declanşate [10], abilitatea de autodiminuare a unui stimul odată cu timpul [2, 35], 
existenţa stărilor duale de expresie a sistemelor de gene etc. [37].

Reprezentarea datelor sub formă de reţele facilitează identificarea de motive ele-
mentare, asociate cu un comportament complex, cum ar fi ciclul circadian [27], ciclul 
celular [12] etc. Pe lângă aceasta, reţelele au şi rolul de integrare şi sistematizare a 
cunoştinţelor referitor la interacţiunile dintre factorii moleculari prin intermediul re-
prezentărilor grafice, oferind o viziune de ansamblu asupra proceselor biologice şi 
pronosticarea acestora, contribuind la elucidarea mecanismelor moleculare ce deter-
mină fenotipul [7] şi facilitând formularea de noi ipoteze ce urmează a fi confirmate  
experimental. 

Un rol important în semnalizarea şi interacţiunea genelor revine fitohormonilor, 
care reprezintă integratori şi inductori în activitatea funcţională a organismelor vii.  
La plantele superioare, fitohormonii sunt implicaţi în sporogeneză şi în manifestarea 
sexului [13, 48]. Aplicarea auxinelor la plantele dioice stimulează formarea florilor 
feminine, iar aplicarea giberelinelor (GA) - a florilor masculine [32, 47]. Tratarea exo-
genă cu gibereline restaurează androfertilitatea la genotipurile sterile [18] şi induc steri-
litatea masculină la plantele fertile, dereglând derularea normală a programului genetic 
al microsporogenezei [3]. 

Reţelele de semnalizare prin intermediul giberelinelor, topologic şi funcţional, sunt 
compuse din trei module: 

de biosinteză	  a giberelinelor - enzimele cheie sunt reprezentate de GA20ox şi 
GA3ox, implicate în biosinteza giberelinelor prin convertirea secvenţială a GA12 în 
GA4 [21]. În acelaşi timp, giberelinele C19 bioactive în anumite condiţii de control 
sunt dezactivate de membrii familiei GA2ox [1, 8, 38, 41, 43], reprezentate de cinci 
membri la Arabidopsis;

 	 de percepţie a semnalului - reprezentat de receptorii GID1 (cu 3 gene orto-
loage la Arabidopsis: GID1a, GID1b şi GID1c [1, 8], care în urma cuplării cu GA îşi 
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sporesc afinitatea faţă de proteinele DELLA, rezultând în formarea complexului GA-
GID1-DELLA [8, 45];

 	 de răspuns - recunoaşterea proteinelor DELLA de către SCF E3 ubiquitin-
ligaza prin intermediul proteinei F-box SLY1 [26], ceea ce conduce la ubiquitinarea şi 
degradarea proteinelor DELLA de către proteozomi 26S [12, 46].

Scopul lucrării a constat în utilizarea instrumentelor bioinformatice şi resurselor 
de date existente la A. thaliana pentru elaborarea şi analiza proprietăţilor reţelei de 
interacţiune a unor gene/EST-uri (Expressed Sequence Tag) la H. annuus, asociate cu 
androsterilitatea indusă de GA3, semnalizarea şi răspunsul propagat de gibereline.

Materiale şi metode
Obiectul de cercetare a inclus 121 gene/EST-uri de la H. annuus (numite în prezenta 

lucrare gene de interes), transcripţii cărora au fost investigaţi în cadrul unui model expe-
rimental de studiu al androsterilităţii induse de GA3 (Universitatea Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, Centrul Universitar de Biologie Moleculară, laboratorul Genomică). Pentru 
realizarea obiectivelor au fost identificate secvenţele similare de la A. thaliana (Tab.1) şi 
a fost determinat adiţional un set gene care relevă conexiuni maximal corelate cu cele de 
bază (în total 205). Adnotarea genelor, analizele GO term enrichment pentru termenii GO  
(Gene Ontology) [5] şi Pathway enrichment pentru căile de semnalizare din KEGG 
(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) [17] au fost efectuate în baza resursei 
DAVID (Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery) [15].  
Filtrarea valorilor fals pozitive obţinute s-a efectuat prin metoda de corecţie Bonferroni  
(P < 0,05) [39].

