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Complexul proteic al diferitor linii şi specii de plante include mai multe fracţii 
de proteine, care se deosebesc prin proprietăţile fi zico-chimice ale componenţilor 
lor şi importanţă fi ziologică [25]. O particularitate caracteristică a proteinelor este 
solubilitatea specifi că a acestora în diferiţi solvenţi. Pe acest principiu se bazează 
clasifi carea condiţionată a holoproteinelor vegetale în albumine, globuline, prolamine, 
gluteline [27]. 

Componenţa şi coraportul fracţiilor proteice reprezintă un indice important 
al complexului proteic in organismul vegetal [28], care este determinat de specie, 
vârstă, condiţii de cultivare, etc. [27, 29]. Acest raport relevă activitatea metabolică, 
productivitatea şi rezistenţa plantelor la acţiunea factorilor exogeni [22, 23]. Factorii 
exogeni infl uenţează expresia genelor prin inducerea sau represia ARNm specifi c, ceea 
ce contribuie la biosinteza  de novo a anumitor polipeptide [24] sau inhibarea sintezei 
proteinelor ordinare [1, 2].

Aplicarea erbicidului Basta, care reprezintă un factor stresogen,  condiţionează 
apariţia diferitor modifi cări la nivel de proteom. Recent, a fost atestat că enzima 
NADPH-GDH codifi cată de gena gdhA de la E. coli, inclusă în genomul tutunului, 
poate spori nivelul de toleranţă faţă de PPT (fosfi notricina) [14].

Reieşind din cele menţionate anterior, scopul acestor investigaţii a constat în   
studiul modifi cărilor fracţiilor proteice, induse de aplicarea erbicidului Basta asupra 
plantelor de tutun în normă şi modifi cate genetic.
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Materialul biologic şi metodele de studiu

Materialul, metodele de cercetare şi concentraţia de erbicid Basta aplicat sunt 
expuse în [7]. Plantele au fost analizate la etapa de „urechiuşă”. 

Rezultate şi discuţii

Conform datelor din literatura de specialitate, rezistenţa plantelor la acţiunea 
diferitor factori nefavorabili este determinată de fracţia hidrosolubilă reprezentată de 
albumine – proteine cu cea mai înaltă mobilitate şi activitate metabolică, care datorită 
proprietăţilor hidrofi le, capacităţii înalte de transformare în gel şi de reţinere a apei în 
celulă, dirijează derularea proceselor biochimice şi fi ziologice din organismul vegetal 
în direcţia stabilizării protoplasmei celulare [26, 30]. 

Analiza complexului  proteinelor hidroextractibile, în care  teoretic predomină 
enzimele,  au fost depistate 20 benzi cu Mr cuprinsă între 164 -11 kDa, iar în fracţia 
globulinelor – 21 benzi cu Mr cuprinsă între 171 -14 kDa (fi g.1, fi g.2). 

În spectrul electroforetic al albuminelor  au fost relevate diferenţe semnifi cative 
în funcţie de numărul,  intensitatea colorării şi grosimea benzilor electroforetice. Cea 
mai mare pondere o au subunităţile mare şi mică a enzimei RBC. Au fost detectate, de 
asemenea şi polipeptidele cu Mr de 164, 39 şi 23 kDa (fi g. 1).   

Ca şi în cercetările anterioare, efectuate asupra proteinelor uşor solubile [7, 8], 
la toate liniile transgenice au fost identi  cate polipeptidele cu masa de 23 kDa, care 
reprezintă produsul expresiei alogenei bar. Tot odată a fost pusă în evidenţă banda 
cu Mr de 164 kDa, determinată ca enzima Fd-GOGAT [8],  fi ind  mai accentuată la 
plantele MG tratate cu erbicidul Basta.

La genotipurile tratate cu Basta a fost constatată şi intensifi carea biosintezei 
polipeptidelor cu Mr 39 kDa, care, posibil, reprezintă una dintre multiplele  izoenzime 
[17] ale GS1, codi  cate de genele gln1-3, cu expresie diferenţiată în rădăcină şi fl ori sau 
gln1-5, active in stem [6].

Majorarea expresiei genelor codi  catoare ale GS1 în ţesuturile verzi la angiosperme 
are loc în procesul de diferenţiere fi ziologică a plastidelor, precum şi în situaţii de stres 
[15, 11, 18]. Intensifi carea biosintezei acestei enzime, considerată extrem de sensibilă 
la acţiunea erbicidului Basta [20, 13], poate fi  rezultatul reacţiei de răspuns a plantelor 
la aplicarea exogenă a erbicidului Basta, care reprezintă un factor stresogen. S-a atestat 
majorarea expresiei sau amplifi carea genelor, implicate în sinteza GS, ca răspuns la 
reacţia de stres  la tomate [16], lucernă [5], pin [3] şi tutun [10, 21]. A fost de asemenea 
constatat,  că modifi carea structurii GS prin poziţionarea unui aminoacid la mazăre, a 
oferit toleranţă faţă de erbicidul L-metioninsulfoximină, structural asemănător cu PPT 
[4], iar  modi  carea structurii enzimei GS1 la porumb a oferit rezistenţă chiar la PPT 
[19]. 

