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Introducere
Controlul fertilităţii masculine reprezintă un factor esenţial în reproducerea plantelor,
diversificarea germoplasmei şi obţinerea hibrizilor cu grad înalt de heterozis [8; 9; 15;
25; 32; 33]. Manifestarea fenotipică a adrosterilitaţii/androfertilităţii este determinată
de modificări ale mai multor căi metabolice şi de semnalizare implicate în menţinerea
homeostaziei celulare şi diferenţiere funcţională [1; 12; 19; 21].
Androsterilitatea citoplasmatică (ASC) la plante poate apărea spontan în natură
sau poate fi indusă prin încrucişări intra- şi interspecifice, mutageneză chimică, fizică,
transgeneză, etc. [6; 10; 17; 24]. Acest fenomen reprezintă rezultatul reorganizărilor
în genomul mitocondrial, în special în regiunea din amonte sau aval a genelor care
codifică componenţii complexului ATPazic [13; 16; 20]. Liniile ASC se caracterizează
prin modificări în dezvoltarea staminelor [7; 22; 29] şi formării polenului [4; 11; 18] cu
perturbaţii în meioză şi postmeioză [27; 28; 31].
Restaurarea fertilităţii are loc în prezenţa alelelor dominante a genelor
restauratoare de fertilitate (Rf) localizate în nucleu, care codifică proteine cu structura
PPR pentatricopeptide ce destabilizează transcripţii ASC prin diferite mecanisme
[14; 15; 22; 26; 34].
Reieşind din datele ştiinţifice analizate se evidenţiază faptul că realizarea
microsporogenezei şi microgametogenezei este determinată de expresia diferenţiată,
spaţio-temporală a factorilor ereditari nucleari şi citoplasmatici ca evenimente finale
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ale interacţiunii reţelelor de semnalizare. În susţinerea ideii sunt şi realizările recente
obţinute pe mutanţi androsterili, care indică numeroase reţele de gene reglatoare ce
controlează dezvoltarea anterei, microsporilor şi în final formarea polenului funcţional
[35; 37]. De exemplu, experimentele transcriptomice la Arabidopsis au identificat
cca 15000 gene cu nivele diferite de expresie în dezvoltarea gametofitului masculin
[3; 23; 36].
Prin urmare, analiza reţelelor metabolice in silico corelată cu expresia genelor
reprezintă instrumente utile pentru înţelegerea şi controlul acestei etape ontogenetice,
oferind, de asemenea, şi modele funcţionale relevante pentru identificarea posibilităţilor
de ameliorare a caracterelor cu valoare economică înaltă prin inginerie genică sau alte
metode ale biotehnologiei contemporane. Din aceste considerente, subiectul articolului
a vizat stabilirea interconexiunilor structurale şi funcţionale posibile dintre diferite gene
implicate în manifestarea androsterilitătii la plante, inclusiv la floarea-soarelui.
Materiale şi metode de cercetare
În realizarea cercetărilor s-a apelat la bazele de date şi resursele NCBI, de ex.:
PubMed, GenBank, Nucleotide, Gene, UniGene, EST, etc. (www.ncbi.nlm.nih.gov),
algoritmul BLAST (blastn, blastx etc.) [2], Gene Ontology (www.geneontology.org)
[5] şi programul GeneMANIA (www.genemania.org) care integrează informaţii privind
genomul şi proteomul dintr-o varietate de surse, inclusiv date despre expresia genelor şi
proteinelor, diverse reţele şi căi de interacţiuni metabolice [30].
Rezultate şi discuţii
Studiul comparativ al diferitor profile de expresie a fenotipului androsteril în raport
cu cel fertil la plantele cu genomul secvenţiat (Arabidopsis thaliana, Brassica napus,
Beta vulgaris, Oryza sativa, Zea mays, Triticum aestivum, Nicotiana tabacum etc.),
realizat în cadrul cercetărilor, a pus în evidenţă peste o mie de gene nucleare cu expresia
afectată de starea fiziologică a mitochondriilor (semnalizare retrogradă) şi respectiv
gene mitocondriale reglate anterograd. Aceste gene au servit ca informaţie primară
pentru elaborarea unor reţele în scopul relevării relaţiilor de interdependenţă posibile
la diferite nivele de organizare spaţială (celulară, tisulară, organism) şi temporală
(ontogeneză). În rezultat, au fost selectate peste 200 gene, care prezintă interes în
investigarea proceselor de formare şi dezvoltare a polenului, în special aspectul
patologic - sterilitatea masculină.
Analiza gradului de omologie şi al similarităţii funcţionale a genelor menţionate a
permis selectarea secvenţelor codificatoare (gene şi Expressed Sequence Tag - EST) la
floarea-soarelui şi ulterior cuantificarea transcripţilor.
Genele şi EST-urile analizate la floarea-soarelui (tabelul 1), numite în continuare
gene de interes, prezintă un grad înalt de similaritate (70-95% în majoritatea cazurilor)
cu secvenţele de la speciile: Arabidopsis thaliana, Populus trichocarpa, Medicago
truncatula, Vitis vinifera, Solanum lycopersicum, Lactuca sativa, Nicotiana tabacum.
Reţelele moleculare generale ce includ interacţiuni de co-expresie, co-localizare
interacţiuni fizice, domene proteice comune etc. (fig. 1) au fost elaborate în baza
genelor de interes care a avut cel mai înalt nivel de similaritate a secvenţei cu cele de la
Arabidopsis thaliana (tabelul 2).
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Prezentările grafice ale reţelelor includ doar genele ţintă fără gene suplimentare din
bazele de date integrate şi gestionate de programul bioinformatic utilizat. De asemenea,
pentru a facilita analiza reţelei generale şi de co-expresie (fig.1 şi 2), acestea includ
relaţiile de co-expresie doar în 20 de cazuri din cele 245 identificate.
Reţeaua generată demonstrează un nivel foarte înalt al interacţiunilor de co-expresie
a genelor de interes (Fig. 1 şi 2).
Tabelul 1. Numărul de acces a secvenţei (genă/EST) la H. annuus
DQ812552.2