Tabelul 1. Adnotarea genelor de interes (factorii de transcripţie sunt marcaţi)
Număr de acces (TAIR ID)

AT1G74920 AT1G60490 AT3G06050 AT3G10140 AT1G10520 AT4G28220 AT1G71260

AT5G65280 AT5G57110 AT1G65290 AT4G22080 AT1G75270 AT3G48750 AT2G01570

AT4G09140 AT5G57110 AT5G09550 AT1G34210 AT2G40610 AT5G66760 AT1G52150

AT5G27380 AT2G43790 AT3G54110 AT4G11060 AT3G05510 AT2G18470 AT1G59750

AT3G14040 AT1G11190 AT1G66150 AT3G14310 AT4G20910 AT1G07890 AT4G18960

AT5G62430 AT1G71140 AT1G45130 AT5G09810 AT4G11010 AT1G10430 AT5G59910

AT4G17880 AT3G66658 AT1G07180 AT5G39950 AT2G24270 AT4G27680 AT4G08150

AT3G63480 AT3G24320 AT1G21710 AT1G52500 AT1G02940 AT5G58970 AT5G26660

AT4G35000 AT4G29130 AT1G02930 AT1G22840 AT5G52060 AT5G63310 AT4G38620

AT1G77120 AT2G31570 AT1G78440 AT2G43350 AT4G25420 AT4G12740 AT4G17880

AT5G08740 AT3G13530 AT4G35460 AT3G20475 AT3G45640 AT1G71830 AT5G62430

AT1G14830 AT1G42970 AT4G35300 AT2G41680 AT4G23900 AT2G31450 AT1G02170

AT1G63460 AT2G48150 AT1G32210 AT5G57560 AT4G35020 AT3G47560 AT4G20380

AT4G31870 AT5G47120 AT1G72770 AT2G20800 AT4G11600 AT4G37800 AT1G70510

AT5G42150 AT5G27320 AT2G29990 AT3G43810 AT3G62980 AT3G01280

AT3G55270 AT1G50590 AT1G17410 AT3G22370 AT3G48170 AT3G55730

AT3G63080 AT4G36810 AT4G26570 AT1G56050 AT1G69270 AT3G23050

AT4G09320 AT4G24210 AT1G79340 AT4G20010 AT2G17420 AT2G01060
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Componentele directe de interacţiune şi factorii de transcripţie (FT) au fost selectaţi 
din baza de date AtRegNet (Arabidopsis thaliana Regulatory Network) de pe platforma 
AGRIS (The Arabidopsis Gene Regulatory Information Server) [10, 30] şi baza de date 
HRGRN (A Graph Search Empowered Database of Arabidopsis Hormone Signaling 
and Gene Regulatory Networks) [40].

Gruparea genelor după domeniile proteice, co-localizarea produşilor genetici la 
nivel celular şi tisular a fost efectuată în baza resursei GeneMANIA şi programului 
Cytoscape [23, 42], iar pentru crearea reţelei de interacţiuni proteice a fost utilizată 
resursa IntAct [29]. Reţeaua reglatoare a fost construită cu ajutorul funcţiei Build 
Subnetwork de pe platforma bazei de date HRGRN cu opţiunile: 4 steps; all paths; gene 
expression regulation = true, vizualizarea acesteia s-a efectuat în Cytoscape. Pentru 
identificarea motivelor şi asocierea funcţională a fost utilizată aplicaţia RMOD [20]. 

