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Introducere

Floarea-soarelui ocupă locul patru pe plan mondial, după soia, palmier şi rapiţă, 
ca sursă de ulei vegetal [2]. Datorită valorii nutritive ridicate şi capacităţii înalte de 
rezistenţă la secetă,  oarea-soarelui reprezintă pentru Republica Moldova, una din 
culturile de bază şi cea mai importantă plantă oleaginoasă. Răspândirea  orii-soarelui 
pe glob într-un timp foarte scurt a fost însoţită de creşterea evidentă a frecvenţei şi 
agresivităţii patogenilor, în timp ce patrimoniul genetic al  orii-soarelui a rămas la fel 
de sărac în gene de rezistenţă ca şi la începutul cultivării [22].  

Unul dintre factorii limitativi ai producţiei de  oarea-soarelui este lupoaia (Orobanche 
cumana Wallr.) - parazit angiosperm, lipsit de cloro lă, care depinde în totalitate de 
planta-gazdă, absorbind apa, substanţele minerale şi organice la nivelul sistemului 
radicular. Pagubele condiţionate de atacul parazitului deseori sunt devastatoare şi pot 
duce la scăderea semni cativă a producţiei (până la 100%) şi calităţii uleiului [6]. 
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Selecţia genotipurilor rezistente este un proces îndelungat, care ar putea   facilitat 
de identi carea markerilor moleculari lincaţi cu genele de interes şi care ar permite un 
screening rapid şi o selecţie timpurie a  orii-soarelui [1]. Astfel, ameliorarea acestei 
culturi poate   accelerată prin utilizarea markerilor genetici, de exemplu: RAPD (Random 
Ampli ed Polymorphic DNA), AFLP (Arbitrary Fragments of Length Polymorphism), 
SCAR (Sequence Characterized Ampli ed Region), RFLP (Restriction Fragments of 
Length Polymorphism) şi SSR (Simple Sequence Repeat) [5,8,9,13,15,18,25]. 

Aplicarea tehnicii RAPD [24] îmbinată cu analiza segregării cantitative (BSA - 
bulked segregant analysis) a permis identi carea markerilor moleculari strâns lincaţi cu 
genele rezistenţei la diferite plante, cum ar   genele rezistenţei  pentru făinare la salata 
verde [14], genele rezistenţei pentru arsura frunzelor [3] şi rugină [4] la orz şi altele. 
Analizând construcţia hărţii RFLP la  oarea-soarelui [9] şi modul segregării cantitative 
au fost identi caţi markeri lincaţi cu genele rezistenţei la făinare - PL1, Pl2 şi Pl 6 
[16,21]. Toate aceste trei gene  ind lincate la acelaşi set de markeri RFLP, formează 
un cluster al grupului de linkaj 1 [21]. 

Până în prezent la  oarea-soarelui au fost evidenţiaţi markeri RAPD (UBC120_660) 
şi SCAR (RTS05, RTS28, RTS40, RTS29 şi RTS41) lincaţi la gena Or5, ce conferă 
rezistenţă la rasa E de lupoaie. A fost elaborată harta grupului de lincaj pentru gena 
dată, în vecinătatea căreia la distanţa de 22,5 cM distal se a ă markerul RAPD şi de la 
5,6 cM spre 39,4 cM proximal cei 5 markeri SCAR [13]. Utilizând 1600 markeri de tip 
RFLP şi SSR au  fost evidenţiaţi patru (ORS 1040, ORS 1036, CRT 392 şi CRT 314), 
localizaţi într-un interval de 6,2 – 11,2 cM de locusul Or5, incluşi în grupul de lincaj 3 
(LC3), conform hărţii de restricţie [17].

Deşi prezenţa genei Or5 este acceptată de mai mulţi autori [12,13,18,19,23], la 
moment nu se cunoaşte care este produsul său genetic, atât la nivel de ARNm, cât şi 
proteină. În asemenea caz, unica soluţie pentru a identi ca locusul genomic al acestei 
gene şi a produsului său este depistarea markerilor, care sunt cel mai aproape lincaţi 
cu această genă. Din toţi markerii de tip SCAR asociaţi cu rezistenţa  orii-soarelui 
faţă de lupoaie, markerul RTS05 este cel mai apropiat de gena Or5 cu care respectiv, 
se moşteneşte înlănţuit şi posedă o rată de recombinare redusă [13]. Reieşind din cele 
expuse, scopul lucrării date a fost de a identi ca şi caracteriza markerul RTS05 strâns 
lincat cu gena Or5 la diferite genotipuri de  oarea-soarelui, cultivate în Republica 
Moldova. 