FM872397.1

GE484598. 1

GE502158.1

BQ971581.1

BQ967745.1

U79736.1

GE494665.1

DQ812551.2

GU985590.1

BQ971476.1

GE514261.1

BU025911.1

CD848080.1

AY466606

GE500430.1

AJ786258.1

FR669188.1

BU024664.1

DY906063.1

BQ973267.1

AJ412547.1

EU281045.1

CD848136.1

AJ786257.1

AY096803.1

BQ965822.1

GE487746.1

GE503407.1

BQ916843.1

AM989990.1

CD848716.1

L28740.1

AY096802.1

GE492413.1

GE506904.1

BQ967136.1

GE514146.1

BU032190.1

BQ970528.1

AF243518.1

AF020041.1

CD848053.1

DY925268.1

GE495543.1

GE522594.1

CD849992.1

HQ222360.1

AF243517.1

U96643.1

CX947581.1

GE513407.1

GE501950.1

GE510040.1

BQ912518.1

AF282624.1

AF243519.1

Z26041.1

GE506077.1

BU026262.1

GE506791.1

GE514144.1

DY911701.1

X55963.1

GQ381273.1

AF495716.1

GE502151.1

GE502378.1

GE488786.1

GE514040.1

AJ412511.1

X53537.1

Z49775.1

AY157724.1

AJ412656.1

GE501301.1

CD848671.1

GE522056.1

CD848927.1

GU351425.1

GU985570.1

GE515985.1

DY938275.1

GE506169.1

GE501471.1

BU027250.1

L36129.1

AF485384.1

GE520751.1

GE501868.1

GE519240.1

CD849179.1

GE512999.1

Y14429.1

AF485385.1

CX946030.1

CD852591.1

GE484631.1

GE517548.1

BU033209.1

AY667502.1

EF552842.1

GE516089.1

BQ915164.1

GE520635.1

BU671983.1

GE492552.1

U72142.1

DQ835563.2

CD850407.1

DY948837.1

CD848145.1

BU024297.1

GE503388.1

AF321361.1

X98362.1

CD850280.1

DY922679.1

CD849044.1

DY907621.1

GE483439.1

Figura 1. Prezentarea grafică a reţelei generale de gene (114 gene de interes,
0 - gene suplimentare).