Rezultate şi discuţii
Gruparea funcţională a genelor de interes. Analiza iniţială a genelor a permis 

identificarea a 210 termeni GO, inclusiv Proces Biologic (137), Funcţie Moleculară 
(42), GO Component Celular (31). Dintre cele 137 procese biologice, procesele 
antioxidative, cascada de semnalizare intracelulară, răspunsul la substanţă organică, 
răspunsul la stimulul abiotic, răspunsul la stimulul endogen, răspunsul celular la 
stres, răspunsul la stimulul hormonal, răspunsul la stresul oxidativ, dezvoltarea post-
embrionară, proces de dezvoltare reproductivă, dezvoltarea structurilor reproductive, 
răspuns la substanţă anorganică (12) grupează un număr de 15 - 25 gene. Procesele 
antioxidative, cascadă de semnalizare intracelulară şi răspunsul la substanţă organică 
au manifestat un coeficient Bonferoni < 0,05, relevând semnificaţia genelor selectate în 
aceste trei procese biologice. 

S-a constatat că genele de interes sunt implicate în diverse căi metabolice cum ar fi 
procese celulare, procesarea informaţiei din mediu, procesarea informaţiei genetice, 
metabolism şi sisteme - organism. După cum era şi de aşteptat, cele mai multe gene (28) 
sunt asociate cu metabolismul celular - metabolismul aminoacizilor, carbohidraţilor, 
glicanilor, terpenoizilor, poliketidelor, lipidelor, biodegradarea şi metabolismul 
xenobioticelor, metabolismul energetic şi nucleotidic. Numărul maxim de gene (10) 
face parte din calea metabolismului glutationului. Categoria replicare şi reparare din 
clasa procesarea informaţiei genetice include trei căi repararea prin excizie de baze 
azotatate (5 gene), repararea situsurilor neâmperecheate (1 genă), unirea neomologă 
a capetelor (1 genă).

Investigaţiile efectuate au permis identificarea a 42 de funcţii moleculare, dintre 
care cea mai mare pondere revine funcţiilor de ataşare, inclusiv ataşarea ATP, ataşarea 
ribonucleotidelor inclusiv celor purinice (coeficientul Bonferoni < 0,05 ). 

Localizarea celulară a genelor. Analiza localizării genelor implicate în studiu 
prin DAVID [15] a pus în evidenţă 33 termeni GO Component Celular, majoritatea 
acestora fiind asociaţi cu mitocondriile (33) şi plastidele (28). 

Gruparea genelor după co-localizare la nivel celular/ tisular [42] în afară de clustere 
minore, a relevat şi un cluster din 20 gene, asociat semnificativ cu mitocondriile şi 
peroxizomii. Aceste organite manifestă interdependenţe funcţionale în metabolismul 
energetic, având în comun şi componente ale maşinăriei moleculare de replicare [34]. 
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Genele constituente ale cluster-ului au fost asociate cu funcţii de respiraţie celulară, 
activitate de oxido-reducere şi antioxidantă, răspuns la stresul oxidativ şi la ioni de 
metale. Remarcăm că în acelaşi cluster a fost inclusă şi gena DRP1C (DYNAMIN 
RELATED PROTEIN 1C), implicată în morfogeneza mitocondriilor şi maturarea 
polenului [6]. 

Rezultatele obţinute prezintă interes în contextul deficienţelor la nivel mitocondrial 
asociate cu fenomenul de androsterilitate citoplasmatică şi potenţial cu androsterilitate 
indusă de GA3.

Identificarea domenelor proteice comune. Pentru elaborarea unei reţele complexe 
şi relevarea unui număr maxim de conexiuni, luând în consideraţie interacţiunea fizică 
directă, co-expresia, co-localizarea la nivel celular sau tisular, interacţiunile la nivel 
genetic, domenele proteice comune, predicţiile pe bază de ortologie, setul de gene de 
interes a fost suplinit [24] cu 84 de gene adiţionale. 

Toate cele 205 gene au fost evaluate şi clusterizate (Fig.1) conform domenelor 
proteice comune în baza resursei InterPro [4]. 

Figura 1. Gruparea genelor conform domenelor proteice comune. (cercuri – gene; 
cercuri albe - genele de interes; romburi - domene proteice identificate. 