Materiale şi metode

Caracteristica obiectului de studiu. În calitate de obiect de cercetare au servit 53 
genotipuri de  oarea-soarelui inclusiv: trei hibrizi şi liniile parentale ale acestora (Drofa, 
Valentino şi Xenia), 11 linii cu androsterilitate citoplasmatică (ASC 1-11), 6 hibrizi 
(Olea, Oxana, Performer, Alcazar, Favorit, Turbo,) şi 27 genotipuri de perspectivă 
(FS 1-27). Materialul semincer a fost oferit de Centrul de Cercetări Ştiinţi ce AMG-
MAGROSELECT SRL, or. Soroca, în persoana D-lui dr. hab. în biologie Rotaru T. 

Condiţiile de cultivarea in vivo. Plantele utilizate pentru izolarea ADN-ului au 
fost crescute în vase de vegetaţie, la temperatura de 24-26°C, fotoperiodicitatea de 14-
16 ore. Materialul a fost colectat şi analizat la faza de 6-8 frunze adevărate. 
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Metodele de cercetare.

Extragerea ADN-ului. ADN-ul genomic s-a extras din frunzele de  oarea-soarelui, 
utilizând soluţia-tampon de 2% CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide), conform 
tehnicii descrise în [7]. Puri carea ADN-lui s-a realizat prin spălări repetate cu alcool de 
76%. ADN-ul precipitat cu izopropanol a fost resuspendat în apă distilată autoclavată. 
Calitatea ADN-ului a fost veri cată electroforetic prin utilizarea a 4 μl ADN în gel de 
agaroză (0,8%), iar concentraţia lui – ajustată spectrofotometric până la 10 ng/µl.

Reacţia PCR. Ampli carea s-a efectuat utilizând primerii speci ci SCAR – RTS05 
(Alpha DNA, Canada), cu următoarea succesiune nucleotidică: 

F: 5´- TGGTCGCAGATGGACGTGTGGGTG-3´,
R: 5´- GTCGCAGAGAGTGAGAGAGAGTGT-3´. 
Reacţia de ampli care s-a realizat în volum total de 25 μl, conform [13]. Condiţiile 

de ampli care au fost incluse în următorul program:

I. denaturarea iniţială: 95ºC - 3 min.; 

II.  1. denaturarea: 95ºC – 30 sec.,

35 cicluri2. alinierea: 63ºC – 20 sec.,  

3. elongarea: 72ºC – 1 min.;

III. elongarea  nală: 72ºC - 5 min. 

Produsele de ampli care au fost separate în gel de agaroză de 1,4% în soluţia 
tampon TAE 1X timp de o oră la 80 V. 

Analiza de restricţie. Digestia s-a efectuat în volum de 15 μl produs PCR, utilizând 
enzima TaqI (10 u/µl). Restricţia a durat 12 ore, la temperatura de 65 ºC. Electroforeza 
produşilor restrictaţi s-a realizat în gel de agaroză de 1,4% în soluţie-tampon TAE 1X 
la 80 V. Gelurile au fost vizualizate şi scanate utilizând transiluminatorul Consort, 
după colorare cu bromură de etidiu. Mărimea fragmentelor de ADN ampli cate au fost 
comparate cu markerul standard (100 pb DNA ladder, Promega, USA). 

Analiza succesiunii nucleotidice. Ampliconul cu dimensiunea de 650 pb a fost obţinut 
prin reacţia PCR conform condiţiilor descrise anterior cu utilizarea kitului furnizat de 
 rma Qiagen şi a mixului de reacţie recomandat de producător (http://www1.qiagen.
com/products/pcr/taqsystem/taqpcrcore.aspx), în scopul evitării apariţiei erorilor în 
timpul ampli cării. Produsul de ampli care a fost izolat din gelul de agaroză, puri cat 
utilizând kitul NucleoSpin® Extract II (http://www.clontech.com/images/pt/PT3814-1.
pdf) şi ulterior secvenţiat la analizatorul automat Applied Biosystems 3730XL Genetic 
Analyser din cadrul Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln (http://www.
mpiz-koeln.mpg.de/english/services/Automatic DNA Isolation and Sequencing ADIS/
index.html). Pentru o reacţie au fost utilizate 50 ng produs PCR.

