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PREFAȚĂ 

Monografia Aspecte de semnalizare și expresie genică la plante reprezintă o sinteză 
analitică a cercetărilor recente în domeniul semnalizării intra- și intercelulare la plante, 
precum și al particularităților de răspuns manifestat prin  expresia diferențiată a genelor ca 
eveniment final al unei căi de transducere a semnalelor.  

Lucrarea este structurată în cinci capitole, dintre care  primul familiarizează cititorul 
cu generalități privind tipurile de semnale, elementele unui sistem de semnalizare și 
mecanismele de transducție a semnalelor  mediate de  fitohormoni. O deosebită atenție este 
acordată aplicării instrumentelor bioinformatice în elaborarea reţelelor reglatoare în 
transducerea semnalelor, inclusiv cele hormonale (gibereline), pe modelul plantelor cu 
genomul secvențiat și adnotat (Arabidopsis thaliana), studii ce pot fi explorate pentru 
procese similare la alte specii. 

Capitolul doi însumează date cu referire la proteine, factori de transcripţie,  gene  și 
alte componente moleculare implicate în reglarea gametogenezei masculine. În ontogeneza 
creșterii și dezvoltării plantelor, acest proces fiziologic este de o sensibilitate maximă față 
de varii semnale interne și externe, datorită cărui fapt prezintă o semnificație dublă, una 
fundamentală gnoseologică și alta aplicativă pentru  ameliorarea  formelor/varietăților  cu 
caractere valoroase economic.    

Ponderea informațională cea mai mare revine capitolelor 3, 4 și 5 consacrate 
investigațiilor experimentale in vivo și in silico pe modelul androsterilității citoplasmatice 
și induse de giberelină (AG3) la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.).  Este reflectat 
rolul rețelelor în interpretarea şi predicţia proceselor fiziologice. Analiza acestor căi 
ipotetice de transducție moleculară a semnalelor, în contextul manifestării sterilității 
gametofitului masculin, a relevat un nivel înalt al activității de co-expresie a genelor 
asociate cu diverse procese metabolice, oferind și o imagine de ansamblu asupra co-
localizării, interacțiunilor fizice și domenelor proteice comune. Subrețelele generate în 
baza funcției au pus în evidență implicarea a numeroși produși de expresie genică în 
reglarea microsporogenezei, homeostaziei redox, activității și biogenezei mitocondriilor, 
metabolismului energetic, hormonal, semnalizării etc.  

Un alt element de interes deosebit și noutate al lucrării prezintă profilele de expresie 
diferențiată ale unui grup de gene cu funcții în meioză, procese de  recombinare și sisteme 
de  reparare a acizilor nucleici la floarea-soarelui, ca răspuns la tratarea cu gibereline, 
manifestat fenotipic prin alterări în dezvoltarea staminelor și sterilitatea polenului. 

Potenţialii beneficiari ai rezultatelor investigațiilor sunt cercetătorii din domeniul 
biologic şi agricol, pentru care prezintă interes informaţiile furnizate de reţelele moleculare 
elaborate pe plante model (A. thaliana) și de cultură (H. annuus L.) ce pot fi transpuse în 
studiul diferitor sisteme experimentale. Totodată, lucrarea constituie un material ştiinţifico-
didactic relevant pentru cursurile de fiziologie moleculară a plantelor, genetică și 
ameliorare, bioinformatică.   

Autorii 



CUPRINS 

PREFAȚĂ Pag. 
1. ASPECTE DE SEMNALIZARE CELULARĂ LA PLANTE 5 

1.1. Sisteme de semnalizare 5 
1.2. Transducția semnalelor mediată de fitohormoni 23 
1.3.  Rețele de semnalizare induse  de gibereline (Arabidopsis thaliana) 32 

Referințe bibliografice 51 

2. PROCESE  MOLECULARE  ÎN  DEZVOLTAREA STAMINELOR 58
2.1. Gene şi proteine implicate în reglarea gametogenezei masculine 58 
2.2. Interrelații fitohormonale în inducția și evocația  florală 70 
2.3. Semnalizarea mediată de fitohormoni în dezvoltarea staminelor 77 

Referințe  bibliografice 85 

3. ROLUL GIBERELINELOR (AG3) ÎN MICROSPOROGENEZĂ LA
FLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) 98 
3.1. Fenotipul morfologic și citologic al diferitor tipuri de  antere 98 
3.2. Particularități ale microsporangiului la plantele fertile și sterile 104 
3.3. Reţele ipotetice de semnalizare celulară în anterele de  H. annuus L. 111

Referințe bibliografice 121 

4. EFECTUL AG3 ASUPRA CONȚINUTULUI DE TRANSCRIPȚI CU
FUNCȚII ÎN MEIOZĂ LA PLANTE 124 

4.1. Elemente de reglare genică a meiozei la plante 124 
4.2. Variații induse de AG3  în expresia unor gene implicate în meioză 130 

Referințe  bibliografice țe 151 

5. GIBERELINELE ȘI FUNCȚIONALITATEA GENOMULUI
MITOCONDRIAL ÎN MICROSPOROGENEZĂ 158 

5.1. Aspecte moleculare ale replicării, recombinării și reparării ADNmt 158 
5.2. Gene cu expresie diferențiată, implicate în menținerea funcționalității

genomului mitocondrial în anterele de  H. annuus L.
174 

Referințe bibliografice e 188 



5 

CAPITOLUL 1 

ASPECTE DE SEMNALIZARE CELULARĂ LA PLANTE 

Plantele, fiind organisme sesile, sunt expuse la o multitudine de factori biotici și 
abiotici cu care interacționează pe întreaga durata a ciclului de viaţă. Aceste 
interacţiuni dintre genomul vegetal și mediu au dus la dezvoltarea evolutivă a unor 
sisteme complexe de semnalizare și răspunsuri celulare perfect coordonate la nivel 
molecular, care asigură o plasticitate ecologică largă. Cunoașterea modului în care 
plantele răspund și se adaptează la condițiile ambientale fluctuante prezintă interes 
pentru cercetarea fundamentală și aplicativă în mediul academic, sectorul agricol 
sau cel de dezvoltare al ecosistemelor, cu contribuții valoroase în soluționarea a 
numeroase probleme ce țin de securitatea alimentară a populației în creștere.  

1.1. Sisteme de semnalizare 

Schimbul de informație este realizat de celulă prin fenomene de semnalizare, care 
presupun un complex de componente moleculare și procese dinamice la nivel 
intra- și intercelular. Declanșarea unui eveniment de semnalizare are loc prin 
interacțiunea moleculei semnal, numită și ligand, de origine internă sau externă 
cu receptorul specific [48, 84]. 

Semnalul este o caracteristică a mediului fizic și/sau chimic, poartă 
informații despre mediu, poate fi receptat de către organism și poate influența 
anumite aspecte ale morfo - fiziologiei și dezvoltării acestuia. Nu toate semnalele 
din mediul extern transmit un mesaj informațional și nu toate acționează direct 
asupra celulelor-țintă. De exemplu, radiația luminoasă utilizată de plantă în 
reacțiile fotochimice ale fotosintezei prezintă o sursă de energie și nu un semnal 
pentru aceste reacții. Însă, în cazul germinării și răsăririi plantulelor din sol, 
lumina receptată de fitocromi și criptocromi constituie un semnal informațional, 
declanșând transformări profunde de creștere și dezvoltare care favorizează 
captarea luminii și fotosinteza intensă [23]. 

În anumite condiții, semnalul transmite un mesaj informațional complex. 
Pentru exemplificare poate fi prezentat cazul plantelor invazive ale căror semințe 
pentru a germina necesită temperaturi alternative. Diferența dintre temperatura pe 
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timp de zi și de noapte necesară pentru a fi receptată de semințe se poate micșora 
dacă acestea se află la o adâncime mai mare în sol sau/și solul este acoperit cu 
frunziș, ori se află într-un spațiu umbrit. Astfel, semințele pot evita declanșarea 
germinării în cazurile suboptimale pentru acest proces, care ar putea fi 
compromis (distanță mare de la suprafața solului, spații umbrite). Prin urmare, 
regimul alternant de temperatură poate fi considerat un semnal, care furnizează 
informații despre poziția semințelor în sol sau despre prezența concurenților 
pentru nutriția autotrofă și elemente minerale [5]. Un alt exemp lu de semnale 
informaționale polivalente este fotoperioada, importantă în reglarea capacității de 
înflorire, maturitate și senescență. Fotoperioada, fiind o variabilă dependentă de 
anotimp, semnalizează planta inclusiv despre pericolul unor condiții de 
temperaturi scăzute, resurse insuficiente de apă, nutriție sau alte stări de stres, 
fapt ce va determina stoparea tranziției la înflorire [45, 48, 84]. 

Fluxul de semnale externe la care reacţionează plantele este continuu, 
acestea fiind expuse constant acţiunii luminii, substanțelor organice și anorganice 
din sol, forţei de gravitaţie, acțiunilor mecanice, vântului, căldurii, frigului, 
îngheţului etc. În ciclul său vital, plantele răspund permanent şi la semnale 
interne: hormoni, diferite valori ale pH-ului, presiunii de turgescenţă, leziuni 
oxidative etc. [17, 84].  

Semnalele endogene pot determina răspunsuri în aceleași celule/ țesuturi/ 
organe unde au fost generate sau în diferite structuri țintă, care pot fi destul de 
îndepărtate. De exemplu, în cazul fotooxidării țesuturilor asimilatoare, în 
cloroplast se formează cantități sporite de specii reactive de oxigen, care 
provoacă deteriorări la nivelul membranelor și proteinelor, și totodată, au rol de 
semnale în activarea expresiei genelor specifice sistemului antioxidativ. Aceste 
semnale determină reglarea expresiei genelor din nucleul celulei în care au fost 
produse [38]. Un alt exemplu reprezintă sinteza ARNm al proteinei CLAVATA3, 
care are loc în meristemul apical al tulpinilor la plantele de Arabidopsis, iar 
proteinele CLAVATA3 sunt transportate în apoplast, semnalizând centrul de 
organizare celulară [95].  

Semnalizarea mediată de fitohormoni se realizează pe distanțe lungi. Un 
exemplu clasic este cel al auxinelor, care fiind sintetizate în vârful vegetativ al 
tulpinii sunt translocate descendent, inhibând creșterea meristemelor axilare [85]. 
Similar, în cazul transpirației intense la plantele cultivate pe un sol deshidratat, 
acidul abscisic sintetizat în rădăcini este transportat prin intermediul curentului 
ascendent al sevei xilemice în mezofilul frunzelor, unde provoacă închiderea 
stomatelor limitând, astfel, pierderile de apă [51]. 
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Diversitatea moleculelor semnal produc și o mare diversitate de răspunsuri 
celulare. Așa cum semnalele variază calitativ şi cantitativ în timp, rezultă că 
celulele pot răspunde, teoretic, la milioane de combinații posibile, asigurând 
răspunsuri care pot fi: imediate, în câteva secunde (de ex. seismonastiile la 
frunzele de Mimosa pudica), sau de lungă durată, însoţite de schimbări 
morfogenetice şi pot dura câteva zile [45, 65, 84, 110]. 

Totodată, multitudinea semnalelor care sensibilizează simultan o celulă, 
creează interferențe în căile de semnalizare declanșate de către fiecare dintre 
acestea, răspunsul optim fiind produsul unei stări de echilibru între evenimentele 
intermediare și finale. Cazurile de dezechilibru în transducerea semnalelor sunt 
asociate cu dezvoltarea anormală și patogeneza celulară.  

În funcție de combinația de semnale care acționează asupra unei celule la 
un moment dat, răspunsul va determina un comportament celular îndreptat spre 
unul dintre următoarele efecte posibile: 

proliferare, proces declanșat în țesuturile meristematice de anumite
combinații de semnale mitogene;
diferențiere, în cazul celulelor aflate în faza dezvoltării embrionare și
formării țesuturilor, inclusiv în organismele tinere, dar și în cele mature, în
situații de regenerare tisulara;
supraviețuire, creștere și dezvoltare conform programului ontogenetic -
efectul cel mai des întâlnit ca răspuns, bazat pe cele mai diverse combinații
de semnale moleculare specifice tipului de celulă/țesut;
moartea celulară programată (de regulă sub formă de apoptoză), inițiată în
lipsa oricărui semnal, care determină supraviețuirea și activitatea
fiziologică, în prezența unor combinații neadecvate de semnale sau semnale
specifice.
Oricare ar fi calea de semnalizare declanșată ca reacție la receptarea de

către celula țintă a informației purtate de molecula semnal, pot fi evidențiate 
câteva etape generale ale mecanismului de semnalizare celulară [45, 65, 84, 
81,110]: 

inițierea semnalizării prin formarea complexului ligand - receptor.
Atașarea ligandului de receptor presupune o interacțiune de afinitate, înalt
specifică, realizată prin legături de hidrogen, interacțiuni electrostatice,
hidrofobe, la nivelul unor structuri terțiare și/sau cuaternare ale partenerilor
de interacțiune;
activarea receptorului și transducția semnalului. Transducția semnalului
are la bază activarea receptorului, urmare a modificărilor conformaționale



Aspecte de semnalizare celulară la plante 

8 

induse de interacțiunea cu ligandul; 
activarea efectorului și amplificarea semnalului. Receptorul activat, la
rândul sau, activează proteina efector, care succedă în calea de semnalizare.
Efectul de amplificare al semnalului se obține începând cu acest nivel. Un
receptor, atât timp cât este în stare activă, poate activa un număr mare de
molecule ale efectorului. Întrucât, procesul de semnalizare celulară în
cascadă presupune un număr mai mare de diferiți parteneri de interacțiune
cu rol de efector, fiecare preluând semnalul de la predecesorul lui (din
amonte) și transmițându-l componentului succesor (în aval), amplificarea
semnalului sporește cu fiecare etapa a căii de semnalizare până la
finalizarea răspunsului celular. De menționat că nu toate procesele de
semnalizare implică, obligatoriu, o stare de amplificare;
atenuarea semnalului și desensibilizarea celulei. Desensibilizarea celulei
are loc odată ce dispare semnalul iniţial, după ce s-a produs răspunsul și
presupune inactivarea moleculelor efector și controlul complexului ligand-
receptor care poate avea loc prin detașarea și degradarea ligandului sau prin
degradarea simultană a ambilor parteneri de interacțiune. Inactivarea
efectorilor se poate realiza prin diminuarea conținutului în GTP (Guanozin-
5'-trifosfat)/GDP, metabolizarea mesagerilor secunzi, inactivarea moleculei
efectorului (defosforilarea/fosforilarea, alte modificări post-translaționale).
Un rol important în aceste procese îl au proteinkinazele şi fosfatazele, care
se află într-un echilibru funcţional [ 84].
Fluxul genetic informaţional în celulele vegetale ADN › ARN › proteină ›

fenotip este puternic influenţat de mediul de creştere al plantei. Numeroase 
caracteristici: producţia de biomasă, durata de creştere, ramificarea, distribuirea 
produselor fotosintezei între organele vegetative şi generative, răspunsuri la stres 
etc. reprezintă caractere cantitative poligenice. Totodată, caracterul fenotipic 
poate fi rezultatul interacţiunii epistatice sau pleiotropice dintre gene, care pot fi 
ținte ale unor cascade de semnalizare specifice. Factorii de transcripție sunt cei 
care asigură gradul înalt de specificitate a răspunsului fiziologic de dezvoltare 
prin controlul inițierii și transcrierii genelor. Astfel, pentru factorii de transcripție 
sunt descrise variații de localizare, modificări cantitative, acțiuni de intermediere 
între diferite cascade de semnalizare [48, 60, 81]. 