Programul a identificat asocieri între toate genele studiate, cu excepţia a 6 gene,
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demonstrând nivele de expresie similare în condiţii definite ale unui studiu experimental.
Cele mai multe dintre datele biologice în baza cărora sunt generate asocierile sunt de
la Gene Expression Omnibus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo.) şi se utilizează doar
date publicate.
Nivelul înalt de co-expresie a genelor de interes este confirmat şi de procentul
mare de gene asociate în categoria de interacţiuni prezise (fig.1), categorie care indică
relaţiile funcţionale prezise între gene, în majoritatea cazurilor interacţiuni proteice. O
sursă majoră de date cu caracter de predicţie este obţinută prin identificarea relaţiilor
funcţionale cunoscute la un alt organism, prin intermediul ortologiei. De exemplu,
pentru două proteine poate fi prezisă interacţiunea dacă este cunoscută interacţiunea
ortologilor lor la alt organism [30].

Figura 2. Prezentarea grafică a reţelei de co-expresie a genelor (0 - gene suplimentare,
20/245 conexiuni).

Spre deosebire de interrelaţiile de co-expresie, au fost identificate mai puţine
asocieri de co-localizare (2,22 %): gene expresate în acelaşi ţesut, sau proteine care se
întâlnesc în acelaşi compartiment celular (fig. 1 şi 3 A).
Accesarea bazelor de date InterPro (http://www.ebi.ac.uk/interpro), SMART
(http://smart.embl-heidelberg.de/) şi Pfam (http://pfam.xfam.org/) a pus în evidenţă şi
un număr esenţial de asocieri privind domenii proteice comune - 7,43 % (Fig. 1 şi
3B), care demonstrează existenţa interconexiunilor dintre diverse proteine în realizarea
proceselor biochimice. O altă abordare metodologică importantă în investigaţii de
genomică funcţională este analiza genelor asociate într-un grup pentru realizarea unor
funcţii (subreţele), care la nivel de organism determină reacţia de răspuns la stimulul
intern sau extern. Astfel, au fost generate subreţele în baza genelor de interes, care în
majoritatea cazurilor au inclus 5 - 20 gene cu diferit nivel de interconexiune, unele
exemple fiind prezentate în figura 4 A-D şi 5 E-H.
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mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7

NADH dehydrogenase 3

NADH dehydrogenase subunit 5C

apocytochrome b

NADPH-dependent thioredoxin reductase A

alternative oxidase 1B

transcription factor MYB21

formamidopyrimidine-DNA glycosylase

A/G-specific adenine glycosylase

myb domain protein 109

NAD(P)H dehydrogenase C1

alternative NAD(P)H dehydrogenase 1

mate efflux-like protein

Pirin-like protein

gibberellin 2-beta-dioxygenase 1

Single-stranded DNA-binding protein

DNA repair protein recA-like 2

HTH transcriptional regulator-like protein

glycerol-3-phosphate acyltransferase

glutathione S-transferase DHAR2

protein GCR2-like 1

polymerase lambda subunit

NAD3 (ATMG00990)

ATMG00060

ATMG00220

NTRA (AT2G17420)

AOX1B (AT3G22360)

ATMYB3 (AT3G27810)

MMH-1 (AT1G52500)

AT4G12740

MYB109 (AT3G55730)

NDC1 (AT5G08740)

ATNDI1 (AT1G07180)

AT1G15170

AT1G50590

GA2OX1 (AT1G78440)

MTSSB (AT4G11060)

RECA3 (AT3G10140)

AT2G01060 myb-like

ATGPAT4 (AT1G01610)

DHAR2 (AT1G75270)

GCL1 (AT5G65280)

AT1G10520 DNA

Denumirea genei/proteinei

MAPKKK7 (AT3G13530)

Notaţie şi numărul de acces
a secvenţei de la Arabidopsis
thaliana

MCP1B (AT1G02170)

AT4G23900

AtMC4 (AT1G79340)

ATPME3 (AT3G14310)

TMT2 (AT4G35300)

BFN1 (AT1G11190)

SLY1 (AT4G24210.1)

GGPS1 (AT4G36810)

PI3K (AT1G60490)

LSD1 (AT4G20380)

AOX1A (AT3G22370)

AT5G62430

AT4G17880

NDB1 (AT4G28220)

OSB2 (AT4G20010)

ATMSH5 (AT3G20475)

MKP1 (AT3G55270)

AT4G24780

ATWHY2 (AT1G71260)

ATMYB4 (AT4G38620)

HEN1 (AT4G20910)

ATBAG3 (AT5G07220)