Pentru  ecare probă au fost utilizate două reacţii, cu primerul sens şi antisens 
respectiv. Analiza comparativă a succesiunii nucleotidelor a fost realizată utilizând 
programul DNASTAR Lasergene 8 şi prin sistemul BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov). 
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Rezultate şi discuţii

Procesul de evidenţiere a unei gene poate avea la bază mai multe căi, una dintre 
care este identi carea markerilor moleculari, care sunt cel mai strâns lincaţi cu gena 
ipotetică, după care cu ajutorul secvenţierii se ajunge la cadrele de citire (Open Reading 
Frame - ORF) şi secvenţele reglatoare ale acesteia. Aşa cum a fost menţionat anterior, 
dintre toţi markerii de tip SCAR asociaţi cu rezistenţa  orii-soarelui faţă de lupoaie, 
markerul RTS05 este cel mai apropiat de gena ipotetică Or5 cu care respectiv, se 
moşteneşte înlănţuit [13]. Acest lucru facilitează selectarea timpurie a materialului 
ameliorator printr-un screening de prezenţă/absenţă a factorilor de rezistenţă la O. 
cumana Wallr. Studiile efectuate de Lu şi colab. (2000) pe linii rezistente şi susceptibile 
au demonstrat prezenţa ampliconului de 650 pb, generat de primerii speci ci RTS05, 
doar la genotipurile rezistente. Atestarea ampliconului respectiv se asociază cu prezenţa 
genei Or5, ce conferă rezistenţă la rasa E [13]. 

Studiul molecular a 53 genotipuri de  oarea-soarelui în vederea evidenţierii 
locusului lincat cu gena Or5, utilizând markerul RTS05 cartat la distanţa de 5,6 cM 
proximal de gena rezistenţei, a scos în evidenţă prezenţa produsului de ampli care 
de 650 pb la majoritatea genotipurilor cu excepţia formei materne Drofa, liniei ASC7 
şi genotipurile de perspectivă FS7, FS14, FS16, FS24 ( g.1.). Lipsa ampliconului 
sugerează că genotipurile respective nu conţin gena de rezistenţă la această rasă de 
lupoaie şi deci sunt susceptibile.

Figura 1. Electroforeza produsului de ampli care cu primerul speci c RTS05
M – marker (100-1000 pb), Familii: Valentino, Xenia, Drofa; Linii cu androsterilitate
citoplasmatică (1- 11); Hibrizi: 1 – Turbo, 2 – Performer, 3 – Vitalia, 4 – Alcazar, 
5 – Olea, 6 – Favorit, 7 – Oxana; Genotipuri de perspectivă (1-27).

Analiza comparată a rezultatelor screening-ului molecular cu cele obţinute la nivel 
morfologic [10] demonstrează ( g. 2.), că cele 6 genotipuri susceptibile au manifestat 
aceiaşi reacţie, în timp ce 37 din cele 47 genotipuri, care au demonstrat prezenţa 
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ampliconului 650 pb şi care posedă, astfel, gena de rezistenţă Or5, au fost afectate la 
nivelul sistemului radicular. Aceasta ne permite să presupunem că  topatogenul colectat 
din regiunea de Sud a Republicii Moldova reprezintă o rasă mai agresivă decât rasa E 
(rasa F sau G semnalate deja în Spania, România, Ucraina etc.), iar cele 10 genotipuri 
rezistente la această rasă, probabil conţin gena de rezistenţă Or6 sau Or7.

Secvenţierea ampliconului de 650 pb şi identi carea succesiunii nucleotidelor 
( g. 3.), a relevat o similaritate de 100% a acestora la toate genotipurile analizate, ceea 
ce denotă caracterul  logenetic conservativ al fragmentului genomic cercetat. 

Figura 2. Clasi carea genotipurilor de H. annuus L. în rezultatul  screening-ului 
genetic şi morfologic.