Astfel, întrucât intensifi carea benzilor electroforetice cu Mr de 164 kDa şi 39 kDa 
este cauzată de aplicarea erbicidului Basta, iar activitatea enzimelor glutaminsintetaza 
şi Fd-GOGAT poartă un caracter sinergetic în procesul de metabolizare a azotului 
amoniacal, presupunem (fi g. 2) că rolul funcţional al acestora în  mecanismul de 
rezistenţă a plantelor la agentul stresogen este de a contribui la asimilarea rapidă a 
ionilor NH4. 
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 Posibil, că plantele transgenice, deşi conţin gena bar, sintetizează o cantitate 
insufi cientă de enzimă PAT pentru neutralizarea efectului toxic al erbicidului şi drept 
rezultat, are loc diminuarea conţinutului de proteine la majoritatea liniilor transgenice 
[8]. În primele etape după tratare, erbicidul rămas intact inhibă parţial enzima GS, în 
special forma sa vulnerabilă GS1. Plantele, pentru a majora nivelul de rezistenţă faţă de 
erbicid intensifi că sinteza enzimei GS1,  care la rândul său pozitiv infl uenţează enzima 
Fd-GOGAT, ambele implicate în acelaşi proces metabolic [12]. 

La tutunul din varianta  control, care nu posedă gena bar, erbicidul Basta a indus 
diminuarea intensităţii benzilor ce corespund enzimelor GS şi Fd-GOGAT, iar ca 
rezultat şi stoparea proceselor proteosintetice în general [8], care s-a soldat cu apariţia 
clorozei, necrozei ţesuturilor şi în fi ne, cu moartea plantelor [9].

 Din cele relatate se poate conchide că accelerarea sintezei polipeptidelor cu Mr 
164 kDa şi 39 kDa, ca reacţie de răspuns la aplicarea erbicidului şi mecanism în sporire 
a rezistenţei plantelor faţă de erbicid, are loc doar în cazul plantelor  modifi cate genetic, 
care conţin gena bar. 

Fig. 1. Electroforegrama albuminelor extrase din liniile de tutun netratat şi tratat (t) cu 
erbicidul Basta, (concentraţia gelului 10%, M – markeri proteici) Faza de „urechiuşă”

Fracţia globulinelor este reprezentată de o diversitate considerabilă de proteine 
individualizate, ce se deosebesc între ele prin diferite caracteristici fi zice, chimice şi 
biologice. Analiza rezultatelor, obţinute la analiza electroforetică a permis să constatăm 
că proteinele salinosolubile s-au separat în gel în fracţii cu masa moleculară de la 171 
până la 14 kDa.  
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Fig. 2 Mecanismul acţiunii erbicidului Basta (PPT) in plantele transgenice

Ca şi în cazul proteinelor totale [7], în urma tratării, în spectrul globulinelor a 
fost atestată diminuarea intensităţii coloraţiei la  majoritatea (97, 53, 47, 42, 38, 28, 24, 
17 şi 14 kDa) benzilor electroforetice (fi g. 3). În fracţia proteică respectivă nu au fost 
identifi cate benzile cu Mr 164, 44 şi 23 kDa, ceea ce denotă apartenenţa acestora doar 
la fracţia albuminelor.

Fig.  3. Electroforegrama globulinelor liniilor de tutun netratate şi tratate (t) cu erbicidul 
Basta (concentraţia gelului de 10%).  (Săgeţile indică benzile electroforetice unde a avut 

loc diminuarea conţinutului de proteine) Faza de „urechiuşă”
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Analiza comparativă a spectrului albuminelor şi globulinelor relevă o diminuare 
a intensităţii benzilor electroforetice mai diversă şi mai semnifi cativă pentru fracţiunea 
salinoextractibilă, la care s-au pus în evidenţă 9  polipeptide (cu Mr de 97, 53, 47, 
42, 38, 28, 24, 17 şi 14 kDa) cu astfel de modifi cări faţă de fracţia hidrosolubilă cu 5 
polipeptide (cu Mr de 32, 30, 20, 19 şi 18 kDa) (tab. 1). 