Notaţie şi numărul de acces
a secvenţei de la Arabidopsis
thaliana

metacaspase 1

nucleoside diphosphate kinase IV

metacaspase 4

pectinesterase 3

monosaccharide-sensing protein 2

bifunctional nuclease i

F-box protein GID2

geranylgeranyl pyrophosphate synthase 11

phosphatidylinositol 3-kinase VPS34

zinc finger protein LSD1

alternative oxidase 1A

Dof zinc finger protein DOF5.5

transcription factor MYC4

NADH dehydrogenase

protein OSB2

DNA mismatch repair protein MSH5

mitogen-activated protein kinase phosphatase 1

putative pectate lyase 18

protein WHIRLY 2

transcription repressor MYB4

RNA methylase HUA ENHANCER 1

BCL-2-associated athanogene 3

Denumirea genei/proteinei

Tabelul 2. Gene ale plantei-model Arabidopsis thaliana care au prezentat cel mai înalt nivel de similaritate cu EST-urile/genele de
interes utilizate în generarea reţelei moleculare.
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TRX2 (AT5G39950)

RAB GDP dissociation inhibitor 2

DELLA protein GAI

betaine aldehyde dehydrogenase 2

ATGDI2 (AT3G59920)

GAI (AT1G14920)

ALDH10A9 (AT3G48170)

AT3G55550

DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 14

NAD(P)H dehydrogenase B4

DRH1 (AT3G01540)

NDB4 (AT2G20800)

HTB4 (AT5G59910)

8-oxoguanine-DNA glycosylase 1

OGG1 (AT1G21710)

TIR1 (AT3G62980)

PP2A-2 (AT1G10430)

CBL2 (AT5G55990)

HAB1 (AT1G72770)

APX3 (AT4G35000)

CSD1 (AT1G08830)

SERK1 (AT1G71830)

CSD2 (AT2G28190)

NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha/beta
subcomplex 1

homeobox protein SHOOT MERISTEMLESS

mtACP2 (AT1G65290)

xyloglucan:xyloglucosyl transferase

XTR6 (AT4G25810)

BUM (AT1G62360)

EXP8 (AT2G40610)

nucleoside diphosphate kinase 1

peroxiredoxin-2F

PRXIIF (AT3G06050)

XTH7 (AT4G37800)

GSH2 (AT5G27380)

catalase 3

MUTL protein-like protein 1

MSH1 (AT3G24320)

MEE33 (AT3G10920)

RGA1 (AT2G01570)

ATMLH1 (AT4G09140)

ATBI-1 (AT5G47120)

PAP2 (AT4G29080)

ATGID1A (AT3G05120)

ATGSTU1 (AT2G29490)

NDPK1 (AT4G09320)

endonuclease III

ATNTH1 (AT2G31450)

AT4G35090
CNA (AT1G52150)

3

AT1G20620

catalase 1

NADH dehydrogenase

alcohol dehydrogenase class-P

ADH1 (AT1G77120)

NDA2 (AT2G29990)

gibberellin 20 oxidase 1

GA5 (AT4G25420.1)

AT1G20630

dynamin-related protein 1C

beta-galactosidase 5

myb domain protein 55

MYB55 (AT4G01680)

BGAL5 (AT1G45130)

proline extensin-like receptor kinase 1

DRP1C (AT1G14830)

polygalacturonase-like protein

AT3G07820

2

PERK1 (AT3G24550)

1

protein TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1

serine/threonine-protein phosphatase PP2A-2 catalytic
subunit

calcineurin B-like protein 2

protein phosphatase 2C 16

concanavalin A-like lectin kinase-like protein

histone H2B

L-ascorbate peroxidase

Superoxide dismutase [Cu-Zn]

somatic embryogenesis receptor kinase 1

Superoxide dismutase [Cu-Zn]

thioredoxin H2

expansin A8

xyloglucan:xyloglucosyl transferase

glutathione synthetase

Superoxide dismutase [Mn]