Figura 3. Succesiunea nucleotidelor din produsul de ampli care cu primerii 
RTS05.

Analiza hărţii de restricţie a succesiunii nucleotidice de 650 pb a permis să constatăm 
prezenţa a 39 site-uri de restricţie pentru 39 enzime de digestie, unde prima enzima de 
digestie (PpII) se constată la cea de-a 25 nucleotidă, iar ultima la a 630-a nulceotidă 
(BccI) ( g. 4). 

Autenticitatea produsului de ampli care, obţinut la cele 47 genotipuri, s-a realizat 
cu una dintre enzimele identi cate - Taq I (site-ul de recunoaştere 5’ T/CGA 3’), care a 
permis punerea în evidenţă, în rezultatul digestiei,  a două produse de restricţie de 530 
pb şi 120 pb ( g. 5.), rezultate obţinute anterior şi de alţi cercetători [13].  
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Figura 4.  Site-urile de restricţie şi ORF posibile depistate în cadrul markerului 
SCAR RTS05.

Studii bioinformatice ample asupra succesiunii identi cate a permis evidenţierea 
mai multor cadre deschise de citire - ORF posibile ( g. 4), ceea ce indică că secvenţa 
respectivă, ar putea avea caracter codi cator. Totodată a fost relevată o similaritate 
înaltă (85%) pe un nivel de acoperire de 19% cu markerul ORS 427 de tip Simple 
Sequence Taq (STS),  identi cat la  oarea-soarelui [17], şi un grad de similaritate de 
100%  pe un nivel de acoperire de 17% - cu ADN-ul plastidic.

Asocierea acestei gene cu mecanismele moleculare ale rezistenţei la lupoaie ar 
putea   determinată de similaritatea de 86% (pe un nivel de acoperire de 4 %) cu gena 
ce codi că precursorul proteinei inhibitor a enzimei poligalacturonaza (PIPG), care ar 
inhiba poligalacturonazele secretate de parazit [11] şi ar stopa pătrunderea haustorilor 
lupoaiei printre celulele epidermale şi cortexul plantei-gazdă după ataşarea O. cumana
Wallr. [20]. 

Explorarea bazelor de date cu valori carea mai multor tehnici de bioinformatică, 
a permis să constatăm lipsa unei informaţii exacte privind structura genomică a 
succesiunii nucleotidice a ampliconului 650 pb şi deci prioritatea rezultatelor obţinute. 
Din aceste considerente, intenţionăm să includem în bazele de date NCBI şi EMBL-
EBI succesiunea nucleotidică a markerului utilizat.
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Figura 5. Electroforeza produselor de restricţie la diferite genotipuri de  oarea-
soarelui. M – marker (100-1000 pb), a – amplicon, r – produsele de restricţie

Concluzii

Testarea moleculară în baza markerului SCAR a relevat prezenţa genei Or5, ce 
conferă rezistenţă la rasa E, la 47 din 53 genotipuri cercetate. 

Analiza comparată a screening-ului morfologic şi molecular demonstrează că 
genotipurile care conţin markerul genetic, asociat cu gena de rezistenţă la rasa E de 
Orobanche cumana Wallr., manifestă o reacţie diferită la nivelul sistemului radicular, 
date care relevă că populaţia din sudul Republicii Moldova, este mai agresivă şi poate 
  reprezentată de rasa F sau G.

Pentru prima dată a fost efectuat studiul succesiunii nucleotidice a fragmentului de 
650 pb la diverse genotipuri de  oarea-soarelui şi s-a constatat caracterul conservativ 
al acestuia. 

Aplicarea programelor bioinformatice a scos în evidenţă o similaritate de 86% 
cu precursorul genei ce codi că proteina inhibitor a enzimei poligalacturonaza, ca 
potenţială genă candidat implicată în mecanismele moleculare de rezistenţă a  orii-
soarelui faţă de lupoaie.

Mulţumiri. Autorii sunt recunoscători domnului Dr. hab Rotaru T. pentru materialul 
de cercetare şi doamnei Dr. Turck F. (Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln), 
pentru secvenţierea markerului RTS05. Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului 
instituţional 06.407.026 F  nanţat de CSŞDT al AŞM şi proiectului din categoria Research 
Grants and Study Scholarships oferit de asociaţia DAAD. 
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