În majoritatea cazurilor, răspunsurile la semnale implică sporirea activităţii 
proteinelor cu funcție de enzime, care se poate realiza prin stimularea sintezei 
ARNm ca urmare a atașării factorilor de transcriere la regiunile specifice din 
promotorii genelor, sau prin activarea post-translaţională a moleculelor existente. 
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Semnalizarea se realizează prin numeroase interacțiuni: proteine care 
interacționează cu alte proteine, proteine care interacționează direct cu secvența 
nucleotidică etc. Prin urmare, procesele celulare pot fi reprezentate prin rețele de 
componente (noduri) și interacțiuni (conexiuni), care conectează componentele 
între ele. Gradul de complexitate depinde de numărul de conexiuni asociate unui 
nod. În funcție de natura partenerilor de interacțiune se disting mai multe tipuri 
de rețele biologice: proteină-proteină, factori de transcripție și alte proteine 
reglatoare, de fosforilare a proteinelor, interacțiuni metabolice, interacțiuni de 
gene, de co-expresie etc. [48, 124]. 

Rețelele de natură diferită prezintă unele particularități topologice comune. 
De exemplu, în rețele fără scară (scalefree), distribuția interacțiunilor urmează 
legea puterii, conform căreia câteva componente centrale se disting printr-un 
număr mai mare de interacțiuni, iar cei mai mulți dintre partenerii de interacțiune 
formează puține conexiuni. Topologia rețelelor biologice poate fi descrisă prin 
două caracteristici funcționale, robustețe și vulnerabilitate [8]. Robustețea este 
proprietatea sistemului de a-și menține funcțiile neafectate în cazul unor fluctuații 
din mediul intern și/sau extern, iar gradul de vulnerabilitate indică probabilitatea 
de colaps. Mecanismele moleculare prin care se asigura stabilitatea răspunsului 
includ procese similare în generarea unor răspunsuri-prag de menținere a 
condiției de supraviețuire, atunci când stimulii ating o concentrație critică [58].  

Investigarea proceselor de semnalizare celulară implică definirea 
semnalului, identificarea receptorului (receptorilor), efectorilor, țintelor finale 
(gene) și stabilirea tipului de interacțiuni moleculare dintre componente etc. 
Numeroase lucrări prezintă aspecte selective, fiind identificați partenerii de 
interacțiune specifici unei reacții de răspuns în anumite condiții. În ultimii ani, 
crește numărul de publicații, care relevă o abordare de sistem în constituirea 
căilor de semnalizare, obiectiv avantajat de instrumente bioinformatice și baze de 
date genomice, proteomice și metabolomice integrate [4, 12, 17, 32, 48, 60, 101].  

Evenimente specifice transducerii semnalelor la plante 
Multitudinea de răspunsuri biologice este determinată de specificitatea 
receptorilor disponibili și de proteinele efector, care preiau semnalul de la 
receptor, îl transmit în aval și activează următorul partener de interacțiune, 
contribuind la desfășurarea în cascadă a proceselor intracelulare. În amonte de un 
anumit efector se poate afla receptorul însuși, un mesager secund sau un alt 
efector activat. Astfel, pentru aceiași moleculă semnal (mesager primar), în 
diferite tipuri de celule, pot fi generate răspunsuri diferite [84]. 
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Receptorii, ca parte componentă a mecanismelor utilizate de plante pentru a 
transmite semnalele extracelulare, se caracterizează prin diversitate și localizare 
(în membrana plasmatică, citosol sau alte compartimente celulare). Există diferite 
criterii de clasificare a proteinelor - receptori, unul dintre ele fiind proprietățile 
fizico - chimice ale moleculei semnal. Astfel, se disting receptori pentru liganzi 
liposolubili și hidrosolubili [48, 84, 103].  

Receptorii pentru liganzii liposolubili sunt proteine localizate în citoplasmă 
sau nucleu, care preiau ligandul după difuzia acestuia prin membrana. Dintre 
componentele structurale și funcționale de bază ale acestui tip de receptori pot fi 
menționate: situsul de legare a ligandului, situsul de legare la secvențe specifice 
de ADN, domeniul de activare a transcrierii dependente de ligand. În lipsa 
ligandului, receptorul este inactiv, sub forma unui complex proteic inhibitor. 
Interacțiunea cu ligandul determină eliberarea receptorului din complexul de 
inactivare și activarea funcțiilor specifice. Cea mai mare parte a receptorilor 
intracelulari sunt factori de transcriere. 

Receptorii pentru liganzi hidrosolubili sunt localizați la nivelul membranei 
celulare, expunând situsul de legare a moleculei semnal la suprafața celulei. 
Acest tip de receptori prezintă complexe proteice transmembranare unipas sau 
multipas, care recunosc semnalul extracelular și printr-o schimbare 
conformațională, transferă semnalul către o componentă intracelulară. În funcție 
de mecanismul de semnalizare, se deosebesc receptori: cu funcție de canal ionic, 
cuplați cu proteine G heterotrimerice, cu funcție enzimatica sau cuplați cu enzime. 
Aceștia din urmă, combină funcțiile unui receptor și a unei enzime, de obicei, o 
kinază. Domeniul de receptare a semnalului este extracelular, conectat la un 
domeniu kinazic intracelular printr-un domeniu transmembranar. La nivelul 
domeniului kinazic receptorul interacționează cu o proteină G monomerică, care 
inițiază o cascadă de proteinkinaze.  

Receptorii pentru liganzii hidrosolubili cu funcție enzimatica sau cuplați cu 
enzime se deosebesc după modul de acțiune, de exemplu [27, 48, 84]: 

receptorii cu activitate tirozin-kinazică realizează autofosforilarea a două 
resturi de tirozină ale lanțurilor beta, sporind eficiența de proteinkinază, 
fapt care va determina fosforilarea altor proteine intracelulare până la 
exprimarea, în final, a răspunsului biologic, specific combinației receptor-
ligand;
receptorii cuplați cu tirozin-kinaze citosolice nu au activitate enzimatică
intrinsecă, transmit ligandul prin asocierea la proteine intracelulare cu
funcție tirozin-kinazică;
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receptorii cu activitate serin / treonin - kinazică fosforilează serine și/sau 
treonine din propriile structuri sau din structura unor proteine reglatoare cu 
care se asociază în calea de transducție a semnalelor;
receptorii cu activitate guanilat - ciclazică prezintă funcție enzimatică și 
catalizează formarea de GMP ciclic (cGMP, cyclic guanosine 
monophosphate);
receptorii cu activitate fosfatazică realizează defosforilarea substratului
(aminoacizii proteinelor de semnalizare intracelulară). Aceste tipuri de
enzime sunt esențiale pentru multe funcții biologice, deoarece fosforilarea
(prin implicarea proteinkinazelor) și defosforilarea (catalizată de fosfataze)
sunt două stări biochimice cu implicații în reglarea și semnalizarea celulară.
Majoritatea receptorilor sunt similari prin prezenţa a mai multor domene

hidrofobe care traversează membrana, dar se disting printr-o regiune conservată 
destinată atașării ligandului. Formarea complexului receptor-ligand este specifică, 
reversibilă şi prezintă cinetici de saturare. Deşi moleculele semnal se pot asocia cu 
diverse molecule proteice, interacţiunea lor cu receptorul este unică, datorită 
afinității înalte și a capacității - prag de fixare. Concentraţia mică a receptorilor în 
celulă determină rapid saturaţia cu liganzi, particularitate importantă pentru o 
reacție promptă de răspuns a organismelor vii la semnalizarea intensă.  

În decursul dezvoltării, ţesuturile se pot adapta sau desensibiliza la semnale 
neîntrerupte, prin modificarea concentraţiei receptorilor. De ex. concentraţia 
fitocromului în plantele verzi este de 100 ori mai mică în comparaţie cu cea din 
plantulele etiolate. Expunerea plantulelor etiolate la lumină roşie/albă determină 
o descreştere rapidă a concentraţiei de fitocrom prin proteoliza mediată de
ubiquitină, fosforilare sau alte mecanisme de degradare. Sensibilitatea ţesuturilor 
verzi la un flux mai mare de lumină este reglată în așa mod ca semnalele să poată 
fi receptate de fitocromi şi să fie utilizate în reglarea creşterii şi dezvoltării 
plantelor [48, 84]. 

Sensibilizarea celulelor vegetale se poate realiza şi prin modificări ale 
potenţialul membranar în rezultatul activării pompelor şi canalelor 
transportatoare de ioni, așa cum are loc sub influența unor semnale specifice 
(razele de lumină roşii şi albastre, hormoni etc.). De exemplu, la nivelul 
plasmalemei, datorită permeabilităţii selective, se formează o diferenţă de 
potenţial de la -80 la -200 mV, care determină deschiderea/închiderea unor 
canale ionice pentru Ca2+. Creșterea fluxului endogen de Ca2+ asigură 
deschiderea ulterioară a mai multor canale de K+ şi Cl-, rezultând schimbări 
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rapide în starea de turgescenţă [7, 27, 60, 108].  
Unele funcții ale receptorilor pot rămâne camuflate de alte funcții celulare. 

Un caz interesant este cel al hexokinazei1 (HXK1) cu rol de sensibilizare în calea 
metabolică a glucozei [26]. Această enzimă, adițional funcției metabolice 
exercitate extranuclear îndeplinește și o funcție de reglare în transducția 
semnalelor, care presupune formarea unui complex nuclear cu doi parteneri de 
interacțiune: proteinele H+-ATPaza B1 vacuolară (VHA-B1, vacuolar H(+)-
ATPase B1) și particula de reglare 19S a proteazomului (RPT5B, regulatory 
particle of proteasome subunit) [26]. Mutanții vha-B1 și rpt5b prezintă 
similarități cu forma mutantă gin2 (glucose-insensitive 2) determinată de mutația 
genei hxk1, în ceea ce privește deficiențele într-un spectru larg de răspunsuri la 
glucoză. Rezultatele analizelor genetice și de imunoprecipitare a cromatinei 
sugerează că HXK1 nucleară prin formarea complexului de semnalizare a 
glucozei cu VHA-B1 și RPT5B modulează direct transcripția specifică a genei 
țintă, independent de metabolismul glucozei. Modul în care enzima metabolică 
mediază semnalizarea glucozei, integrată și cu unele semnale hormonale, rămâne 
un mister, dar aceste constatări pun în evidență modele în care enzime metabolice 
conservate și proteine cu activități stabilite pot îndeplini funcții nucleare 
necunoscute anterior [26]. 

Deseori, un semnal poate fi perceput de mai mulți receptori, care pot 
aparține aceleiași familii și prezintă, de obicei, un nivel înalt de redundanță, așa 
cum este și cazul receptorilor etilenei [79]. Fitocromii, în anumite contexte 
fiziologice, prezintă redundanță condiționată. Fitocromul A, spre deosebire de 
fitocromul B, este activ, în special, sub influența luminii roșii cu lungime de undă 
lungă (frunzele verzi umbrite) [22, 86, 118].  

Complementar receptării semnalelor de către produsele de expresie a mai 
multor reprezentanți ai aceleiași familii de gene, un semnal poate fi perceput și de 
componenți, care nu prezintă omologie. Lumina receptată de mai mulți 
fotoreceptori și criptocromi, în complex cu fitocromii, are un rol cheie în 
controlul pattern-ului și funcției organelor plantei. S-a identificat că și unii 
receptori neomologi pot prezenta redundanță funcțională [22].  

În anumite condiții, un receptor poate fi insuficient pentru receptarea 
semnalelor. Astfel, în cazul semnalului de fotoperioadă, care controlează 
înflorirea, este necesară identificarea simultană a intensității luminii și a duratei 
de timp. De exemplu, la plantele de Arabidopsis thaliana, înflorirea este 
accelerată în condiții de zi lungă. Expresia genei CONSTANS (CO) se află sub 
controlul unui ritm circadian. În zilele scurte, maximul de expresie ridicată a CO 
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revine fazei de întuneric, proteina CO fiind degradată [102], iar în cele lungi, 
prezența luminii se suprapune parțial cu ritmul intern sporit de biosinteză al CO - 
ARNm [119]. Activitatea fotoreceptorilor criptocrom 2 și fitocromul A 
stabilizează proteina CO, care activează expresia FT (Flowering Locus T) - un 
puternic promotor al înfloririi [37].  

Expresia genelor codificatoare a factorilor de transcripție bHLH PIF4 
(Phytochrome Interacting Factor) și PIF5 care reglează pozitiv creșterea, prin 
elongare celulară a hipocotilului plantulelor tinere, de asemenea, se află sub 
controlul ritmului circadian. Abundența proteinelor PIF4 și PIF5 este reglată 
negativ de semnalele luminoase receptate de fitocromi. Astfel, în timpul zilei, 
nivelurile cantitative ale PIF4 și PIF5 rămân scăzute, iar creșterea este parțial 
blocată. Abundența transcripților (ARNm) PIF4 și PIF5 este scăzută în prima 
parte a nopții și atinge un maxim în a doua parte a nopții. Lipsa semnalelor 
luminoase, suprapusă cu o concentrație înalta a factorilor de transcripție 
formează condiția fiziologică de promovare a creșterii prin extensie celulară a 
plantulelor [78]. 

Numeroase semnale cooperează şi interacţionează sinergetic pentru a 
produce răspunsuri celulare, aşa ca: lumina roşie/ albastră, forţa de gravitaţie/ 
lumină, nitraţi/ lumină, reglatori de creştere/ săruri minerale.  

O particularitate specifică a mecanismelor de semnalizare biologică, 
presupune implicarea, alături de componenți proteici, a unui alt tip de 
intermediatori, non-proteici generați intracelular, cu rol de transmitere a 
semnalelor în aval de receptor spre efectori. Acești intermediatori sunt numiți 
mesageri secunzi, întrucât mesagerul primar este ligandul, care se leagă de 
receptorul specific. Exemple tipice de mesageri secunzi la plante sunt ionii de 
calciu, nucleotidele ciclice, derivaţi ai inozitolului, specii reactive de oxigen etc. 
a căror concentraţie sporeşte odată cu formarea complexului specific receptor-
ligand [89, 108]. Astfel, prin ioni de Ca2+ sunt transduse numeroase semnale 
externe și interne: stimuli mecanici, vântul, şocul termic, diverse leziuni, stresul 
oxidativ, acţiunea luminii roşii şi albastre, anaerobioza, acidul abscisic, stresul 
osmotic, elemente minerale etc. 

Semnalizarea prin intermediul ionilor de Ca2+ implică modificări în 
gradientul electrochimic transmembranar al plasmalemei şi membranelor 
intracelulare. Cantități intracelulare mari de Ca2+ (aproximativ 1 mM) se 
depozitează în vacuolă şi în reticulul endoplasmatic rugos, acești ioni întâlnindu-
se, de asemenea, în mitocondrii, cloroplaste şi chiar în nucleu. Resursele 
depozitate de ioni de Ca2+ sunt remobilizate prin intermediul inositolului 1, 4, 5-
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trifosfat (IP3, Inositol 1, 4, 5-trisphosphate) [84, 65]. Acest compus este sintetizat 
prin hidroliza de către fosfolipaza C (PLC, Phospholipase C) a fosfatidil-
inozitolului 4,5 - bisfosfatului (PIP2, phosphatidyl - inositol 4,5-bisphosphate) - 
un fosfolipid din membrana plasmatică. 

În rezultatul receptării semnalelor - mesageri primari, canalele de Ca2+ se 
deschid şi concentraţia cationului creşte rapid, fiind activate, totodată, şi 
proteinele ce leagă Ca2+, inclusiv calmodulina şi ptotein-kinazele Ca2+- 
calmodulin dependente (CDPKs, Calcium dependent protein kinases). 
Transducerea semnalului de Ca2+ se realizează prin formarea complexului cu 
calmodulina (Ca2+/calmodulină) - receptorul primar al calciului și legarea 
ulterioară a acestuia cu proteinele-ţintă din calea de semnalizare, care trec în stare 
activă. Ca2+ATP-azele, posibil şi transportorii Ca2+/H+ antiport reglează 
concentraţia calciului ionizat, restabilind concentraţia iniţială [116].  