Conform datelor obţinute, un număr mai mare de domene proteice ţin de ataşarea 
la ADN şi reglarea transcripţiei cum ar fi:

Homeobox•	 , Homeodomain-like, domene înalt conservate şi larg răspândite 
în clase de organisme îndepărtate evolutiv, de regulă implicate în morfogeneză pe 
parcursul ontogenezei;

POX,•	  domen proteic identificat exclusiv la plante, asociat cu domenul 
Homeobox, care reprezintă potenţiali FT;

KNOX1, KNOX2, ELK•	  domene asociate cu unul şi acelaşi grup de gene, care 
sunt totodată membre ale aceleiaşi subfamilii, ce include şi Homeobox. KNOX1, ELK 
prezintă funcţie de ataşare la ADN şi localizare nucleară, iar KNOX2, care este în 
asociere cu KNOX1, responsabil de homodimerizarea proteinelor;
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TF Kbox•	 , prezintă la nivel de secvenţă a aminoacizilor o similaritate moderată 
cu o regiune a keratinei, face posibilă heterodimerizarea proteinelor care conţin acest 
domen (de regulă proteine MADS cruciale în ontogeneză).

Un alt grup de domene proteice este asociat cu reacţiile de oxido-reducere: 
Thioredoxin-like fold•	  cu rol în modificare a stării redox a grupelor thiolice a 

proteinelor;
Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase, NAD-binding domain•	  

(PyrOxRdtase NAD-bd) – asociat cu flavoproteine FAD, aparţinând aceleiaşi familii 
ca şi glutathion-reductaza, thioredoxin reductaza ş.a.; 

FAD/NAD-linked reductase, dimerisation domain•	  (FAD/NAD-linked Rdtase 
dimer), care reprezintă o structură de dimerizare regăsit la capătul C-terminus al 
reductazelor asociate cu NAD/FAD.

Reţele de interacţiune proteină-proteină. Setul de gene inclus în cercetare, a fost 
utilizat pentru evidenţierea conexiunilor de tip proteină-proteină (baza de date Intact). 
Rezultatele obţinute au generat o reţea din 747 de noduri şi 1078 de conexiuni. 

Reţeaua obţinută a fost supusă analizei în vederea:
 identificării principalilor componenţi implicaţi în semnalizarea giberelinelor;- 
 identificării regiunilor puternic interconectate ale reţelelor (- Cytoscape, 

MCODE, cu parametrii în regim default) [26] (Fig. 2)

Figura 2. Motivele identificate în reţeaua de interacţiune proteică (MCODE).  
(negru - gene din setul iniţial, sur puţin intens - partenerii direcţi de interacţiune identificaţi 
în bazele de date HRGRN şi AtRegNet, sur mai intens - genele identificate în resursa 
GeneMania).

Din numărul total de 95 de gene cu rol de bază în calea de semnalizare a giberelinelor 
[40] 37 au fost regăsite în reţeaua de interacţiune proteică construită. Printre proteinele 
prezente se numără 4 din familia DELLA: RGL1, RGL2, GAI (RGA2), RGA (RGA1); 3 
receptori GID1A, GID1B, GID1C (GID1 – GA receptor GIBBERELLIN INSENSITIVE 
DWARF1) responsabili de detectarea GA4 şi iniţierea semnalizării, dar şi componente 
ale complexului SCF (SKP1, CULLIN, F-BOX); factori de interacţiune cu fitocromii: 
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PIF1, PIF3, PIF4; factori implicaţi în determinarea identităţii florale a meristemului 
şi în morfogeneza organelor florale inclusiv gene ale sistemului ABC: LEAFY (LFY), 
APETALA1 (AP1), AGAMOUS-LIKE 24 (AGL24), SUPPRESSOR OF CONSTANS 
OVEREXPRESSION 1 (SOC1), AGAMOUS (AG), APETALA3 (AP3), PISTILLATA 
(PI); factori implicaţi în cross-talk-ul cu alţi hormoni în special jasmonaţii (JASMONATE 
ZIM-DOMAIN: JAZ 10, JAZ 8, JAZ 4, JAZ 1, JAZ 9, Jasmonate insensitive1- JIN1), 
auxine (AXR2 – Auxin resistant 2, LRF1 – AUXIN SIGNALING F-BOX 1, IAA14). 