DELLA protein RGA

DNA mismatch repair protein MLH1

BAX inhibitor 1

auxin-responsive protein IAA27

putative gibberellin receptor GID1L1

glutathione S-transferase

homeobox-leucine zipper protein ATHB-15

catalase 2

Tabelul 2 (continuare).
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putative receptor protein kinase TMK1

mitochondrial outer membrane protein porin 1

uncoupling mitochondrial protein 1

homeobox protein knotted-1-like 1

dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase
subunit DAD1

glutathione peroxidase

nucleoside diphosphate kinase II

26S proteasome regulatory particle chain RPT6-like protein

L-ascorbate peroxidase

Ca2+-transporting ATPase

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase B

BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1-associated receptor
kinase 1

copper/zinc superoxide dismutase 3

Defender against cell death 2

cytochrome c-2

succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit 2

cytochrome c biogenesis protein

NADH dehydrogenase I subunit 3

NADH:ubiquinone/plastoquinone oxidoreductase, chain 3
protein

putative gibberellin receptor GID1L2

cytochrome c oxidase subunit 3

ankyrin repeat domain-containing protein 2

VDAC1 (AT3G01280)

ATUCP1 (AT3G54110)

KNAT1 (AT4G08150)

ATDAD1 (AT1G32210)

PHGPX (AT4G11600)

NDPK2 (AT5G63310)

AT4G27680

APX1 (AT1G07890)

ACA9 (AT3G21180)

GAPB (AT1G42970)

ELG (AT4G33430)

CSD3

DAD2

CYTC-2

SDH1-2

ATCCMH

AT2G07751

NDHC

GID1B

COX3

AFT

2

TMK1 (AT1G66150)

1

AT2G07687

AT4G32360

ATGID1C

AT1G17410

NDPK3

ATNTRB

NDB3

AGL4

NDB2

AT3G56350

CDKA1 (AT3G48750)

MAPK6 (AT2G43790)

CAM7 (AT3G43810)

RAN3 (AT5G55190)

COX1 (ATMG01360.1)

CYTC-1 (AT1G22840)

ATROP6 (AT4G35020)

ATMPK3 (AT3G45640)

AG (AT4G18960)

ATHXK1 (AT4G29130)

SDH1-1 (AT5G66760)

3

cytochrome c oxidase subunit 3

ferredoxin--NADP+ reductase

putative gibberellin receptor GID1L3

nucleoside diphosphate kinase-like protein

nucleoside diphosphate kinase III

thioredoxin reductase 1

NADH dehydrogenase

developmental protein SEPALLATA 2

NAD(P)H dehydrogenase B2

Iron/manganese superoxide dismutase family
protein

cyclin-dependent kinase A-1

mitogen activated protein kinase 6

calmodulin 7

GTP-binding nuclear protein Ran-3

cytochrome oxidase

cytochrome C-1

Rac-like GTP-binding protein ARAC3

extracellular signal-regulated kinase 1/2

MADS-box transcription factor

hexokinase 1

succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein
subunit 1

4

Tabelul 2 (continuare).
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Datele obţinute au permis asocierea genelor de interes în 8 grupuri funcţionale:
• Metabolismul speciilor reactive de oxigen-SRO (activitate antioxidantă,
răspunsul celular la stresul oxidativ, reglarea metabolismului SRO etc.): CSD1,
CSD2, APX1, APX3, PRXIIF, DHAR2, PHGPX, NTRA, MEE33, MAPK6, NDPK2,
ATMPK3, LSD1, MMH-1, PI3K, RGA1, GAI (fig. 4 A);

Figura 3. Prezentarea grafică a reţelei generate în baza de: A - co-localizare a genelor;
B - domene proteice comune.