Difuzia Ca2+ liber în citoplasmă este mult mai lentă comparativ cu difuzia 
acestuia în soluţii, datorită acumulării în organite (cloroplaste, mitocondrii, 
reticul endoplasmatic şi vacuolă) şi atașării la proteinele din citoplasmă sau 
citoschelet. Această particularitate de transport a ionilor de calciu în celule 
asigură un gradient stabil de Ca2+ şi o specificitate înaltă a semnalizării. În celule 
se formează aşa numite oscilaţii şi unde de Ca2+ (influxuri tranziente şi de lungă 
durată), care se pot propaga cu rol de comunicare intercelulară, asigurând 
răspunsuri biochimice și fiziologice, precum închiderea/deschiderea celulelor 
stomatice, reorientarea creşterii tuburilor polinice etc. [116]. 

Calmodulina, o proteină mică (15-17 kDa), înalt conservată, este receptorul 
calciului atât în celulele vegetale, cât şi cele animale. În molecula calmodulinei 
au fost identificate patru centre care pot fi saturate cu ioni de Ca2+. Concentraţia 
celulară a acestui receptor variază în funcţie de tipul celulei şi faza ontogenetică. 
De exemplu, statocitele rădăcinilor conţin calmodulină într-o concentraţie de zeci 
de ori mare decât cea din celulele meristematice, astfel acestea fiind mai sensibile 
la modificări nesemnificative ale ionilor de calciu. În celulele polarizate 
calmodulina este concentrată în regiunile cu metabolism activ [48, 45, 90, 110]. 

Calmodulina, prin legarea ionilor de Ca2+, suportă modificări substanţiale a 
structurii terţiare, cu expunerea unei zone hidrofobe bogată în metionină, leucină 
şi fenilalanină, specifică pentru proteinele ţintă care o recunosc. Spre deosebire 
de secvența aminoacidică a calmodulinei, cele ale peptidelor-ţintă nu sunt 
conservate. Se consideră că secvenţa bogată în metionină din regiunea de legare a 
calmodulinei asigură flexibilitatea interacţiunii. Proteinele care leagă 
calmodulina în plante sunt kinezinele, NAD+-kinazele, glutamat-decarboxilazele, 
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proteinkinazele, Ca2+-ATP-azele [84, 89, 108]. 
Calciul intracelular acționează în căile de semnalizare împreună cu alți 

mesageri, printre care și speciile reactive de oxigen (SRO). Echivalenții oxidativi 
se caracterizează prin particularităţi distinctive care, pe parcursul evoluţiei, au 
permis selectarea lor în calitate de molecule-semnal. Astfel, diferite entități SRO 
au dimensiuni relativ mici, difuzează uşor pe distanţe scurte și în celule există 
mecanisme de generare şi metabolizare rapidă controlată a echivalenților 
oxidativi [59, 101]. 

Speciile reactive de oxigen sunt generate în urma interacțiunilor ligand-
receptor și funcționează în calitate de mesageri secundari specifici în cascadele 
de semnalizare ale proliferării și diferențierea celulelor, apoptozei şi inducerii 
necrozei celulare. Deși acumularea intracelulară a SRO are loc în rezultatul mai 
multor procese, inclusiv celor din mitocondrii, sursele primare a SRO, implicate 
în cascadele de semnalizare mediate de receptori, sunt oxidazele din membranele 
plasmatice, preferențial NADPH oxidazele, cu o cinetică rapidă de activare și 
inactivare. Această particularitate biochimică permite o reglare eficientă și rapidă 
a nivelurilor intracelulare de SRO, esențială pentru transducția semnalelor de la 
nivelul membranei plasmatice către nucleu [59]. Modul de acțiune al SRO poate 
implica interacțiunea directă cu receptori specifici și/ sau activarea redox a 
componenților căilor de semnalizare, cum ar fi proteinkinazele, fosfatazele 
proteice, factorii de transcripție. Efectele biochimice ale SRO în calitate de 
molecule cu rol de semnalizare sunt diverse, de exemplu: 

 inducţia expresiei genelor implicate în răspunsul celular faţă de factorii 
stresogeni, precum glutation-S-transferaza, fenilalanin amonia-liaza 
vegetală [61]. Studii transcriptomice au pus în evidență sporirea activității 
genelor SAGs (Senescence Associated Genes), genelor codificatoare de 
proteinkinaze, şi enzime ale sistemului de reparare a ADN-ului sub 
influenţa peroxidului de hidrogen (H2O2) [96, 105]. SRO, implicit 
peroxidul, determină activarea factorilor de transcripţie. De exemplu, în 
cazul factorului de transcripţie nuclear NF-κB (Nuclear Factor-κB), care în 
mod normal se află în citoplasmă în forma asociată cu proteina inhibitoare 
Iκ-B (IκB kinase), tratarea celulelor cu H2O2 provoacă disocierea 
complexului dat şi translocarea NF-κB în nucleu [93]; 

 fosforilarea proteinelor reprezintă reacții biochimice importante în 
majoritatea cascadelor de semnalizare celulară, inclusiv a celor 
intermediate de SRO. Peroxidul de hidrogen determină activarea 
proteinkinazelor MAPKs (Mitogen-Activated Protein Kinases) implicate în 
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procesele de reglare a expresiei genelor. De asemenea, peroxidul de 
hidrogen inhibă fosfatazele, prin oxidarea directă a resturilor de Cys din 
centrul activ [73, 74]; 
modificarea statutului redox al celulei influențează activitatea multor
enzime. Una dintre cele mai sensibile molecule redox este glutationul
(GSH), care formează perechea oxido-reducătoare GSH/GSSG. Variația
cantitativă a GSH sub influenţa peroxidului rezultă în alterarea
homeostaziei redox şi, deci, propagarea semnalului indus de peroxid.
Numeroase enzime, precum guanilat ciclazele, diferite fosfolipaze (C, A2,
D), pompele de Ca2+ implicate în mecanismele de semnalizare, sunt ţinte
potenţiale de acţiune a SRO [74, 93].
Diverse semnale celulare (factorii biotici și abiotici) provoacă sporirea

conținutului de SRO care, fiind receptate, vor declanșa activarea mecanismelor 
de apărare a celulelor și manifestarea răspunsurilor defensive la atacul 
patogenilor sau stresul abiotic. Localizarea și acumularea semnalelor SRO sunt 
determinate de funcționalitatea coordonată a mecanismelor de generare şi 
neutralizare a echivalenților oxidativi. Modificarea nivelului SRO poate 
determina şi un efect de feed-back pozitiv dintre producerea şi receptarea 
acestora [73, 74, 93]. 

Un rol semnificativ în transmiterea semnalului îl au și alte tipuri de 
molecule, decât cele proteice și neproteice. Moleculele de ARN de dimensiuni 
mici, cu funcții de reglare, precum microARN (miARN) și small interfering RNA 
(siRNA) pot inhiba expresia genelor țintă la nivel transcripțional și post-
transcripțional [88]. Conform unor date experimentale, compusul nucleotidic 
miR172 se acumulează pe măsură ce planta se dezvoltă, prezentând valori 
maxime în faza generativă. S-a constatat că acest acid ribonucleic reglează timpul 
de înflorire și identitatea organului floral prin supresia produsului de expresie a 
genei AP2-like. Nu toate proteinele țintă pentru miARN sunt factori de 
transcripție. De exemplu, infecția cu Pseudomonas syringae a plantelor de 
Arabidopsis provoacă expresia miARN, care are ca țintă de acțiune ARNm al 
receptorilor auxinici. Lipsa receptorilor pentru auxine afectează cascadele de 
semnalizare mediate de auxine, fapt care stopează creșterea agentului patogen, 
efect asociat cu sporirea rezistenței plantelor [77]. Homeostazia biochimică a 
grupărilor fosfat se află sub controlul miR399, care are o expresie sporită în 
rădăcinile plantelor ce duc lipsă de radicali fosfați. miR399 inhibă expresia unei 
enzime ubiquitin - conjugată E2 implicată direct sau/și indirect în reducerea 
absorbției și transportului fosfatului [25]. Exemplele prezentate susțin 
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semnificația funcțională a moleculelor de ARN de dimensiuni mici cu funcții de 
reglare în semnalizarea celulară. 

Semnalizarea prin intermediul proteinelor G şi a fosfolipidelor. Proteinele 
G reprezintă o clasă a familiei de GTP-aze implicate în recunoaşterea şi 
transmiterea semnalelor. Proteinele care leagă şi hidrolizează GTP (Guanizin 
trifosfatul) activează ca niște „comutatori” moleculari, în care stările ciclice de 
„activare” şi „inactivare” sunt declanşate prin legarea şi hidroliza GTP. Două 
familii de proteine controlează acest proces: proteinele de activare a GTP-azelor 
(GTPase-activating proteins, GAP) - accelerează rata de hidroliză a GTP-ului şi 
proteinele de eliberare a guaninei (Guanine Nucleotide Release Proteins, GNRP) 
- controlează eliberarea GDP (Guanizin difosfatului) de la GTP-aza inactivă.  

Există proteine G heterotrimerice (conţin trei subunităţi α, β, γ) implicate 
specific în recunoaşterea receptorilor activi şi GTPase-lor monomerice (Ras) cu 
rol de efectori [96]. GTP-azele monomerice sunt proteine cu masa moleculara de 
cca 25kDa care hidrolizează GTP, datorita funcției GTP-azice intrinseci și 
asocierii cu proteinele GAP cu rol de activare a reacțiilor de hidroliză. GTP-azele 
monomerice sunt active în prezența GTP și se inactivează după hidroliza acestuia. 

 În ciclul de activare/inactivare participă și alte proteine partenere, de 
exemplu, GEF (Guanine nucleotide Exchange Factors). GEF stimulează 
schimbul GDP cu GTP, determinând activarea GTP-azelor mici. În stare inactivă 
GTP-azele monomere sunt localizate în citoplasmă, complexate cu o proteina 
inhibitoare GDI (Guanine nucleotide Dissociation Inhibitor) [60, 68]. Din 
superfamilia GTP-azelor monomerice fac parte reprezentanți ai familiilor de 
proteine Ras, Rab, Rac, Ran, Rho. Acestea sunt implicate și în controlul 
transportului de substanțe dintre reticulul endoplasmatic și aparatul Golgi sau 
traficul veziculelor de secreție și ancorarea acestora de membrana celulară. 

Receptorii cuplați cu proteinele G heterotrimerice sunt proteine 
transmembranare multipas, cu 7 domene (TM1-7), care străbat membrana. 
Topologic proteina are capătul amino - terminal extracelular, la nivelul 
domeniilor transmembranare se identifică trei bucle externe (TM2-3, TM4-5, 
TM6-7) și trei interne (TM1-2, TM3-4, TM5-6), prezintă expunere intracelulară a 
capătului carboxi - terminal, fără activitate de kinază [81]. Capătul C-terminal și 
bucla dintre domenele TM5 - 6 prezintă o variabilitate structurală mare la 
receptorii de acest tip. Multiple situsuri de legare pentru varii liganzi sunt 
organizate la nivelul porțiunii N-terminale, buclele extracelulare și zonele 
superficiale din TM3, TM5, TM6, TM7. Diversitatea de situsuri de legare a 
liganzilor explica potențialul deosebit al acestor receptori pentru fiziologia 



Aspecte de semnalizare celulară la plante 

18 

celulară. De asemenea, diverși sunt și efectorii intracelulari care interacționează cu 
acești receptori. Particularitățile biologice menționate justifică numărul mare de 
receptori cuplați cu proteine G heterotrimerice [60, 81]. 

Fixarea ligandului, similar tuturor proceselor de semnalizare, determină 
reorganizarea conformației segmentelor transmembranare din structura 
receptorului și expunerea unor motive de aminoacizi la nivelul buclelor interne și 
al segmentului C-terminal al lanțului polipeptidic. Aceste modificări 
conformaționale asigură realizarea interacțiunii receptorului cu proteina G 
heterotrimerica, care cuplează funcțional receptorul din amonte cu efectori în aval. 

Complexul ligand-receptor împreună cu GNRP ca parte componentă a 
complexului se leagă cu proteina G inactivă, rezultând eliberarea GDP şi 
înlocuirea lui cu GTP. Legarea GTP de subunitatea α determină disocierea ei de 
la subunităţile β/γ, componentele rezultate urmând pași independenți în 
semnalizare. În continuare acestea transmit semnalul la efectorul din aval, acțiune 
concretizată prin interacțiunea cu un partener din secvenţa de transducere a 
semnalului, care poate avea funcție enzimatică (de exemplu, adenilat-ciclaza, 
fosfolipaza C, GMPc - fosfodiesteraza) sau de canal ionic, activându-l. Proteina 
G trece în stare inactivă datorită activităţii intrinseci a subunităţii α a GTPazei 
care, stimulată și de GAP, hidrolizează GTP cu formare de GDP. În acest fel, 
subunitatea α revine la conformația inițială, inactivă, cu GDP legat, formă cu 
afinitate mare pentru dimerul β/γ cu care se reasociază și poate începe un nou 
ciclu [7, 60, 68]. 

Amplificarea semnalului este inerentă în ciclul proteinelor G, o singură 
proteină activată poate, la rândul său, activa numeroase molecule-ţintă prin 
interacţiunea cu ele.  

În plante, proteinele G mediază transducerea diferitor semnale, inclusiv 
cele ale auxinei şi giberelinei, luminii roşii şi albastre etc. Activarea receptorului 
de către lumina albastră/roşie determină înlocuirea GDP legat de proteina G cu 
GTP (răspuns declanșat de receptorii cuplați cu proteine G heterotrimerice). 
Subunitatea α-GTP eliberată de celelalte două subunităţi activează fosfolipaza C 
(Phospholipase C, PLC), inițiind cascada de semnalizate a fosfoinozitidelor. 
Fosfatidilinozitolii sunt mai întâi fosforilați succesiv la hidroxilii din diversele 
poziții ale inozitolului (de exemplu, la hidroxilii din pozițiile 4 și 5). Ulterior, 
fosfolipaza C scindează compușii fosfatidilinositol 4,5-bifosfat (PIP2) în inozitol-
1,4,5-trifosfat (IP3) - mesager secund, solubil şi diacilgliceroli (DAG), care 
rămân legați de membrană [57].  

În formarea PIP2 participă două kinaze, care prin fosforilări succesive 
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transformă fosfatidilinositolul (PI) în fosfatidilinositol 4-fosfat (PIP) şi, ulterior, 
în PIP2. IP3 rezultat difuzează rapid de la nivelul membranei în citoplasmă, unde 
se leagă cu proteinele - canale de Ca2+ specifice vacuolelor sau reticulului 
endoplasmatic rugos, acestea fiind activate se deschid pentru eliminarea calciului 
ionizat în citoplasmă. Astfel, IP3 are un rol de mobilizator de Ca2+ din spațiul 
intracelular, sporind concentrația acestuia în citoplasmă. Creșterea concentrației 
citoplasmatice de Ca2+ determina efecte diverse, în funcție de tipul celulei.  

Fosfolipidele inositol pot interacţiona şi cu proteinele citoscheletului, 
semnalizând, astfel, schimbări importante în structura celulei. Fosfolipaza A 
(Phospholipase A, PLA) catalizează hidroliza fosfolipidelor până la lisofosfolipide 
şi acizi graşi liberi. În plante, acizii graşi liberi şi lisofosfolipidele măresc 
activitatea H+-ATP-azelor din membrana plasmatică. PLA2 (fosfolipaza A2) poate 
media răspunsurile la fungi, asociate cu reacţii oxidative şi poate stimula 
activitatea unor enzime, așa ca (1→3) -glucanaza. Unul dintre produsele acţiunii 
PLA2 - acidul linoleic, este precursor în calea octadecanoidă de sinteză a acidului 
jasmonic (JA) cu rol de semnal important în producerea răspunsului la leziuni. 