Regiunile puternic interconectate ale reţelelor (Fig. 2) sunt frecvent asociate cu 
complexe proteice ipotetice şi potenţiale motive reglatoare, care pot fi identificate 
concomitent cu elucidarea tipului de interacţiune dintre participanţi şi care frecvent sunt 
asociate cu caracteristici funcţionale specifice. Spre exemplu, clusterul 2 întruneşte o 
serie de factori-cheie în semnalizarea mediată de jasmonaţi. 

Astfel, proteinele JAZ1, JAZ9, JaZ4 cu efect represor, degradarea cărora are loc 
în prezenţa jasmonaţilor reglează negativ AtMyc2 (JIN1) - un activator transcripţional 
central în răspunsul la acest fitohormon. AtMyc2 este reglat negativ şi de către factorul 
JAI3 (MEB5.8) care la rândul său conţine secvenţe cis-reglatoare recunoscute de 
AtMyc2, fiind sugerată o relaţie de tip feedback [9]. Pe lângă activarea acestor proteine 
s-a demonstrat activarea directă de către AtMyc2 a proteinei RGL3 aparţinând familiei 
DELLA [44]. Un alt membru al familiei DELLA - RGA1 este reglat negativ de către 
JAI3 şi totodată serveşte ca represor al AtMyc2 [14]. Aceste relaţii reglatoare servesc 
ca un exemplu relevant al cross-talk-ului hormonal dintre gibereline şi jasmonaţi şi al 
modulării reciproce a semnalului de către aceşti fitohormoni. 

Totuşi, în interpretarea motivelor identificate este important de ţinut cont, că 
genele care fac parte din acestea ar putea fi expresate în diferite ţesuturi sau la etape 
ontogenetice diferite ceea ce înseamnă ca acestea se regăsesc într-o componenţă mai 
restrânsă decât cea sugerată de structurile identificate în reţele. 

Reţele reglatoare de gene. Utilizând baza de date HRGRN a fost elaborată reţeaua 
reglatoare de gene pentru Arabidopsis thaliana L. (Fig 3), iar cu ajutorul aplicaţiei 
RMOD [20], în baza reţelei reglatoare elaborate, cât şi a reţelei disponibile în baza de 
date AtRegNet, au fost identificate 14 tipuri de motive reglatoare. 

Acestea, în conformitate cu funcţia predictivă a motivului, au fost grupate în nouă 
categorii distincte (Tab. 2). 

Cu o frecvenţă înaltă, în reţeaua descrisă, sunt relevate patru motive ce prezintă 
proprietate de activare, îndreptată spre inducerea şi menţinerea reciprocă a expresiei 
genelor implicate, ceea ce se asociază cu menţinerea funcţiilor respective, cum ar fi 
spre exemplu cazul BZR1 şi a factorilor din familia PIF. Au fost identificate motive 
de tipul cascadă de activare pozitivă (LEC1--> FUS3-->At1g62290), care asigură 
transmiterea consecutivă a mesajului şi negativă (PI--|AP1 --|AP3), care stabileşte 
diverse stări fiziologice în dependenţă de semnalul de intrare şi poziţia nodului în cascada 
de semnalizare. În acelaşi timp, s-au atestat motive de tipul feedback dublu negativ 
(familia DELLA), ce asigură existenţa stărilor de bistabilitate asociate cu expresia 
uneia dintre genele participante. Cu o frecvenţă mai joasă au fost puse în evidenţă 
funcţiile de autoactivare negativă (AGL15) şi pozitivă (AG şi SEP3), importante în 
cazul stărilor de bistabilitate.
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Figura 3. Reţeaua reglatoare de gene. (romburi - FT; cercuri – gene; triunghiuri – 
complexe moleculare; paralelograme – familii de gene sau de FT; figuri incolore - genele 
de interes, figuri de culoare închisă – genele de bază implicate în calea de semnalizare a 
giberelinelor. Săgeţile reprezintă interacţiuni de activare, liniile-T – interacţiuni de represie, 
cu linii îngroşate de nuanţă deschisă este indicată apartenenţa, iar liniile subţiri fără direcţie 
indică recunoaşterea regiunii cis-reglatoare.)