•
Dezvoltarea organelor reproductive şi procesele meiozei (dezvoltarea
organelor florale, gametofitului, polenului, meioza): HEN1, AG, ATMYB3, BFN1,
MAPK6, SERK1, CNA, ATMPK3, TIR1, ATGID1A, DRP1C, CDKA1, PI3K,
ATMLH1, MAPKKK7, ACA9, ATMSH5, MSH1 (fig. 4 D);
• Metabolismul energetic (respiraţia celulară, procese redox, producerea
energiei prin oxidarea compuşilor organici, activitatea oxidoreductazică asupra
grupărilor cu sulf a donorilor, generarea precursorilor metaboliţilor şi energiei):
NAD3, ADH1, COX1, SDH1-1, AOX1A, MSH1, ATMLH1, ATMSH5, GAPB,
NTRA, NDB1, DHAR2, TRX2, AOX1B, sdriilor (activitatea NADH dehidrogenazei,
activitatea oxidoreductazei asupra NAD(P)H, structura membranei interne şi
externe a mitocondriilor, activitatea fosfotransferazei, grupările fosfat servesc în
calitate de acceptor etc.): ATNDI1, NDA2, NDB4, NDB1, NAD3, NDC1, VDAC1,
COX1, SDH1-1, ATUCP1, NDPK1, NDPK2, AT4G23900, NTRA, PRXIIF,
mtACP2 (fig. 4 C);
• Căi de semnalizare a acidului giberelic (AG) şi jasmonic (AJ) (semnalizare
mediată de AG, răspunsul celular indus de gibberelline, reglarea transducţiei semnalelor
induse de gibereline, reglarea căii de semnalizare a AG, semnalizarea mediată de AJ
etc.): ATMYB3, GA5, RGA1, SLY1, GAI, ATGID1A, MAPK6, MYB109, ATMYB4,
GSH2 (fig. 5 E);
• Procese de reparaţie şi recombinare a ADN-ului (reparaţia ADN-ului,
răspunsul la stimulii ce cauzează deteriorarea ADN-ului, hidroliza compuşilor
N-glicozil, activitate kinazică asupra nucleotidelor, recombinarea ADN-ului,
recombinări meiotice, activitate ATP-azică ADN-dependentă, catabolizare a compuşilor
ce conţin bazele azotate): MMH1-1, MSH1, ATMLH1, ATWHY2, ATNTH1,
AT4G12740, ATMSH5, OGG1, RECA3, NDPK1, NDPK2, AT4G23900, MTSSB,
BFN1 (fig. 5 F);
• Semnalizare şi transducţia semnalelor (reglarea transducţiei semnalelor,
reglarea semnalizării intra- şi intercelulare, răspunsul celular la acţiunea diferitor
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factori interni si externi etc.): GAI, RGA1, SLY1, ATGID1A, LSD1, ATMPK3,
CSD1, CSD2, NDPK2, ATNDI1, NDC1, HEN1, MYB109, ATMYB4, ELG, SERK1,
MAPK6, MKP1, GA5, ATMYB3, MSH1, CAM7 (fig. 5 G);
•

Figura 4. Subreţelele de gene implicate în: A - metabolismul SRO; B – metabolismul
energetic; C – activitatea şi biogeneza mitocondriilor; D - dezvoltarea organelor
reproductive şi procesele meiozei.
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• Apoptoza (moartea celulară programată, procese de reglare a apoptozei
etc.): AtMC4, ATBI-1, LSD1, ATDAD1, ATHXK1, ELG (fig. 5 H).
Reieşind din investigaţiile efectuate, putem menţiona că analiza reţelelor moleculare
constituie o abordare bioinformatică esenţială în proiectarea experienţelor de genetică
funcţională, atât in prima etapă de identificare a genelor ţinta, cât şi in analiza expresiei
diferenţiate a acestora în contextul elucidării unor profile metabolice corespunzătoare
factorilor interni sau externi de acţiune.

Figura 5. Subreţelele de gene implicate în: E - căile de semnalizare a acidului giberelic
şi jasmonic; F - procese de reparaţie şi recombinare a ADN-lui; G – semnalizare şi
transducţia semnalelor; H - apoptoză.
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CONCLUZII
Analiza reţelei generale a genelor studiate, în contextul asocierii cu manifestarea
androsterilităţii citoplasmatice, indică un nivel înalt al interacţiunilor de coexpresie (72% categoriile co-expresie şi prezise), oferind şi o imagine de
ansamblu asupra proceselor biologice, co-localizare, interacţiuni fizice şi
domene proteice comune.

Subreţelele generate după funcţie, în majoritatea cazurilor, sunt alcătuite din 5
- 20 de gene a căror produşi de expresie sunt implicaţi în reglarea homeostaziei
redox, activitatea şi biogeneza mitocondriilor, metabolismul energetic,
dezvoltarea organelor reproductive, microsporogeneza, căi de semnalizare a
acidului giberelic şi jasmonic, procese metabolice de reparaţie şi recombinarea
ADN-ului, semnalizare şi transducţia semnalelor, răspunsul la diferiţi factori
interni şi externi, apoptoza celulară.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului 590.INST, 11.817.04.19F “Aspecte
funcţionale şi genetico-moleculare ale genomului la floarea-soarelui (Helianthus annuus
L.)” realizat de către Centrul universitar Biologie moleculară (CBM) al Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Aduc sincere mulţumiri pentru sugestiile valoroase de îmbunătăţire a articolului,
dnei profesor universitar, academician Maria Duca şi pentru redactare tehnică, echipei
laboratorului Genomica (CBM).
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