Fosfolipaza D (Phospholipase D, PLD) hidrolizează fosfatidilcolina cu 
eliberarea acidului fosfatidic (PtdOH), activitatea acesteia fiind asociată cu 
procesele care au loc în senescenţă plantelor, coacerea fructelor, stările de stres şi 
leziuni [99]. Nivelurile celulare ale acidului fosfatidic prezintă o dinamică rapidă 
ca răspuns la semnale, sinteza și degradarea acestuia fiind asigurată prin reacții 
enzimatice multiple. Mai mult, proprietățile sale fizico-chimice unice, 
comparativ cu alte glicerofosfolipide, permit acizilor fosfatidici să influențeze 
structura membranei și să interacționeze cu diverse proteine, fapt ce justifică 
rolul de mediatori lipidici în diverse procese de semnalizare și celulare, prin 
efectele sale versatile, cum ar fi legarea de membrană, modificarea conformației și 
activarea proteinelor țintă, traficul vezicular. Se consideră că PtdOH se comportă 
ca ionofor pentru Ca2+, permiţând deplasarea liberă a Ca2+ prin membrana 
plasmatică. Activităţile şi evenimentele celulare reglate de PtdOH includ 
proteinkinazele, proteinele ce leagă GTP-ul, complexul actinic, secreţia şi 
răspunsul oxidativ rapid în patogeneză [99].  

Diacilglicerolul eliberat din fosfatidilinozitol-trisfosfati, de asemenea, are 
rol în semnalizare, acționând ca mesager secund și inducând răspunsuri lente. 
Acțiunea diacilglicerolului este conjugată cu activarea enzimei proteinkinaza C 
fosfolipidică (PKC) - efector cu activitate serin/treonin - kinazică dependentă de 
calciu. Activarea proteinkinazelor C este urmată de fosforilarea unei diversități de 
efectori, în funcție de tipul celulei, producând varii răspunsuri, inclusiv cele de 
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diviziune şi creştere. 
Sistemul nucleotidelor ciclice. Numeroase semnale interne şi externe sunt 

transduse prin sisteme de semnalizare, care includ ca efectori proteine cu 
activitate de adenilat ciclaze și guanilat ciclaze, iar în calitate de mesageri 
secunzi adenozin monofosfatul ciclic (AMPc) și guanozin monofosfatul ciclic 
[15]. Adenilat ciclazele sunt proteine cu masa moleculară mare, cu izoforme 
solubile și localizate în membrana plasmatică. Prin acțiunea adenilat-ciclazei, 
dintr-o moleculă de ATP rezultă o moleculă de AMPc (3', 5'-adenozin 
monofosfat ciclic) cu eliberarea de pirofosfat. În celulele vegetale, AMPc este 
prezent în concentrații nanomolare. Odată generat în interiorul celulei, AMPc 
transduce semnalele prin interacțiunea cu câțiva efectori celulari responsabili de 
semnalizărea AMPc distinctă. Modificările în nivelurile de AMPc intracelular 
afectează activitatea proteinkinazelor dependente de acestea [11]. AMPc se leagă 
de proteinele de legare a nucleotidelor ciclice, precum CNGC (cyclic 
nucleotides-gated channels) și canalele modulate de nucleotide ciclice activate 
prin hiperpolarizare sau de transportori și factori de transcripție specifici din 
nucleu. Nivelul moleculelor de AMPc este reglat, atât sub aspectul duratei de 
viață, cât și cel al localizării celulare de către fosfodiesterazele citoplasmatice 
(PDE, cytoplasmic phosphodiesterases), blocând astfel calea de semnalizare 
dependentă [29]. 

AMP nucleotidic ciclic este în prezent recunoscut ca o moleculă de 
semnalizare importantă în plante, asociată cu numeroase procese moleculare,  
inclusiv sensibilizarea și răspunsul la stresul biotic și abiotic [15]. De asemenea, 
este demonstrată implicarea AMPc în reglarea germinării semințelor, închiderii 
stomatelor, creşterii tubului polinic și incompatibilității dintre stigmat şi tubul 
polenic, progresia ciclului celular etc. A fost relevat că, atât ciclul vital al celulei 
vegetale, cât şi interacţiunea rizobacteriilor cu rădăcinile sunt însoţite de 
schimbări în concentraţiile de AMPc [15, 97].  

Investigarea unui sistem funcțional de semnalizare dependent de AMPc la 
plantele superioare a stimulat interesul științific asupra rolului multilateral al 
AMPc, care pe lângă reglarea proceselor fiziologice, este implicat activ în 
adaptarea plantelor la factorii de mediu. Arhitectura complexă a căilor 
dependente de AMPc este departe de a fi pe deplin înțeleasă, deoarece partenerii 
de interacțiune și proteinele țintă din aval rămân, în mare parte, neidentificate.  

Guanilat ciclazele catalizează formarea din GTP a guanozin monofosfatului 
ciclic - un alt mesager secund în căile de semnalizare a plantelor, ale cărui efecte, 
deseori antagonizează cu cele produse de AMPc. GMPc este descompus prin 
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reacția catalizata de GMPc - fosfodiesteraza [16]. 
GMPc transmite semnalul unor proteinkinaze dependente de GMPc (G-

kinaze) care fosforilează specific proteinele efectoare din aval necesare 
producerii răspunsului celular [50]. Mai multe tipuri de proteine cu activitate de 
adenilat- sau guanilat ciclază au fost identificate pe baza secvențelor necanonice, 
fiind descoperită prima guanilat ciclază (GC) din plante (AtGC1) [69]. 
Actualmente, sunt descrise enzime GC atât citosolice, cât și membranare, de 
exemplu PSKR1 (nucleotide cyclase phytosulfokine receptor 1), atPepR1 
(pathogen peptide1 receptor) [7].  

Activitatea guanilat ciclazelor membranare şi a celor din citoplasma 
celulelor poate fi stimulată de către ionii de calciu şi peroxizi. În celulele 
vegetale, GMPc participă la transducţia semnalelor de invazie a ciupercilor, 
semnale ale luminii roşii mediate de fitocrom şi ale giberelinei, care reglează 
sinteză amilazei în țesutul aleuronic [83]. La semințele de orz, GMPc în calea de 
semnalizare giberelinică promovează germinarea, micșorând, totodată, 
sensibilitatea pentru acidul abscisic [42]. Rezultate similare au fost relevate și 
pentru semințele de Arabidopsis în curs de germinare [104]. Prin utilizarea 
genelor reporter în constructul genetic s-a demonstrat sporirea conținutului de 
GMPc peste câteva secunde de la tratare cu gibereline a protoplaștilor [49].  

A fost demonstrată implicarea GMPc în deschiderea/ închiderea celulelor 
stomatice prin modificarea turgescenței ca răspuns la acțiunea auxinelor și 
acidului abscisic [107, 33]. Totodată, se consideră că acțiunea GMPc în 
evenimentele fiziologice de închidere a celulelor stomatice are loc în amonte de 
Ca2+, în cascada de semnalizare a H2O2, independent de controlul acidului 
abscisic [114].  

Un alt exemplu de implicare a GMPc este reglarea homeostaziei ionice 
care, în mare măsură, depinde de mecanismele de control ale permeabilității, 
abundenței sau activității proteinelor membranei cu funcție de transport. Au fost 
raportate date conform cărora GMPc influențează procesele menționate prin 
reglarea expresiei diferitor gene, inclusiv a celor care codifică proteine 
transportoare din membranele celulelor radiculare [70]. Experimentarea pe 
rădăcini intacte de Arabidopsis a demonstrat că fluxurile de K+ și Ca2+ induse de 
H2O2 sunt afectate de GMPc [80]. 

Conform lucrărilor lui Li și colab. (2014), acțiunea GMPc din amonte în 
calea de semnalizare etilenică, declanșată ca răspuns la salinitate, se 
concretizează prin menținerea unui nivel superior al raportului de Na+/K+ și al 
activității H+-ATPazei membranei plasmatice [64].  
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Proteinkinazele și fosfatazele în transducerea semnalelor. Mecanismele 
moleculare de transducere a semnalelor implică numeroase proteinkinaze în 
medierea răspunsurilor biologice. Aceste enzime sunt codificate de 3-4% de gene 
din genom, astfel încât, în orice moment, celulele vor fi capabile să utilizeze sute 
de proteinkinaze diferite, specifice pentru diverse semnale: lumină, atacul 
patogenilor, reglatori ai creşterii, stresul termic şi deficienţe nutritive etc. [60]. 

Reprezentanții familiei de proteinkinaze catalizează transferul reversibil de 
γ-fosfat de la ATP la catenele peptidice ce conţin serină, treonină sau tirozină a 
proteinelor-ţintă, modificându-le activitatea. O moleculă de proteinkinază poate 
fosforila sute de proteine-ţintă, fapt care permite amplificarea considerabilă în 
cazul intensității mici a semnalelor. 

Receptorii cu activitate kinazică RLKs (receptor-like protein kinase, RLKs) 
reprezintă o grupă mare de proteinkinaze cu diverse funcţii în transmiterea 
semnalelor prin membrana plasmatică. RLKs se caracterizează printr-un domen 
extracitoplasmatic, o regiune de traversare a membranei şi un domen 
citoplasmatic cu centrul activ al proteinkinazei. La plante au fost descrise patru 
grupe de RLK: RLK cu domenul-S, RLK bogate în leucină (LRR, leucine rich-
repeat), RLK similare cu factorii de creştere a epidermei (EGF - epidermal 
growth factor), kinaze-receptor pentru lectine [27, 48]. 

 O altă grupă de proteinkinaze include familii de enzime Ca2+/calmodulin-
dependente şi SNF1 (sucrose-nonfermenting/AMP-activate). Acestea pot 
fosforila H+-ATP-azele membranei plasmatice şi transportorii membranari. 
Enzimele Ca2+/calmodulin - dependente sunt implicate în căile de transducere a 
semnalelor activate de Ca2+. Kinazele de tipul SNF1-like funcţionează în levuri 
ca senzori metabolici ai raportului ATP/AMP, controlând echilibrul 
anabolism/catabolism prin reglarea transcripţiei genelor codificatoare de enzime 
ale metabolismului carbohidraţilor. În plante, unii reprezentanți ai acestor grupe 
de kinaze se sintetizează în celulele supuse stresului hidric sau concentraţiilor 
înalte de acid abscisic [27, 48, 51, 55]. 

Proteinkinazele activate de mitogen (MAPK, Mitogen-Activated Protein 
Kinase) reglează activitatea unor factori de transcripţie prin fosforilare. Aceste 
evenimente biochimice reprezintă etape primare în reglarea transcripţiei genelor. 
Proteinkinazele activate de mitogen, în cascadele de semnalizare, sunt activate de 
alte proteinkinaze MAPKK (MAPK kinaza) şi MAPKKK (MAPKK kinaza, 
numită şi Raf). Aceste kinaze, la rândul său, sunt activate prin intermediul 
proteinelor ce leagă GTP-ul (proteine G) [27, 48, 60, 81]. Cascadele MAPK sunt 
declanşate de semnalele generate de giberelină, etilenă, stresul osmotic, traume 
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mecanice, vânt, elicitori ai ciupercilor etc. [27, 65, 81]. 
Proteinkinazele revin la starea lor de bază prin acţiunea fosfatazelor 

specifice care transferă gruparea fosfat de la proteine. Astfel, fosfatazele 
reprezintă un alt component esenţial în reglarea transducerii semnalelor prin 
reacții de fosforilare/defosforilare a proteinelor-ţintă. Aproximativ 1125 de 
proteinkinaze și 150 de fosfataze au fost identificate la plantele de 
Arabidopsis [106].  

Fosfatazele prezintă superfamilii cu structuri diferite, situsuri active și 
mecanisme hidrolitice. Inițial, acestor catalizatori specifici cu activitate reglată, 
le-a fost atribuită o funcție constitutivă „housekeeping”. Fosfatazele acționează 
ca „regulatori critici” în defosforilarea țintelor, cu rol de „comutator molecular”, 
care activează/ inactivează căile de semnalizare [18, 13]. 

 
 

1.2. Transducția semnalelor mediată de fitohormoni  
 
Primii compuși cu efect hormonal la plante au fost identificați la mijlocul 
secolului al XX-lea, incluzând auxinele, giberelinele, etilena, citochininele și 
acidul abscisic. Ulterior, au fost descoperiți brasinosteroizii, acidul salicilic, 
jasmonații și, mai recent, strigolactonele (recunoscute ca hormoni începând cu 
anul 2008) [12, 43]. De asemenea, sunt raportate date cu privire la existența a 
diverse peptide, care prezintă efecte similare celor hormonale [65]. 

Se cunoaște că hormonii vegetali dețin un rol de bază, acționând, de regulă, 
interrelaționat în realizarea programelor de dezvoltare și adaptare a plantelor, în 
condiții variate de medii. Aspectul aplicativ al cunoașterii mecanismelor de 
acțiune ale hormonilor vegetali a fost și este intens explorat, începând cu primele 
utilizări ale auxinei și citochininei în cultura in vitro (anii 1950 – 1960), care au 
revoluționat biotehnologiile vegetale și au creat premize pentru ingineria genică a 
plantelor.  

Caracteristici biochimice și fiziologice specifice hormonilor vegetali. 
Hormonii sunt substanțe bioactive cu funcții specifice în semnalizarea celulară, 
spre deosebire de alte molecule semnal endogene (metaboliți primari, specii 
reactive de oxigen, ioni anorganici), care pot influența activitatea și dezvoltarea 
plantelor. Biosinteză acestor compuși organici are loc în situsuri specifice, de 
unde sunt transportați în alte organe/țesuturi, manifestându-și efectul caracteristic 
la concentrații foarte mici (10-9- 10-12 M). Au o greutate moleculară mică, care 
variază între 28 Da (etilenă) și 346 Da (gibereline) [65].  



Aspecte de semnalizare celulară la plante 

24 

Metabolismul fitohormonilor se află sub un control riguros spațial și 
temporal, incluzând căi specializate, cu toate că unii precursori pot fi comuni și au 
alte funcții de bază. De exemplu, acidul salicilic și auxinele sunt derivate, în mare 
parte, din triptofan și fenilalanină, respectiv, deși există și alte căi alternative. 
Etilena este derivată din metionină și citochininele din adenină, iar jasmonații 
rezultă din acidul α-linolenic prin reacția de oxigenare catalizată de lipoxigenază 
în plastide. Ceilalți hormoni reprezintă terpenoizi. Atât acidul abscisic, cât și 
strigolactonele sunt generați prin clivajul oxidativ al carotenoidelor C-40 din 
plastide. Campesterolul, abundent în membranele vegetale, este precursorul 
brasinosteroizilor, în timp ce giberelinele sunt derivate din diterpenoidele ciclice 
care includ o structură tetraciclică denumită giban [4, 32, 41]. 

Majoritatea celulelor vegetale au potențialul de a sintetiza toți hormonii. 
Cea mai mare cantitate de auxine se identifică în situsurile de biosinteză, iar în 
cantități mai mici se întâlnesc în toate organele plantelor. Acumularea acestui 
hormon de creștere are loc în țesuturile meristematice, în organele tinere ale 
plantelor, în semințe, ovarul florilor, în pistil, stamine [12, 84, 100].  

Giberelinele sunt sintetizate preponderent în frunze tinere, muguri apicali, 
organe generative, semințe în curs de germinare etc. [32]. Acidul abscisic se 
sintetizează în rădăcini, în țesuturile vasculare, frunze senescente, în majoritatea 
celulele care conțin cloroplaste sau amiloplaste [66]. 