Tabelul 2. Motive reglatoare identificate*

Structura 
motivului Denumirea** (frecvenţa) şi genele participante Proprietăţi asociate

switch_2 (10)
PIF5 ↔ BZR1 ↔ PIF3; PIF6 ↔BZR1 ↔ PIF3;
PIF7 ↔ BZR1 ↔ PIF3; PIF3 ↔ BZR1 ↔ PIF4;
PIF5 ↔ BZR1 ↔ PIF6; PIF5 ↔ BZR1 ↔ PIF7;
PIF4 ↔ BZR1 ↔ PIF5; PIF6 ↔ BZR1 ↔ PIF7;
PIF4 ↔ BZR1 ↔ PIF6; PIF4 ↔ BZR1 ↔ PIF7

Comutator unidirecţional. 
Permite existenţa stărilor de bista-
bilitate asociate fie cu expresia tutu-
ror genelor reciproc activatoare fie 
cu starea inactivă a acestor gene.
Tranziţia spre starea de activare 
poate avea loc prin intermediul 
activării permanente sau tranziente 
a cel puţin uneia dintre genele 
care se află în relaţii de activare 
reciprocă.

switch_5 (10)
PIF3 ↔ BZR1 -> CYC1; PIF5 ↔ BZR1 -> CYC1;
PIF6 ↔ BZR1 -> CYC1; PIF7 ↔ BZR1 -> CYC1;
PIF4 ↔ BZR1 -> CYC1; PIF3 ↔ BZR1 -> PIFI;
PIF5 ↔ BZR1 -> PIFI; PIF6 ↔ BZR1 -> PIFI;
PIF7 ↔ BZR1 -> PIFI; PIF4 ↔ BZR1 -> PIFI
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buclă feedback dublu pozitivă (6)
PIF3 ↔ BZR1; PIF5 ↔ BZR1; PIF6 ↔ BZR1;
PIF7 ↔ BZR1; PIF4 ↔ BZR1; AS2 ↔ familia 
TCPS

Odată activată, starea dată posedă 
proprietatea de auto-menţinere. 
Tranziţia spre starea caracterizată de 
lipsa activării poate avea loc, spre 
exemplu, prin represia tranzientă sau 
permanentă a uneia dintre genele re-
ciproc activatoare.

switch_3 (3)
JAZ5 -> TPL -> familia IAA3 -> 
-> familia ARF1↔ BES1;
JAI3 -> TPL -> familia IAA3 ->
 -> familia ARF1↔ BES1;
JAZ8 -> TPL -> familia IAA3 -> 
-> familia ARF1 ↔ BES1

buclă feedback dublu negativă (4)
RGA1--| BZR1; BZR1--| RGA1;
SCL3--| BZR1; BZR1--| SCL3;
familia Della --| SCL3; SCL3 --| familia Della;
familia Della --| BZR1; BZR1--| familia Della

Comutator bidirecţional. 
Permite existenţa stărilor de bistabili-
tate asociate cu expresia doar a uneia 
dintre genele participante (datorită 
excluderii reciproce). Tranziţia de la 
o stare la alta are loc prin activarea 
permanentă sau tranzientă a uneia 
dintre gene (care poate fi combinată 
şi cu represia celei de-a doua). Am-
bele stări posedă proprietatea de 
automenţinere.

autoreglare negativă (1)

AGL15 --| AGL15†

- Accelerează timpul de răspuns 
(datorită posibilităţii de activare 
puternică şi imediată şi prin evitarea 
costurilor ulterioare (spre exemplu 
costuri metabolice necesare pentru 
asigurarea unei rate înalte de turn-
over)).
 - Reduce variabilitatea celulă-
celulă a concentraţiei funcţiei genei 
(datorită sporirii autorepresiei odată 
cu creşterea concentraţiei factoru-
lui).