Tabelul 1. Spectrul benzilor polipeptidelor ale diferitor fracţii proteice depistate la 
liniile de tutun 2, 7A, 13 şi 30

Fracţia
proteică Masele moleculare ale polipeptidelor

Albumine 164, 121, 92, 72, 60, 45, 39, 37, 35, 32, 30, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 şi 11

Globuline 171, 97, 76, 60, 53, 47, 42, 40, 38, 33, 29, 28, 27, 24, 22, 21, 19, 17, 16, 15 şi 14

Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate a fost demonstrat că expresia genei 
bar corelează cu expresia genelor ce codifi că enzimele GS1 şi Fd-GOGAT în prezenţa 
erbicidului Basta. Alături de gena bar, majorarea sintezei enzimelor GS1 şi Fd-GOGAT 
facilitează sporirea rezistenţei la erbicid. Din cele relatate reiese că PPT este un 
intermediar dintre gena bar şi genele ce codifi că enzimele GS şi Fd-GOGAT, acţionând 
după principiul cauză-efect.

Concluzii

Studiul calitativ al fracţiilor proteice a relevat faptul că erbicidul induce 1. 
diminuarea selectivă a benzilor electroforetice, fi ind mai pronunţată în fracţia proteică 
reprezentată de globuline, unde a fost constatată diminuarea intensităţii la 38% dintre 
numărul totual de benzi. 

Erbicidul Basta contribuie la majorarea  expresiei proteinei specifi ce-ţintă, 2. 
polipeptida cu Mr de 39 kDa,  presupusă a fi  enzima GS1, precum şi a proteinei cu 
Mr de 164 kDa, determinată de noi ca enzima Fd-GOGAT,  ambele fi ind implicate 
în  mecanismul de asimilare a azotului şi  respectiv - în mecanismul de rezistenţă faţă 
de erbicid. La plantele nemodifi cate genetic din varianta control, nu a fost constatată  
intensifi carea coloraţiei polipeptidelor 39 kDa şi 164 kDa, care reprezintă enzime-cheie 
in metabolismul proteic.

Analiza electroforetică a fracţiunilor hidro- şi salinosulubile, a permis să 3. 
constatăm că polipeptidele  cu Mr 164, 39 şi 23 kDa sunt proteine aposolubile, astfel, 
fi ind confi rmată ipoteza referitoare la apartenenţa şi  rolul funcţional al acestora în 
calitate de  enzime (Fd-GOGAT, GS1 şi PAT). 
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Introducere

O problemă importantă pentru sectorul silvic constă în estimarea rezistenţei 
speciilor lemnoase la acţiunea temperaturilor înalte şi secetă, deoarece soluţionarea 
obiectivului în cauză permite aprecierea modului de funcţionare şi stabilitate a 
plantaţiilor forestiere. Exigenţele ecologice ale principalelor specii lemnoase au fost 
deja determinate prin cercetări [7, 10], însă stabilirea zonelor de toleranţă a speciilor 
la acţiunea temperaturilor înalte şi aprecierea proceselor de reparaţie a ţesuturilor după 
aplicarea şocului termic sunt încă insufi cient studiate. Necesitatea unor asemenea 
investigaţii rezultă din practica sectorului silvic de extindere a suprafeţelor ocupate 
cu pădure. Anume în cadrul unor asemenea activităţi un rol important îl are alegerea 
corectă a speciilor forestiere şi a genotipurilor la plantare în corespundere cu specifi cul 
condiţiilor de mediu. Unele cercetări efectuate în domeniul împăduririlor au evidenţiat 
că potenţialul xilemului de a menţine apa la puieţii păstraţi la cald şi la frig determină 
calitatea puieţilor, ceea ce are importantă în cadrul programelor de extindere a masivelor 
forestiere [5]. Utilizarea puieţilor de slabă calitate poate determina creşterea lor lentă 
şi nereuşita plantaţiei forestiere [8]. Este util de menţionat că rezultatele studiilor 
referitoare la infl uenţa păstrării la frig şi la cald a puieţilor speciilor de stejar în vederea 
aprecierii calităţii lor pot fi  găsite în mai multe lucrări [3, 4].

Pentru aprecierea rezistenţei plantelor la acţiunea temperaturilor înalte, în 
prezent se folosesc un şir de metode [9, 12]. Este important totuşi să fi e identifi cate şi 
folosite metodele rapide şi precise pentru aprecierea termotoleranţei speciilor lemnoase. 
Metoda de scurgere a electroliţilor este promiţătoare pentru asemenea investigaţii. Ea 
permite aprecierea termotoleranţei unor părţi ale plantei incubate în mediul apos şi 
expuse la şocul termic, deoarece celulele elimină cu atât mai mulţi electroliţii, cu cât 
este mai avansat gradul de deteriorare a membranelor şi funcţiilor lor. Determinarea 
leziunilor provocate structurilor celulare şi estimarea toleranţei poate fi  apreciată 
comparând conductibilitatea mediilor de incubare a ţesuturilor deteriorate şi a celor 
fără de leziuni [6]. Cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor a fost determinată 
conductibilitatea mediului de incubare a probelor de frunze la stejarul pedunculat după 