 Spre deosebire de etilenă, acidul salicilic și acidul abscisic, așa hormoni, 
precum sunt auxinele, citochininele, giberelinele, jasmonații, brasinosteroizii și 
strigolactonele prezintă diversitate structurală cu mai multe forme active, 
particularitate prin care se asigură un grad înalt de specificitate a reacțiilor de 
răspuns, în funcție de contextul fiziologic [4, 65]. De menționat că până în 
prezent au fost identificate mai mult de 130 gibereline, deși doar câteva dintre 
acestea sunt biologic active (GA1, GA3, GA4 și GA7 ) [32].  

Prin conversia între formele active și inactive ale hormonilor se realizează 
unul din mecanismele de control al homeostaziei hormonale, complementar celui 
care mențiune un raport specific prin procesele de anabolism/catabolism al 
hormonului activ. Formele conjugate cu alți compuși cu greutate moleculară mică 
sau mare formează un fond de rezervă de care dispune planta și care îl poate 
utiliza în răspunsurile rapide, în decurs de câteva minute, cum este cazul 
leziunilor sau al fluctuației rapide în spectrul luminii, etc.  

Cel mai des, formele inactive sunt cele glicozilate, acestea fiind întâlnite în 
cazul auxinelor, citochininelor, giberelinelor, acidului abscisic, brasinosteroizilor, 
acidului salicilic și jasmonaților. De exemplu, auxinele se găsesc sub formă 
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liberă, dar în mare parte sunt inactive, sub formă de esteri ai acidului indolil 
acetic cu glucoza, mioinozitolul, sau compuși conjugați cu amidele (aspartat) etc. 
[85]. De menționat că prin aceste transformări chimice crește stabilitatea 
hormonilor, particularitate semnificativă pentru transportul intra-și intercelular al 
acestora. 

Schimbarea raportului cantitativ dintre hormoni este determinată de 
echilibrul dintre reacțiile de sinteză și biodegradare, asigurate de sistemele 
enzimatice ale căror componente se cunosc, mai mult sau mai puțin, complet. De 
exemplu, în cazul acidului abscisic, inactivarea are loc prin transformările 
oxidative ale acidului fazeic și formarea acidului dihidrofazeic [66]. Modularea 
conținutului de citochinine se realizează prin degradare de către enzimele 
citochinin oxidaza/ dehidrogenaza [36]. Catabolismul giberelinelor, de asemenea, 
este critic pentru controlul nivelurilor cantitative endogene de gibereline active și 
poate avea loc prin 2β-hidroxilare, reacție catalizată de enzima GA2-oxidază 
(GA2ox). De fapt, căile de sinteză, degradare și diferite interconversii dintr-o 
formă în alta, sunt destul de complexe, cu diferite puncte de control biochimic 
[36], despre care relativ puțin se cunoaște. 

Controlul nivelului de biosinteză, degradare, modificare chimică și 
transport al hormonilor nu determina doar cantitatea și, respectiv, amploarea 
acțiunii, dar de asemenea, situsul țintă și durata acțiunii. Înțelegerea unor astfel 
de mecanisme complexe este o provocare, chiar și în cazul unui singur hormon, 
cu atât mai mult pentru o cale de semnalizare cu multe componente și secvențe. 
De regulă, hormonii nu acționează individual, rezultatul acțiunii lor comune fiind 
dependent de relațiile (antagonism/sinergism) dintre hormoni și de raportul 
cantitativ dintre aceștia. 

 Răspunsul la acțiunea hormonilor nu poate fi explicat exclusiv prin 
modificări ale concentrației, acestea fiind relativ mici. Un factor important este 
modificarea sensibilității țesuturilor la acțiunea fitohormonilor. Timpul de 
răspuns, sau viteza de reacție a țesuturilor la aplicarea hormonilor este diferită. 
Unele reacții de răspuns sunt foarte rapide, desfășurându-se în câteva secunde sau 
minute. Un astfel de exemplu îl reprezintă închiderea stomatelor ca urmare a 
tratamentelor cu acid abscisic. Închiderea stomatelor în condiții de stres hidric se 
datorează creșterii concentrației de zeci de ori a hormonului din aceste celule, în 
câteva ore. Viteză de reacție mare se constată și în cazul extensiei celulare, 
determinată de tratamente cu auxină [51, 65, 66, 84]. 

În cazul altor reacții declanșate de hormoni, timpul de răspuns poate fi mare: 
ore sau zile. Drept exemplu poate servi biosinteza amilazelor sub acțiunea 
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giberelinelor exogene, formarea calusului, menținerea identității meristemelor etc. 
Separarea spațială a situsurilor de sinteză și acțiune este o particularitate 

distinctă a fitohormonilor în calitate de principali reglatori ai semnalizării celulare. 
Comunicarea prin mesagerii chimici este asigurată de procesele de transport în 
interiorul celulelor, între celule și între organe, inclusiv prin sistemul vascular 
(xilem și floem). Cele mai multe informații sunt cunoscute cu referire la auxine, 
fapt datorat importanței transportului hormonal asimetric și direcționat în 
stabilirea axelor de polaritate a celulei. Distribuția spațială a auxinelor stă la baza 
majorității răspunsurilor de creștere a plantelor și a modificărilor de dezvoltare în 
general. 

Translocarea auxinelor poate avea loc prin transport activ sau difuzie pasivă 
prin membrana plasmatică, în funcție de starea protonației IAA [85]. Sunt 
cunoscuți cel puțin trei tipuri diferite de transportori auxinici:  

proteinele PIN (canale pentru forme anionice);
P-glicoproteinele1 (Pgp) cunoscute și sub denumirea de proteine, care
induc rezistență multiplă la medicamente (MDR1, Multidrug-Resistance)
sau transportori cu casetă de legare ATP1 din subfamilia B (ABCB, ATP-
Binding Cassette subfamily B);
familiile de transportatori/ canale de influx numite AUX1 și Like-AUX1
(LAX).
Proteinele PIN sunt responsabile de efluxul de auxină din reticul

endoplasmatic și din celulă. În timp ce transportatorii ABCB sunt distribuiți 
uniform, proteinele PIN prin concentrarea asimetrică pe membrana plasmatică a 
celulei mențin, în mod normal, caracteristica de polaritate. Localizarea apicală, 
bazală sau laterală a proteinelor PIN determină fluxul direcționat de auxină la 
nivelul țesutului și organelor, proces coordonat între celulele vecine. Similar, 
transportorii care asigură influxul auxinelor în celule - AUX1/LAX pot determina 
cantitatea sau direcția de translocare a acestui fitohormon [85].  

În cazul citochininelor, de asemenea sunt raportați cel puțin trei tipuri de 
transportori [35]:  

pentru purină (PUP, purine permeases);
pentru nucleozide (ENT, equilibrative nucleoside transporters);
cu casetă care leagă ATP (ABC, ATP-binding cassette).
Proteinele ABC asigură și transportul intracelular al precursorilor

jasmonaților și auxinelor [19]. 
S-a descoperit că proteinele transportoare de nitrați sau peptide (NPF, 

nitrate or peptide transporter family) asigură realizarea proceselor de translocare 
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ale auxinelor, acidului abscisic, giberelinelor și jasmonaților [24, 65, 98]. De 
exemplu, proteina AtNPF3.1 are ca țintă membrana plasmatică a celulelor din 
endodermul radicular, unde translocă giberelinele bioactive. La plantele de 
Arabidopsis, proteina care transporta oxidul nitric (NO3

−), descrisă inițial ca 
NRT1.2, ulterior a fost identificată și ca transportor al acidului abscisic (AIT1 
ABA-importing transporter1) [55, 101].  

Transportul hormonilor între organe pe distanțe lungi coordonează 
formarea și succesiunea centrelor dominante (auxinele), mișcările la plante 
(fototropismul, geotropismul etc.), precum și realizarea semnalizării sistemice, de 
exemplu în cazul semnalelor induse de atacul dăunătorilor sau interacțiuni de 
simbioză.  

Giberelinele din situsurile de biosinteză sunt transportate bazipetal prin 
floem, dar și acropetal prin xilem, în țesuturile și organele în creștere, cu 
activitate metabolică înaltă [91]. De exemplu, GA1 și GA20 generate în frunze 
constituie semnale chimice mobile, care induc alungirea internodurilor, 
activitatea cambială și diferențierea fasciculelor libero - lemnoase. Transportul 
bazipetal - acropetal se constată și în cazul citochininelor, strigolactonelor, 
brasinosteroizilor și acidului abscisic [65]. 

Transportul pe distanțe lungi realizat prin țesuturile floemului și xilemului 
este specific. De exemplu, în soluția din vasele xilemice au fost identificate 
citochinine sub forma predominantă de trans-zeatin ribozide, în timp ce floemul 
conține cis-zeatin ribozide și izopentenil adenină, fapt care confirmă direcții 
diferite de transport [14]. Infecția cu agenți patogeni, care induce transducerea 
semnalelor sistemice de la locul atacului în alte părți ale plantei pentru a declanșa 
rezistența dobândită sistemică, reprezintă un alt exemplu clasic de translocare și 
canalizare a semnalelor hormonale [39].  

Majoritatea receptorilor hormonali sunt localizați în plasmalemă, dar se 
întâlnesc și în citoplasmă, nucleu și alte organite celulare. Giberelinele și acidul 
abscisic, având o structură sterolică, străbat ușor membranele fosfolipidice și 
ajung, astfel, la receptorii din organitele celulare. Etilena, singurul hormon în 
stare gazoasă, este moderat solubil în apă și pătrunde prin membranele 
plasmatice. În cazul hormonilor insolubili în lipide, traversarea membranelor 
plasmatice necesită intervenția transportorilor [65].  

Aspecte privind mecanismul de acțiune al hormonilor vegetali. Utilizarea 
formelor mutante cu metabolismul şi sensibilitatea la fitohormoni modificată, în 
calitate de model de studiu, a permis identificarea receptorilor, efectorilor, a unui 
şir de componenţi intermediari şi finali implicaţi în transducerea semnalelor 
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hormonale (auxine, gibereline, citochinine, acidul abscisic etc.). 
 Receptorii pentru citochinine, etilenă, brasinosteroizi sunt ancorați de 

membrane, spre deosebire de cei pentru auxine, gibereline, acidul abscisic, 
jasmonați, acidul salicilic și strigolactone. Receptorii solubili sunt localizați în 
citoplasmă (pentru acidul abscisic, gibereline, acidul salicilic și strigolactone), în 
nucleu (auxine și jasmonați) și pot migra prin citoplasmă în nucleu (gibereline, 
acidul salicilic și strigolactone) [12, 65]. De exemplu, proteinele receptor pentru 
acidul abscisic (PYR1 și PYR1-Like) interacționează cu PP2C (Protein 
Phosphatases 2C) din citoplasmă pentru a regla starea de fosforilare a altor 
parteneri de interacțiune, de exemplu proteinkinaza SnRK2 (Sucrose Non-
Fermenting Kinase 2) [66].  

Un alt receptor, cel pentru acidul salicilic SA - NPR1 (Nonexpresser Of 
Pathogenesis-Related Protein1), după formarea complexului ligand-receptor 
migrează în nucleu, unde acționează în calitate de co-activator al factorilor de 
transcripție, precum TGA3 (proteină de legare specifică a secvenței TGACG), 
pentru a activa genele sistemului de apărare a plantei la atacul patogenilor [52].  

Receptorii pentru gibereline și strigolactone fac parte dintr-o familie 
numeroasă de hidrolaze α/β, deși receptorul giberelinelor nu prezintă activitate 
hidrolitică [41]. Giberelinele, în calitate de semnale biochimice, sunt percepute 
de către receptori solubili GID1 (Ga Insensitive Dwarf1) care se întâlnesc atât în 
citoplasmă, cât și în nucleu. O singură genă, care codifică GID1, a fost 
identificată în genomul orezului și trei ortologi GID1a, GID1b și GID1c la 
plantele de A. thaliana [44, 109].  

La Arabidopsis, atașarea giberelinelor și strigolactonelor de receptorii 
GID1 (Ga-Insensitive Dwarf1) și respectiv D14 (DWARF14) declanșează 
modificări conformaționale specifice formarii complexului cu proteinele F-box 
SLY1 (Sleepy1), respectiv MAX2 (More Axillary Growth2) și recrutarea 
ulterioară a acestora pentru asociere în complexele SCF (Skp-Cullin-F-box). Spre 
deosebire de acești hormoni, auxina și acidul jasmonic se leagă direct de 
proteinele F-box TIR1 (Transport Inhibitor Response1), respectiv COI1 
(Coronatine Insensitive1), eveniment ce determină formarea complexelor SCF și 
recrutarea co-represorilor transcripționali pentru degradare [85].  

Receptarea strigolactonelor are loc printr-un mecanism diferit de ceilalți 
hormoni. Receptorul D14 fiind o serin-hidrolază, formează prin legături 
covalente un component intermediar (CLIM, Covalently Attached Intermediate). 
Acesta rămâne atașat la situsul activ și declanșează o schimbare conformațională 
în D14, sporind afinitatea pentru interacțiunea cu alte proteine, inclusiv proteina 
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F-box MAX2 [120]. 
Receptorii pentru brasinosteroizi sunt proteinkinaze transmembranare 

bogate în leucină (LRR-RKs, leucine-rich-repeat receptor kinases) cu domene 
kinazice pe partea intracelulară a membranei. În rezultatul formării complexului 
hormon-receptor (BRI1), domenul citoplasmatic al kinazei fosforilează 
regulatorul negativ BRI1 KINASE INHIBITOR1 (BKI1), de care ulterior, BRI1 
se disociază și fosforilează partenerul de interacțiune - proteina BAK1 (Bri1-
Associated Receptor Kinase 1), astfel fiind activată calea de semnalizare [112].  

În cazul receptorilor pentru etilenă și citochinine, care constau dintr-o 
histidin-kinază conservată (HK) și proteine reglatoare de răspuns (RR), se 
realizează transferul grupărilor fosfat de la HK (fosforilată la resturile de His înalt 
conservate) la RR. Activarea RR determină generarea mesagerilor secunzi [35].  

În procesul semnalizării mediate de etilenă, atașarea ligandului la receptori 
inactivează CTR1 (Constitutive Triple Response 1) [47]. De asemenea, în cazul 
citochininelor, formarea complexului cu receptorii CK1 sau CRE1 (Cytokinin 
Response1) declanșează fosforilarea proteinelor HP (Histidine Phosphotransfer). 

Există două mecanisme de semnalizare în aval de receptarea ligandului. 
Unul determină modificări în activitatea partenerilor de interacțiune prin 
cascadele de fosforilare. Al doilea mecanism constă în degradarea specifică a 
proteinelor țintă, prin ubiquitinare și proteoliză de către complexul proteozomal 
26S. Ambele mecanisme sunt active în toate sistemele hormonale, însă unul este 
de bază [103]. 

Formarea complexului receptor-hormon în cazul citochininelor, acidului 
abscisic, etilenei, brasinosteroizilor declanșează transducția semnalului, 
preponderent prin modificări de fosforilare a proteinelor. Mai multe clase de 
proteinkinaze au fost identificate în calitate de regulatori importanți ai 
semnalizării mediate de hormoni (CIPK, CBL-interacting protein kinases, CDPK 
calcium-dependent protein kinases, MAPK, mitogen-activated protein kinase).  

Un complex enzimatic MAPK include, de regulă, combinații din cel puțin 
trei kinaze, MAPK, MAPKK, MAPKKK [31, 65, 84]. Țintele în aval pentru 
fosforilare sunt regulatori transcripționali, de exemplu proteinele ABI (ABA - 
insensitive) și factorii de transcripție AREB (ABA Response Element Binding 
Factors). Proteinele ABI4 fac parte din familia AP2/ERF (Apetalla2/Ethylene 
Response Factor) [66]. 