autoreglare pozitivă (2)

AG --> AG†

SEPALLATA3 --> SEPALLATA3†

- Încetineşte timpul de răspuns.
- Face posibilă bistabilitatea (sta-
rea deactivată şi starea de activare 
capabilă de automenţinere).

cascadă negativă (1+66)
PI --|AP1† --| AP3†

nu sunt listate

Represie sau activare în secvenţă 
(prima genă - activată, a doua - 
represată, a treia-activată, etc.).

cascadă pozitivă (1)

LEC1 --> FUS3 --> At1g62290†

poate fi interpretată ca parte componentă a mo-
tivelor switch_2, switch_5, switch_3 

- Activare în secvenţă.
- Face posibilă manifestarea 
ultrasensibilităţii - proprietate 
caracterizată printr-un răspuns major 
al elementelor downstream ale casca-
dei, ca rezultat al unei variaţii mici 
în concentraţia sau starea de activare 
a elementelor upstream ale cascadei 
(se obţine un răspuns similar cu cel 
digital) (Hooshangi, 2005).
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buclă feedforward incoerentă (1+1)

SUP --| AP3† 

AP3+PI --> SUP†

AP3+ PI --> AP3†

pil5 -> som -> ATGA3OX1
pil5 -> DAG1+PIL5
DAG1+PIL5 --| ATGA3OX1

În cazul în care ultimul nod situat 
downstream este o poartă logică 
ŞI (eng.- AND) , (situaţia cea mai 
frecventă):
- se comportă ca generator de puls (o 
fază tranzientă de activare urmată de 
represie);
- accelerează timpul de răspuns.
Poate prezenta răspuns bifazic (ac-
tivare urmată de represie) inclusiv 
ca funcţie a concentraţiei (doar la 
depăşirea unei concentraţii-prag este 
activată legătura inhibitoare).

adaptation_3 (1)

AP1 --> AP3† ; AP3 --| AP1† ; SUP --| AP3†;
Răspuns bifazic ca funcţie a timpului 
sau a concentraţiei (activare urmată 
de represie)

adaptation_5 (1)

AP1 --> AP3† ; AP3 --| AP1†; AP3+ PI--> AP3

adaptation_7 (1)
AP1 --| AGL24†; AP1 --> AP3†; AP3 --| AP1†

bi-fan (>17)

nu sunt listate†

Motivele bi-fan asigură reglarea 
temporală a propagării semnalelor şi 
acţionează ca sortatori, filtre de sem-
nale, dar şi ca sincronizatori, ultima 
reprezentând o proprietate robustă 
a acestora. Motivele bi-fan care au 
porţi logice OR demonstrează un 
răspuns rapid în timp ce cele cu porţi 
logice ŞI pot introduce întârzieri şi 
prelungirea duratei output-ului sem-
nalelor. La fel, ultimele pot filtra 
input-urile cu semnal variabil.

*  Referinţe pentru construirea tabelului: [2, 10, 18, 35]
** Denumirea motivului întâlnită în literatura sau denumirea conform RMOD
† Motivele marcate au fost identificate în reţeaua AtRegNet

De la motive - la procese biologice. Motivele structurale şi funcţionale, identificate 
în reţelele reglatoare de gene şi cele de interacţiune proteică, reprezintă elemente cheie 
în procesele de diferenţiere celulară şi în reacţiile de răspuns la mediu. 