În semnalizarea citochininelor (Arabidopsis) este implicat un sistem bi-
component, care realizează transferul secvențial al grupărilor fosfatice de la 
receptori, de exemplu, CK1/CRE1 la proteine AHP (Histidine Phosphotransfer 
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proteins). Proteinele AHP pot fosforila alți regulatori de transcripție, precum 
ARRs (Arabidopsis Response Regulators). Tipul B-ARR sunt factori de 
transcripție MYB, care activează expresia altor gene, inclusiv cele de tipul A-
ARR [35].  

Al doilea mecanism major prin care semnalizarea hormonală produce un 
răspuns (degradarea regulatorilor transcripționali prin ubiquitinare și proteoliză în 
proteozomii 26S) este constatat la auxine, gibereline, jasmonați și strigolactone, 
deși degradarea proteinelor este proces comun și în sistemele de control ale altor 
hormoni. Atașarea hormonilor de receptorii lor specifici rezultă în formarea 
complexelor cu proteine F-box - subunități de recunoaștere a substratului din 
componența SCF ubiquitin E3 ligaza (SCF ubiquitin ligases). Acest complex se 
atașează la regulatorii transcripționali țintă pentru ubiquitinare și, ulterior, 
degradare [12, 65, 84].  

Proteinele represor Aux/IAA, în număr de 29 la Arabidopsis thaliana, 
reprezintă ținta pentru TIR1. Aceștia interacționează în combinații perechi cu 
aproximativ 23 de factori de transcripție ARF care, de asemenea, recrutează TPL 
(TOPLESS) și TPL-RELATED (TPR) co-represori, rezultând inactivarea 
cromatinei și silențierea genelor țintă ARF [113]. Astfel, degradarea direcționată 
de TIR1 a proteinelor AUX/IAA reprezintă un model de represie a multor gene 
care se realizează specific în funcție de țesut, cu rol de control în diferite procese 
de creștere și diferențiere [85].  

Semnalizarea mediată de gibereline are loc într-un mod similar. Formarea 
complexului ligand-receptor inițiază semnalizarea giberelinică prin interacțiunea 
acestora cu proteinele represori DELLA - notație derivată de la aminoacizii, care 
formează o regiune scurtă la capătul N-terminal D-E-L-L-A (Asp-Glu-Leu-Leu-
Ala), importantă pentru formarea complexului GID1-DELLA.  

Pentru plantele de Oryza sativa și Hordeum vulgare a fost descrisă o 
singură proteină cu motivul SLR1 (Della - Slender Rice1) și respectiv SLN1 
(Slender1). În cazul speciei A. thaliana au fost identificate cinci proteine 
DELLA: GAI (GA Insensitive), RGA (Repressor of GA1-3) și RGL1/2/3 (RGA 
LIKE1/2/3), care aparțin familiei GRAS. Prin atașarea proteinelor DELLA la 
complexul GA-GID1 crește afinitatea pentru ubiquitin-ligazele SCF SLY1 E3 la 
A. thaliana sau SCF GID2 la orez și astfel proteinele ubiquitinate sunt degradate 
în proteozomii 26S. 

Evenimentele moleculare menționate declanșează cascadele de 
defosforilare și transducție a semnalelor, finalizând cu activarea factorilor 
specifici de transcripție care, interacționând cu promotorii genelor țintă, produc 
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răspunsuri celulare specifice [17, 30]. 
În semnalizarea mediată de jasmonați țintele pentru proteoliză sunt 

proteinele cu domenul JAZ (Jasmonate Zim), dintre care 13 membri au fost 
identificați la A. thaliana. Aceștia sunt represori transcripționali, care aparțin 
familiei TIFY, definită prin prezența unui motiv TIF [F/Y] XG. Proteinele JAZ 
leagă și reprimă activitatea MYC2, un factor de transcripție de tip bHLH care se 
atașează la boxa-G (CACGTG) și reglează diferențial genele ce răspund la diverse 
leziuni celulare și agenți patogeni [122]. 

Degradarea proteozomală are, de asemenea, un rol major în producerea 
răspunsurilor la etilenă. Factorii de reglare din calea de semnalizare a etilenei 
EIN3 (Etilen Insensibil 3) și factorii de transcripție EIL (EIN3 like), în lipsă de 
etilenă, sunt scindați rapid prin sistemul ubiquitin - proteozomal [47]. 

Hormonii participă în reglarea tuturor proceselor de activitate, creștere și 
dezvoltare la plante, pe tot parcursul ciclului de viață. Toate celulele vii răspund la 
stimulii hormonali. Auxinele, citochininele și giberelinele sunt esențiale pentru o 
varietate de procese morfogenetice și de dezvoltare, precum sunt cele de diviziune 
și diferenţiere celulară, creşterea și maturizarea. Creșterea frunzelor, tulpinilor și 
ramificarea lăstarilor sunt procese controlate de auxine, citochinine, strigolactone, 
gibereline și brasinosteroizi. Mutanții insensibili la gibereline și brasinosteroizi 
prezintă unele aspecte ale dezvoltării compromise, iar mutanții cu deficiențe în 
semnalizarea reglată de gibereline și jasmonați sunt sterili [35, 65, 85]. 

Acidul abscisic, brassinosteroizii, acidul jasmonic și derivații săi reglează 
multiple răspunsuri de apărare față de patogeni și diverse răspunsuri de creștere și 
adaptare la factori de stres [66, 112, 122]. Răspunsurile la secetă, frig, salinitate 
și inundații implică, de asemenea, semnalizarea mediată de etilenă [47]. 

Pentru a obține o imagine completă a răspunsurilor celulare controlate de 
hormoni este necesar de luat în considerare combinația de semnale pe care le 
primește planta la un moment dat. Comportamentul celular depinde de sinergia 
între răspunsurile la semnalele interne ca urmare a proceselor de dezvoltare și 
cele induse de mediu.  

Informațiile disponibile în prezent cu privire la metabolismul și funcțiile 
hormonilor vegetali demonstrează elocvent că nu pot fi considerate grupe 
distincte hormoni de creștere sau hormoni de stres, deoarece fiecare dintre aceste 
substanțe exercită multiple efecte sincronizate de reglare a dezvoltării 
ontogenetice, influențându-se reciproc la nivel de sinteza și acțiune fiziologică. 
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1.3. Rețele de semnalizare induse de gibereline (Arabidopsis thaliana) 

Mecanismele de reglare homeostatică biochimică și fiziologică a proceselor vitale 
la plante implică interrelații complexe de natură hormonală. Condiţiile dinamice 
ale mediului şi, în special, stările de stres reorganizează căile de semnalizare 
celulară, rezultând profile noi de expresie genică şi metaboliţi prin care se asigură 
răspunsuri fiziologice adaptive.  

Se cunoaște că giberelinele se intersectează cu diferiți fitohormoni în 
reglarea expresiei genelor ca eveniment final al rețelelor de semnalizare. Datorită 
mecanismelor complexe și, în același timp, flexibile/compensatorii de recepție și 
transducție a semnalelor de natură variată, există multe neclarități, în pofida 
numeroaselor investigații în domeniu. Descifrarea unor sisteme de reglare la nivel 
de organism, începând cu generarea de semnale până la reacția fenotipică de 
răspuns, necesita integrarea unui volum mare de date în reţele genice, proteice, căi 
metabolice etc. 

Performanţa software-ului bioinformatic și a realizărilor de genomică 
vegetală, în special, secvenţierea genomului la diverse specii de plante, permite 
abordarea investigativă de sistem, prin extragerea și prelucrarea informației din 
bazele de date interconectate. Utilizarea tehnologiilor de avangardă, de exemplu 
cele pe bază de microchip - microarray permit analiza simultană a expresiei a 
câteva mii de gene. Acest avantaj tehnologic în studiul transcriptomului este 
posibil datorită capacității de obținere a unui număr mare de sonde (molecule de 
ADN monocatenar) și fixării automatizate pe un suport utilizat pentru hibridizarea 
complementară cu secvențele nucleotidice de interes și cele de referință marcate 
diferit cu fluorochromi. Prin scanare (lazer) se va diferenția și măsura intensitatea 
spoturilor fluorescente în raport cu probele de referința [94]. 

Affymetrix este una dintre primele companii care au dezvoltat tehnologia 
microarray cu matrice de înaltă densitate în oligonucleotide pe substrat de sticlă 
sau silicon (chip-uri) [63].  

Sursele de informații științifice necesare pentru elaborarea unor platforme 
microarray derivă, preponderent, din cunoștințele obţinute pe organismele model, 
cu genomul secvențiat. De menționat că investigarea funcției genelor necesită un 
timp mai îndelungat, chiar dacă este cunoscută secvența genomului unei anumite 
specii. Analiza comparativă a structurii genei nu permite întotdeauna identificarea 
funcției acesteia. Un exemplu poate servi proiectul de secvențiere a genomului la 
Arabidopsis thaliana, a cărui finalizare în 2000 [111] nu s-a soldat și cu adnotarea 
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funcțională a tuturor genelor. 
Datele microarray înregistrate experimental sunt specificate sub forma unor 

matrici de intensitate, care ulterior vor reprezenta blocuri de valori ale nivelului de 
expresie genică (concentrație relativa de ARNm, unități convenţionale) pentru 
gene provenind din diferite țesuturi, în diferite condiții experimentale. Fiecare 
analiză include informaţii privind sondele moleculare utilizate (Probe_ID), tipul 
de tehnologie microarray (Affymetrix, Illumina etc.), numărul de repetiţii tehnice 
sau/ şi biologice, condiţiile experienţei, modul de obținere a materialului biologic 
şi alte variabile suplimentare. 

Datele rezultate din experiențe microarray sunt disponibile în mai multe 
resurse electronice:  

Gene Expression Omnibus, GEO pe portalul National Center for
Biotechnology Information, NCBI (ncbi.nlm.nih.gov/geo/);
Gene Expression Atlas, GEA (ebi.ac.uk/gxa);
Nottingham Arabidopsis Stock Centre Array, NASCArray
(affymetrix.arabidopsis.info/) etc.

NCBI-GEO este o resursă publică, care prezintă rezultatele obţinute 
preponderent prin tehnologia microarray sau și prin alte metode contemporane de 
cercetare, precum tilling array, high throughput sequencing, Serial Analysis of 
Gene Expression (SAGE), Massively Parallel Signature Sequencing (MPSS), 
Real-Time PCR (qPCR) cu indicarea protocoalelor şi a tabelelor de valori de 
expresie elaborate conform standardului MIAME (Minimum Information About a 
Microarray Experiment).  

Interesul științific pentru genomica funcțională a crescut vertiginos, fapt 
demonstrat de volumul de date înregistrate de NCBI-GEO, care pe parcursul a 10 
ani (2000-2010) a inclus peste 17000 de studii microarray [9]. Doi ani mai târziu 
(anul 2013) erau înregistrare deja peste 32000 de studii, cu cca 800000 de probe, 
derivate de la peste >1600 de organisme, obţinute în 13000 de laboratoare de 
cercetare [10]. Actualmente (anul 2020), în arhiva NCBI-GEO sunt disponibile 
137600 de studii cu 3940608 probe (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ geo/summary). 
Acest volum imens de cunoştinţe oferă o oportunitate deosebită pentru analiza 
datelor la nivel de gene individuale sau grupuri de gene de interes.  

Analiza in silico a datelor biologice multivariate, cu un grad înalt de 
complexitate a devenit deja un element metodologic indispensabil al proiectelor 
de cercetare interdisciplinară, determinând astfel, o cerere ridicată în dezvoltarea 
competențelor profesionale în domeniu. Studiul comparativ al datelor 
transcriptomice în sisteme biologice în normă versus patologie facilitează 
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înaintarea ipotezelor și, ulterior, prin verificarea acestora, înțelegerea 
mecanismelor ce stau la baza proceselor fiziologice. De asemenea, prin analiza 
exploratorie se poate atribui o valoare predictivă datelor de expresie genică, în 
cazul EST-urilor cu funcție necunoscută, acestea fiind considerate gene candidat 
cu implicare în anumite procese biologice.  

Volumele mari de date transcriptomice și proteomice analizate în situații 
fiziologice concrete oferă informații pentru identificarea componentelor 
moleculare a reţelelor de interacţiuni sau de transducție a semnalelor. Aceste date 
pot fi utilizate în calitate de date primare pentru diverse proiecte de cercetare.  

Pentru exemplificare, în această lucrare au fost selectate două investigații 
bioinformatice pe date de expresie microarray, realizate de colaboratorii Centrului 
de cercetare Genetica funcțională, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” [34, 
76]. Cercetările in silico au vizat specia Arabidopsis thaliana - planta cu 
transcriptomul cel mai pe larg explorat, în scopul identificării genelor potențial 
reglate de gibereline - fitohormon cu multiple semnificații în creșterea, dezvoltarea 
și adaptarea plantelor în condiții variate de mediu.  

Au fost alese două modele experimentale pe platforme microarray extrase 
din bazele de date genomice: 

 răspunsuri celulare timpurii la semnalul giberelinic (GSE8739- Early 
gibberellin responses in Arabidopsis); 

 giberelinele - factor integrator al căilor de semnalizare fitohormonală 
(GSE39384 - The AtGenExpress: Basic hormone treatment of seedlings 
in Arabidopsis). 

 
Gene candidate în răspunsuri celulare timpurii la semnalul giberelinic 
(Arabidopsis thaliana)  
Analiza informației referitoare la A. thaliana, stocată în repozitoriul GEO a pus în 
evidenţă 50 de platforme microarray produse de: Affymetrix (29), Agilent 
Technologies (11) şi NimbleGen (10) [34]. A fost relevată ponderea procentuală 
mai mare de date (58%) obţinute prin experiențe de expresie genică pe platformele 
produse de Affymetrix, dintre care s-a evidențiat GPL198 - ATH1-121501 
Affymetrix Arabidopsis ATH1 Genome Array, cu un număr record de experienţe - 
548, pe un număr total de 6992 probe.  

Extragerea şi analiza datelor s-a realizat prin intermediul limbajului de 
programare R [6, 87]. Suplimentar, pentru a obține mai multe informaţii privind 
secvenţele sondei şi a celor de interes, poziţia acestora pe cromozom, asocierea cu 
caractere cantitative, coduri de adnotare suplimentare din alte baze de date (de 
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exemplu, portalul ExPaSy) etc., a fost utilizat instrumentul NetAffy Analysis 
Center (affymetrix.com/ analysis/index.affx).  

Urmând un șir de algoritmi în extragerea și selectarea datelor microarray, au 
fost identificate cinci serii de date privind experienţe de tratament exogen cu 
gibereline (GSE8739, GSE8785, GSE8741, GSE18985, GSE7353), dintre care, a 
fost analizată GSE8739 - Early gibberellin responses in Arabidopsis [10]. Seria 
GSE8739 conține valorile de expresie genică a plantulelor de Arabidopsis 
thaliana, o formă mutantă ga1-3 cu fenotip deficient în gibereline [115].  

Condițiile experimentului au fost: variante tratate cu AG4 2 μM și variante 
tratate cu apă, în calitate de control, în 4 repetiții biologice:  

1. GSM216888 - ga1-3_shoots_1h_water_repl1 
2. GSM216893 - ga1-3_shoots_1h_water_repl2 
3. GSM216895 - ga1-3_shoots_1h_water_repl3 
4. GSM216896 - ga1-3_shoots_1h_water_repl4 
5. GSM216899 - ga1-3_shoots_1h_GA4_repl1 
6. GSM216901 - ga1-3_shoots_1h_GA4_repl2 
7. GSM216904 - ga1-3_shoots_1h_GA4_repl3 
8. GSM216906 - ga1-3_shoots_1h_GA4_repl4 
Transcripții analizați reprezintă probe de ARNm extrase din lăstarii 

plantulelor de A. thaliana la 60 de minute post - tratament hormonal.  
Profilul de expresie genică la probele tratate cu AG4 comparat cu cel din 

varianta control este sugestiv pentru identificarea genelor cu răspuns timpuriu la 
semnalul giberelinic. Aceste EST-uri pot fi considerate ipotetic gene candidat intr-
o rețea de semnalizare reglată de gibereline. Aceste informații de pronosticare, 
ulterior se testează experimental prin Real time-PCR sau alte tehnici de 
cuantificare a nivelului de expresie genică.  

Clustere de gene cu expresia afectată de tratamentul cu AG4. Analiza 
efectului tratării cu AG4 a fost realizată în baza indicelui de expresie (IE), care 
rezultă din logaritmul raportului dintre valoarea expresiei la varianta tratată (x2 ) și 
variantă control (x1). Astfel, din numărul total de transcripți aproximativ 17000 au 
avut valori IE apropiate de zero, fapt care semnifică lipsa sensibilității la 
tratament. Au fost identificați mai mult de 5000 de transcripți cu valori 
pozitive/negative mai mari ca 1, reprezentând genele cu activitate influențată de 
tratamentul cu AG4. În funcție de efectul hormonal au fost considerate 
următoarele trei categorii de gene: 

 cu expresie nemodificată, IE < 1,35 (16751 gene); 
 cu expresie modificată nediferenţiat IE =1,35 – 2 (4406 gene); 
 cu expresie modificată diferenţiat IE ≥ 2 (1653). 
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Lista genelor de interes a inclus 1653 de gene cu indicele de expresie egal cu 
cel puţin valoarea 2. Aceste gene au fost analizate în conformitate cu categoriile 
informaționale GENE ONTOLOGY, GO (www.geneontology.org/):  

Component celular (Cellular Component);
Funcție moleculară (Molecular Function);
Proces biologic (Biological Process).

Astfel, secvenţele genice descrise pentru A. thaliana se includ în următoarele 
subcategorii (figura 1.1): 

GO:0005623 celulă (cell)
GO:0005576 regiune extracelulară (extracellular region)
GO:0044421 entitate din regiuni extracelulare (extracellular region part)
GO:0032991 complex macromolecular (macromolecular complex)
GO:0031974 lumen, spațiu intermembranar (membrane-enclosed lumen)
GO:0043226 organite (organelle)
GO:0044422 entitate structurală a organitelor (organelle part)
GO:0055044 simplast (symplast)

Cele mai multe secvențe analizate sunt atribuite la GO:0005623 (cell) 
(aproximativ 50%) ce include un număr mare de alte subcategorii (figura 1.1 A). 

În cazul a 681 de secvenţe au fost stabilite adnotări (figura 1.1 B) care aparțin 
la subcategoriile: GO:0005623 - 602 secvenţe (88 %); GO:0044421 - 66 secvenţe, 
(10 %); GO:0032991 - 13 secvenţe (2 %). Analiza ontologică a evidențiat genele de 
interes, care se includ în câteva subcategorii Cell Part (figura 1.2 A):  

GO:0005622 intracelular – 299 secvențe (49%);
GO:0012505 sistem endomembranar – 181 secvențe (30%);
GO:0016020 membrane – 94 secvențe (16%);
GO:0071944 structuri periferice celulare (cortex celular, membrana
plasmatică etc.) – 28 secvențe (5%).

Un număr mare de secvențe genice studiate au fost incluse în subcategoria 
GO:0005622 intracelular (49%), indicând asupra organitelor (figura 1.2 B): nucleu 
(GO:0005634) - 44%; plastide (GO:0009536) 16%, mitocondrii (GO:0005739) - 
14%; citoschelet (GO:0005856) - 8%; citoplasmă (GO:0005737) - 8%, ribozomi 
(GO:0033279) - 6%; reticul endoplasmatic (GO:0005783) - 3%; vacuole 
(GO:0005773) - 3%; aparatul Golgi (GO:0005794) - 3%; endozomi (GO:0005768) - 
1%; citosol (GO:0005829) - 1%; adipozomi (GO:0005811) - 1%; peroxizomi 
(GO:0005777) - 1%.  

De menționat că pentru genele cu specificarea  nucleu au fost relevați 
termenii: GO:0000228 cromozom; GO:0005667 complexul factorilor de transcripție 
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şi GO:0000788 nucleosom. 

Fig. 1.1. Clustere de gene (Arabidopsis) în conformitate cu categoriile informaționale 
GENE ONTOLOGY, GO (A) și ponderea procentuală a secvențelor pe subcategorii ale 
Componentei celulare (B). 

Fig. 1.2. Ponderea procentuală a genelor (Arabidopsis) grupate în conformitate cu 
subcategoriile structurale CELL PART (A) și a celor din GO:0005622 intracelular (B). 
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Aplicarea mai multor filtre de selecție și grupare a datelor a permis 
elucidarea efectului de reglare hormonală a AG4 în acumularea diferențiată a 1653 
de transcripți pentru compuși proteici cu funcții și localizare în citoplasmă și 
diverse organite celulare, preponderent în nucleu, plastide și mitocondrii.  

Informația privind căile metabolice, în care pot fi implicați produșii de 
expresie a genelor de interes, a fost extrasă din baza de date KEGG (Kyoto 
Encyclopedia of Genes and Genomes). Această bază de date arhivează informaţii 
cu referire la gene, rețele de interacțiuni, compuși moleculari etc., oferind 
oportunitatea de analiză a unui număr mare de reţele de interacţiuni moleculare 
caracteristice pentru varii organisme (http://www.genome.jp/kegg/) [54].  

Au fost identificate 59 de căi în care diferite entități moleculare 
interacționează, 70% fiind încadrate în categoria Metabolism, 19% țin de 
Procesarea informației genetice și un număr semnificativ mai mic fac parte din 
Sisteme fiziologice, Procese celulare și Procesarea informației externe (de mediu) 
(figura 1.3). Fiecare genă se asociază cu 1 - 6 dintre căile identificate.  

 

 
Fig. 1.3. Clasificarea căilor de interacțiuni moleculare conform categoriilor KEGG 
(http://www.genome.jp/kegg/). 

 
Datele obținute argumentează implicarea giberelinelor active fiziologic în 

reglarea activității genelor codificatoare de proteine cu funcții multiple în 
derularea metabolismului primar și secundar, prin care se asigură transformările 
chimice de bază, esențiale în menținerea vieții și creșterii organismului. Totodată, 
este semnificativă și ponderea implicării genelor de interes în procesarea 
informației genetice și comunicarea intra- și extracelulară. 
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Elemente reglatoare a genelor cu nivelul de expresie afectat de 
semnalul giberelinic (AG4). Resursele bioinformatice The Arabidopsis Gene 
Regulatory Information Server (AGRIS) și Arabidopsis cis-regulatory element 
database (AtcisDB) oferă posibilitatea de a identifica elementele reglatoare a 
genelor de interes, inclusiv secvențele promotorilor şi factorii de transcripţie . 
Aceste informații sunt utile pentru identificarea partenerilor de interacțiune într-
o rețea moleculară în anumite condiții fiziologice sau așa, cum este cazul de 
față, în semnalizarea mediată de gibereline. 

AtcisDB (http://arabidopsis.med.ohio-state.edu/AtcisDB) include informaţii 
despre aproximativ 33000 de regiuni adnotate în baza versiunii genomului 
TAIR9, 1770 de factori de transcripţie, grupați în 50 de familii, inclusiv 
instrumente bioinformatice de identificare a localizării potențiale pe cromozom a 
promotorilor. Pentru utilizarea acestei resurse s-au extras adnotările 
corespunzătoare genelor în versiunea TAIR9 pentru genomul Arabidopsis. 
AtcisDB, realizează căutări în regiuni de -500 pb în amonte de locusul genei. 
Astfel, au fost identificați 66 de promotori și 12 familii de factori de transcripţie. 

Pentru un număr mare de gene au fost identificați mai mulți promotori şi 
factori de transcripţie potențiali. Unii promotori sunt specifici doar pentru o 
singură genă, de exemplu: SORLIP3 (AT5G51470), Z-box promoter motif 
(AT4G19130), CBF1BS in cor15a (AT4G03330), LS7 promoter element 
(AT3G57510), E2F binding site motif (AT3G43860), octamer promoter motif 
(AT1G65960).  

Principalele familii din care fac parte factorii de transcripţie identificați 
sunt: 

 WRKY, domeniul WRKY se întâlnește în una sau două copii într-o 
superfamilie de factori de transcripție a plantelor implicați în reglarea 
diferitelor procese fiziologice, inclusiv răspunsul de apărare față de 
patogeni, senescența, dezvoltarea trihomilor, biosinteza metaboliților 
secundari. Absenţa de omologi WRKY în genomurile Caenorhabditis 
elegans, Drosophila melanogaster şi Saccharomyces cerevisiae, sugerează 
faptul că factorii de reglare WRKY sunt specifici plantelor [117].  

 MYB, familie ce include mai mult de 200 factori de transcripţie care 
controlează astfel de procese, precum răspunsurile la stresul biotic și 
abiotic, dezvoltare, diferențiere, metabolism, apărare etc. Pentru A. 
thaliana se cunosc mai mult de o sută de gene MYB, funcţiile acestora 
fiind destul de diferite comparativ cu secvenţele omoloage pentru 
organismele animale [3].  
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MADS, sunt implicaţi în reglarea proceselor morfogenetice la plante. Au
fost descrise peste 100 de gene cu funcții în procesul morfogenezei
florale a plantelor angiosperme. Genele MADS-box constituie un sistem
excelent pentru studiul evolutiv al familiilor de gene la plantele
superioare [82].
LEAFY (LFY), factori de transcripție a genelor codificatoare de proteine
specifice morfogenezei plantelor dicotiledonate, tranziției florale. Sinteza
acestora este sporită în etapele timpurii ale dezvoltării primordiilor
florale [46].
Homeobox, factori de transcriere din 14 clase, genele şi pseudogenele
acestei familii au fost identificate la un şir de organisme (plante cu flori,
muşchi etc.) sugerând asupra unui punct comun în evoluţia plantelor
superioare. Genele homeobox reglează diferențierea și morfogeneza
celulară [75].
HB, factori de transcripţie ai genelor cu funcții în diferenţierea celulară.
Pentru plante şi animale sunt descrise clase divergente, dar care au o
origine comună [56].
E2-FDP, au un rol esenţial în reglementarea tranziţiei G1/S. Arabidopsis
thaliana conține cel puțin două gene diferite AtDPa și AtDPb. AtDP
heterodimerizează eficient in vitro cu proteinele E2F, AtE2Fa și AtE2Fb
prin domeniile lor de dimerizare. AtDPa și AtE2Fa se acumulează în
procesele de diviziune celulară, cel mai înalt nivel de transcriere se atestă
în faza S [71].
bZIP, sunt asociați cu diverse procese, precum fotomorfogeneza,
formarea frunzelor și semințelor, homeostazia energetică și răspunsurile
la stresul abiotic și biotic [28].
BHLH, este una dintre cele mai mari familii de factori de transcripție
studiați la Arabidopsis thaliana, Oryza sativa, Populus sp . etc. Produșii
de expresie a genelor reglate de către acești reprezentanți au funcții în
multiple procese celulare, inclusiv germinarea semințelor, înflorire,
răspunsuri la stres [21].
ARF, conferă specificitate răspunsului auxinei prin activarea genelor
țintă [67].
AP2-EREBP, factori de transcripţie specifici pentru plante, reglează
transcrierea genelor cu funcţii în morfogeneza florală şi organogeneză,
mecanisme de răspuns la stresul biotic şi abiotic [123].
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Reţele ipotetice de interacţiune dintre procesele metabolice reglate de 
gibereline. Informaţiile extrase din baza de date KEGG cu privire la procesele 
fiziologice afectate de tratamentul cu GA4 și a elementelor reglatoare a 
activității transcripționale a genelor de interes au stat la baza stabilirii  
interconexiunilor posibile și integrării acestora într-o reţea de interacțiune a 
evenimentelor moleculare cu sensibilitate crescută la modificările în concentrația 
giberelinelor fiziologic active. Astfel, cele mai multe dintre genele cu nivelul de 
expresie modificat de GA4 au fost asociate proceselor ath01110: Biosynthesis of 
secondary metabolites, ath01100: Metabolic pathways, ath04075: Plant hormone 
signal transduction și ath04626: Plant-pathogen interaction din categoria 
Environmental Information Processing.  

Reţiaua de interacţiuni dintre procesele biologice menționate a fost 
elaborată prin intermediul programului Cytoscape, v.2.8 (www.cytoscape.org) - 
un instrument bioinformatic cu acces liber, destinat integrării datelor 
transcriptomice și vizualizării reţelelor de interacţiune moleculară.  

Numărul cel mai mare de interacţiunii a fost identificat în cazul 
subrețelelor formate din componentele ciclului acizilor tricarboxilici 
(ath00020), metabolismului piruvatului (ath00620), fapt ce denotă rolul esențial 
al giberelinelor în reglarea metabolismului hidraților de carbon și, în special, al 
celui energetic (fosforilarea oxidativă, ath00190). De asemenea, rețeaua 
conține module asociate de procese, precum (figura 1.4 A și B): 

replicarea ADN (ath03030);
mecanisme de reparare a leziunilor ADN prin excizia nucleotidelor
(ath03420), repararea situsurilor neîmperecheate (03430), reparare prin
excizia bazelor azotate (ath03410), recombinare omoloagă (ath03440);
transportul ARN (ath03130), ribozomi (ath03010) şi biogeneza lor
(ath03008);
endocitoza (ath04144), procesarea proteinelor în reticulul endoplasmatic 
(ath04141), interacţiune SNARE în transportul vezicular (ath04130), 
proteoliza mediată de ubiquitină (ath04120);
sistemul de semnalizare fosfatidilinozitolic (ath04070) şi transducerea
semnalelor fitohormonale (ath04075);
biosinteza scheletului terpenic (ath00900), degradarea lemonenului şi
pinenului (ath00903), biosinteza diterpenoizilor (ath00904), biosinteza
brassinosteroizilor (ath00905), biosinteza carotenoizilor (ath00906),
biosinteza zeatinei (ath00908), biosinteza sesquiterpenoizilor (ath00909)
şi metabolismul porfirinei şi clorofilei (ath00860).
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Fig. 1.4. Reţeaua de interacţiuni a proceselor moleculare reglate direct/ indirect de 
gibereline (A). 
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Fig. 1.4. Reţeaua de interacţiuni a proceselor moleculare reglate direct/ indirect de 
gibereline (B). 
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Datele obținute confirmă efectele giberelinelor asupra proceselor vitale în 
plante, descrise în literatură și pune în evidență aspecte noi, fiind identificate 
gene candidat în căile de semnalizare giberelinică. De menționat că pentru 
stabilirea caracterului/tipului de interrelaţii metabolice și de reglare sub acțiunea 
giberelinei sunt necesare investigații suplimentare pe diferite modele 
experimentale.  

Giberelinele - factor integrator al căilor de semnalizare fitohormonală 
(Arabidopsis thaliana) 
În decursul ultimilor decenii a fost acumulat un volum mare de informații despre 
componentele moleculare ale cascadelor de semnalizare mediate de giberelină, 
rolul acestora în transmiterea/amplificarea/atenuarea semnalelor la plante. În 
același timp, sunt departe de a fi complet elucidate procesele specifice prin care 
acest firohormon reglează elementele din amonte a rețelelor metabolice, ca parte 
componentă a mecanismelor de răspuns, în diferite condiții fiziologice. Acest 
fapt se datorează interferențelor în căile de semnalizare a giberelinelor cu alți 
fitohormoni.  