Astfel, proteina BZR1 reprezintă un factor activator central în semnalizarea prin 
intermediul brasinosteroizilor, iar proteinele PIF (Phytochrome Interacting Factors) 
sunt factori de transcripţie cu funcţii redundante, care se acumulează la întuneric şi sunt 
degradate în prezenţa luminii ca urmare a activării fitocromilor. Activitatea factorilor 
PIF este reglată de asemenea de gibereline, ciclul circadian şi temperatură, integrând, 
astfel, o multitudine de semnale din mediul extern şi intern. În particular, activarea 
reciprocă a BZR1 şi PIF4 (unul din 2 regimuri de bistabilitate posibile, celălalt fiind 
dezactivarea lor concomitentă) este necesară în iniţierea elongării celulare ca răspuns 
la brasinosteroizi, întuneric şi căldură şi în suprimarea căilor de transcripţie implicate 
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în dezvoltarea cloroplastelor. Aceşti doi factori interacţionează, formând un activator 
transcripţional care se ataşează la peste 2 mii de gene-ţintă reglându-le în mod sinergistic. 
Atât degradarea PIF-urilor, ca răspuns la lumină, cât şi inactivarea BZR1, ca urmare 
a reducerii semnalizării brasinosteroizilor, diminuează concentraţia heterodimerului 
BZR1-PIF4 şi promovează fotomorfogeneza [28].

Un alt tip de motiv reglator identificat în urma analizei este reprezentat de o buclă 
feedback dublu negativă (Tab.2) formată de factorii BZR1 şi RGA1 (una din proteinele 
DELLA responsabile de supresia răspunsului la gibereline). Expresia ectopică a 
proteinelor din familia DELLA reduce abundenţa şi activitatea transcripţională a 
BZR1 [22]. Mai mult ca atât, BZR1 şi RGA1 antagonizează reciproc activitatea 
transcripţională. Studiile au evidenţiat existenţa unui transcriptom reglat de gibereline, 
dependent şi de BZR1, care include şi gene induse de lumină, gene implicate în sinteza 
peretelui celular şi fotosinteză/ funcţionarea cloroplastelor [37]. 

Iniţierea de către gibereline a elongării hipocotilului necesită atât BZR1 cât şi 
factorii de interacţiune cu fitocromii şi ţintele lor downstream. Rezultatele demonstrează 
că giberelinele elimină efectul inhibitor al factorilor DELLA asupra BZR1 şi că 
interacţiunea DELLA–BZR1–PIF4 determină reglarea în mod coordonat a creşterii de 
către gibereline, brasinosteroizi şi semnalizarea în prezenţa luminii. 

Astfel, se conturează existenta a două stări antagoniste în care predomină activitatea 
unuia dintre factori (BZR1 pe de o parte şi RGA1 sau factorii DELLA pe de altă parte) 
ceea ce este în perfectă concordanţă cu stările de bistabilitate generate de un motiv 
feedback dublu negativ. 

Concluzii
Adnotarea şi gruparea funcţională a genelor analizate a pus în evidenţă cascade 

de răspuns privind programele morfogenetice de dezvoltare reproductivă, un accent 
esenţial vizând mecanismele de reducere a stresului oxidativ. Ţintele de acţiune a celor 
mai multe gene sunt mitocondriile, organite foarte active în perioada generativă, fapt 
cauzat de cerinţele înalte în energie metabolică, cu consecinţe ulterioare în homeostazia 
redox a sistemului. 

Semnalizarea indusă de gibereline reglează menţinerea integrităţii genomului prin 
intermediul genelor implicate în mecanisme de reparaţie a acizilor nucleici şi a celor 
responsabile de procesarea informaţiei genetice în nucleu, mitocondrii şi plastide, 
fapt confirmat de identificarea în prezentul studiu a numeroaselor domene proteice 
specializate în ataşarea la ADN, domene de procesare şi menţinere a integrităţii 
materialului genetic şi asociate cu reacţiile de oxido-reducere. 

Analiza reţelei reglatoare de gene a pus în evidenţă o diversitate mare de potenţiale 
motive reglatoare (motive asociate cu stări de adaptare, de autoreglare pozitivă şi 
negativă, cascade de activare şi represie, motive bi-fan ş.a.) 

Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului instituţional 11.817.04.19F 
Aspecte funcţionale şi genetico - moleculare ale genomului la floarea-soarelui 
(Helianthus annuus L.).
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