În acesta ordine de idei, se prezintă rezultatele unei investigații [76] axate 
pe stabilirea efectelor de sinergie/ antagonism ale giberelinelor cu alți fitormoni 
asupra nivelului de expresie genică în plantulele de Arabidopsis thaliana.  

Au fost analizate datele de expresie microarray preluate din The 
Arabidopsis Information Resource (TAIR), acestea fiind disponibile și în baza de 
date GEO cu numărul de identificare GSE39384 - The AtGenExpress: Basic 
hormone treatment of seedlings in Arabidopsis. Datele transcriptomice au fost 
obținute de la plantule de Arabidopsis thaliana (forma sălbatică Col1) de 7 zile, 
tratate cu următorii compuși: acidul 1-amino-ciclopropan-1-carboxilic, 
precursorul etilenei (ET), citochinină (CK); metil-iasmonat, un derivat al 
acidului jasmonic (JA); acidul 3 indolil acetic (IAA); acidul abscisic (ABA); 
acidul giberelic (AG3); brasinolidul, din grupul brassinosteroizilor (BR) și de la 
plantule din lotul de referință. În cazul evaluării efectului tratamentului cu 
giberelină, au fost utilizate datele de expresie de la forma mutantă ga1-5, 
caracterizată prin deficiență slabă în gibereline, întrucât forma sălbatică (Col1) a 
prezentat semnal slab de hibridare a sondei nucleotidice.  

Citirea și prelucrarea datelor de expresie a fost realizată separat pentru 
fiecare varianta de experiment, la intervale de timp de 0,5 h, 1h şi 3h, post - 
tratament hormonal, fiind aplicat limbajul de programare R, pachetele resursei 
BioConductor affy și simpleaffy, pachetul limma (FC - 1,5; p = 0,05), etc. Pentru 



Capitolul 1  

45 

adnotarea genelor platformei Affymetrix a fost utilizat pachetul ath1121501.db., 
iar resursa DAVID pentru adnotarea funcțională în baza datelor din GENE 
ONTOLOGY. Prezentarea rețelei de interacțiuni a fost realizată prin Cytoscape. 
Mai multe detalii privind studiul bioinformatic se regăsesc în lucrarea autorilor 
cercetării [76].  

Relații de interferență în modificarea expresiei genelor ca răspuns la 
semnalul fitorhormonal. Analiza datelor de expresie microarray a evidențiat o 
lista de gene (107) diferenţial expresate sub acțiunea exogenă a AG3. În cazul a 
32 de gene, nivelul de expresie a fost modificat doar de tratamentul cu 
giberelină, iar în cazul a 75, de cel puțin încă un fitohormon, fapt ce confirmă un 
anumit grad de interferență hormonală în formarea răspunsurilor biologice. A 
fost remarcat și efectul indus de către acidul abscisic, jasmonat auxine la un 

 

Tab. 1.1. Relaţii sinergiste şi antagoniste dintre fitohormoni în reglarea nivelului de 
expresie (↑- stimulare; ↓- inhibare) a genelor, în condițiile experimentului analizat [76]. 

Hormon ACC↑ CK↑ MJ↑ IAA↑ ABA↑ AG3↑ BR↑ 

AG3↑ 0 1 1 6 4 28 6 

AG3↓ 1 4 19 10 25 - 6 

ACC↓ CK↓ MJ↓ IAA↓ ABA↓ AG3↓ BR↓ 

AG3↑ 3 0 7 2 8 - 1 

AG3↓ 3 2 14 13 16 80 3 

Astfel, genele care au prezentat activitate supresată de AG3 se regăsesc cu 
un nivel de supraexpresie în variantele tratate cu ABA (25 gene), MJ (19 gene), 
IAA (10 gene). Totodată, a fost observat și un grup de gene la care efectul de 
inhibarea al AG3 a fost corelat pozitiv cu cel al ABA (16 gene), JA (14 gene) și 
IAA (13 gene). 

Un alt grup s-a format în baza genelor, al căror nivel de expresie a fost 
afectat de cinci, șase hormoni, inclusiv de AG3 , de exemplu: 

AT4G34760: Small Auxin Upregulated RNA 50 (SAUR50) - BR, IAA,
ABA, MJ, CK, AG3;

antagoniste dintre giberelină și ceilalți fitohormoni analizați.  

număr de 52, 38 și 31 de gene, respectiv.  
Datele prezentate în tabelul 1.1 demonstrează interacțiuni sinergiste i

și

ș
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AT5G43760: 3-Ketoacyl-Coa Synthase 20 (KCS20) - BR, IAA, ABA,
ACC, AG3;
AT3G07010: Putative Pectate Lyase 8 - BR, IAA, ABA,MJ, AG3;
AT3G04070: Nac Domain Containing Protein 47 (NAC047) - MJ, CK,
ABA, ACC, AG3;
AT2G36870: Xyloglucan Endotransglucosylase/ Hydrolase 32 (XTH32/
ATXTH320 - IAA, MJ, CK, ABA, AG3;
AT5G45650: Subtilase Family Protein - BR, IAA, ABA, ACC AG3.

Aceste gene au o localizare diferită (mitocondrii, nucleu, membrane, 
apoplast, perete celular etc.). Exemple de interrelații dintre genele care răspund 
conjugat la tratamentul cu AG3 și alți hormoni sunt redate în figura 1.5. În rețea nu 
sunt incluse genele, care au avut o reac ie de răspuns doar fa ă de AG3.

Fig. 1.5. Genele susceptibile la tratamentul cu AG3 și alţi hormoni. Dimensiunea 
nodurilor este proporțională cu numărul de conexiuni. Nodurile sunt marcate cu culoarea 
albastră, în cazul în care genele au fost inhibate de AG3 și cu culoare roșie, în cazul 
efectului de stimulare [76]. 

ț ț
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Profilul de co-expresie genică constatat în modelul experimental cu șapte 
hormoni este relevant pentru elucidarea convergenței căilor de transducere a 
semnalelor. Sunt numeroase exemple descrise în literatura de specialitate, care 
demonstrează suprapuneri între grupuri de gene receptive la aceleași semnale 
interne sau externe, fapt ce indică asupra unor factori comuni de reglare cu rol 
de integrare și de specificare a răspunsurilor celulare. 

Controlul de către fitohormoni a componenţilor de bază într-o cale de 
semnalizare implică un mecanism de crosstalk cu anumite puncte de control. 
Acest fenomen de intersectare a mai multor fitohormoni în reglarea rețelelor de 
semnalizare are un rol deosebit de important în condiţii de stres la plante [1].  

Gene cu expresia modificată de tratamentul plantelor cu AG3. Adnotarea 
funcțională a 107 gene diferenţial expresate la tratarea cu AG3, evidenţiază 103 
gene asociate cu cel puţin un termen GO din categoria Molecular Function, 
Biological Process, Cellular Component. În mare parte, secvențele analizate (11) 
sunt asociate cu catalytic activity, acestea codificând pentru enzime de tipul 
transferaze: ATST4B, AtSTS, AT5MAT, ACS10, UGT78D2, UGT73C1, XTH32, 
GT, AT4G14090, AT3G07010, AT5G36160. Toate aceste gene sunt supresate de 
tratamentul cu AG3. Șase gene care codifică proteine cu funcții de 
carboxilesteraze, de asemenea, răspund la semnalul hormonal AT5G45670 
(stimulare), AtCXE5, ESM1, AT1G28610, AT2G31100, AT5G38610 (inhibare). 
Giberelinele reglează activitatea unor gene asociate cu funcții de transport ADP1, 
ATCHX17 (stimulare), ZIFL1, AT3G58060, AT5G61520, AT5G18840 (inhibare).  

Un grup de zece gene cu expresia modificata de acest hormon este format 
din transcripți cu funcția moleculară de legare a ionilor: BGAL4, AT3G07200, 
AT3G07010, (stimulare), XERICO, CYP96A12, CYP75B1, GA5, MIOX2, PGM, 
PLDGAMMA2, AT5G24870 (inhibare). Activitate diferențiată de transcripție sub 
acțiunea AG3 a fost constatată la gene asociate cu procese de legare a 
nucleotidelor: AT1G30760 (stimulare), WNK4, HLM1, ATFAO3, XF1, ABCG, 
AT5G40540, AT1G60890, AT5G17760 (inhibare).  

Nivelul de expresie a fost influențat și în cazul a unsprezece factori de 
transcripție: ATGT2L, ANAC079, JmjC, TCP15, TCP9, ARF11 (stimulare) și 
bHLH093, NAC047, ATMYB75, SCL-3, TZF3, ATGT2L, ANAC079, BZS1 
(inhibare). 

Alte gene care răspund la tratamentul cu AG3, sunt cele care codifică 
proteine cu diferite funcții moleculare în metabolismul și semnalizarea mediată de 
gibereline, în procesele de formare a peretelui celular, reglarea presiunii de 
turgescență etc.  
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Gene implicate în metabolizarea și semnalizarea mediată de gibereline. Ca 
rezultat al tratamentului exogen cu AG3, genele GA2ox2, GA2ox6 au fost 
supraexpresate, iar cele implicate în biosinteza giberelinelor fiziologic active 
GA3ox1, GA20ox1, GA20ox2 au fost represate (tabelul 1.2).  

 
Tab. 1.2. Genele cu expresie diferenţiată, implicate în biosinteza şi calea de semnalizare a 
giberelinelor. 

 
 
Gena, TAIR ID 
 

Efecte de stimulare (↑) sau 
inhibare (↓) a expresiei genelor 
induse de fitohormoni 

 
AT1G02400: gibberellin 2-oxidase 6 
(GA2OX6) 

AG3↑IAA↑, ABA↑, JA↓ 

AT1G30040: gibberellin 2-beta-dioxygenase 2 
(GA2OX2) AG3↑, AG3↑ 

AT1G15550: gibberellin 3-beta-dioxygenase 1 
(GA3OX1) AG3↓, JA↓, IAA↓ 

AT4G25420: gibberellin 20 oxidase 1 
(GA20OX1) AG3↓, CK↑, IAA↑ 

AT5G51810: gibberellin 20 oxidase 2 
(GA20OX2,) AG3↓, IAA↑ 

AT3G05120: putative gibberellin receptor 
GID1L1 (GID1A) AG3↓, JA↑, IAA↓, ABA↓ 

AT3G63010: putative gibberellin receptor 
GID1L2 (GID1B,) AG3↓, JA↑, ABA↑ 

AT1G14920: DELLA protein GAI (GAI) AG3↑ 
AT4G24210: F-box protein GID2 (SLY1) AG3↓, 
AT1G50420: scarecrow-like protein 3 (SCL3) AG3↓, 
 
Două gene ce codifică pentru receptorii giberelinelor GID1A și GID1B au 

prezentat activitate redusă. Factorul GAI, unul dintre principalii reprezentanți 
DELLA de reglare negativă ale răspunsurilor la gibereline, a fost stimulat, în timp 
ce, gena codificatoare pentru Fbox proteina SLY1 (Sleepy1) implicată în 
mecanismul de degradare a proteinelor DELLA a fost inhibată. 

În grupul genelor cu nivel redus de expresie se include, de asemenea, și 
SCL3 (Scarecrow-like 3) a cărei expresie este cunoscută ca fiind indusă de 
DELLA și represată de gibereline. Pentru majoritatea genelor studiate efectul a 
fost detectat la o oră după tratamentul cu AG3, cu excepția genelor GA2ox2 și 
GA20ox1, la care semnalele de intensitate au fost înregistrate după 3 ore.  
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Conform datelor descrise în literatura de specialitate, din 179 de gene 
identificate în studiul early gibberellin signaling descrise de Zentella [121], în 
acest studiu au fost remarcate 33 gene. În acelaşi timp, s-au identificat 69 de gene 
noi care nu au fost descrise anterior.  

Genele cu rol în procesele de creștere prin elongație celulară. Un număr 
semnificativ de gene cu expresie diferenţiată la tratamentul cu AG3 codifică 
pentru diferiţi compuși cu funcții de sinteză a compuşilor polimerici din peretele 
celular (tabelul 1.3). 
 
Tab. 1.3. Genele cu expresie diferenţiată, implicate în remodelarea peretelui celular. 
 

Gena, TAIR ID 
Efecte de stimulare (↑) sau 
inhibare (↓) a expresiei genelor 
induse de fitohormoni 

 
AT2G36870: xyloglucan:xyloglucosyl transferase 
(XTH32) 

AG3↓, CK↑, ABA↑, JA↓, IAA↓ 

AT3G07010: putative pectate lyase 8 AG3↑, IAA↑, BR↑, JA↓, ABA↓ 
AT1G65310: xyloglucan:xyloglucosyl transferase 
(XTH17) AG3↑, IAA↑, BR↑, JA↓ 

AT5G56870: beta-galactosidase 4 (BGAL4) AG3↑, JA↓, ABA↓ 
AT2G37640: expansin-A3 (EXP3) AG3↑, ABA↓ 
AT4G23920: UDP-D-glucose/UDP-D-galactose 4-
epimerase 2 (UGE2) AG3↓, ABA↑ 

AT1G23760: putative polygalacturonase (PG3) AG3↑ 
AT5G38610: plant invertase/pectin methylesterase 
inhibitor domain-containing protein AG3↓ 

 

Rezultatele au arătat că, la tratarea cu AG3, gena AT3G07010 îşi micşorează 
expresia. Aceasta codifică pentru o pectat-liază (pectate lyase), o enzimă implicată 
în scindarea pectinei din peretele celular primar la numeroase plante superioare 
[20]. În contrast, AG3 intensifică expresia genei PG3-a, care codifică pentru 
poligalacturonidaza ce degradează poligalacturonanul - un carbohidrat din reţeaua 
pectinică. În lista genelor cu expresia mărită este inclusă şi BGAL4. Se cunoaște 
activitatea înaltă a β-galactozidazelor în ţesuturile tinere, cotiledoane, frunze 
tinere, mugurii florali [2, 40]. 

 Gena EXP3 codifică pentru α-expansină, de asemenea, este susceptibilă la 
tratamentul cu AG3 prezentând un nivel mai înalt de expresie. Se cunoaște rolul 
expansinelor în formarea matricei din celuloză şi hemiceluloză a peretelui celular. 
Alte două gene, care răspund la tratamentul cu AG3, inclusiv și cu ceilalți hormoni, 
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codifică pentru xiloglucan endotrasglucozilaze / hidrolaze - o clasă de aproximativ 
33 membri identificați la Arabidopsis. Funcţia acestor enzime este de a scinda 
legăturile dintre xiloglucani şi celuloză, în asociere cu expansinele [53].  

Un rol important în creșterea prin elongație celulară revine modificării 
presiunii osmotice relaționată cu nivelul de turgescență în celula. Acțiunea 
giberelinei se constată și în aceste procese fiziologice prin reglarea expresiei 
genelor care codifică proteine implicate în transportul de cationi prin membrana 
celulară sau vacuolară, ca răspuns la deshidratare sau stresul salin (tabelul 1.4). 

Tab. 1.4. Gene implicate în reglarea presiunii osmotice a căror nivel de expresie este 
modificat de acidul giberelic.  

Gena, TAIR ID 
Efecte de stimulare (↑) sau 
inhibare (↓) a expresiei genelor 
induse de fitohormoni 

AT5G54250: Cyclic nucleotide-gated ion channel 
4 (HLM1) 

AG3↓, JA↑, IAA↓ 

AT1G79520: Cation efflux family protein AG3↓, ABA↑ 
AT4G23700: Cation/H(+) antiporter 17 (CHX17) AG3↑, ABA↑ 
AT3G58060: Putative metal tolerance protein C3 AG3↓, 
AT5G13750: Zinc induced facilitator-like 1 
protein (ZIFL1) AG3↓, JA↑, ABA↑, CK↓ 

Influxul şi efluxul de K+ reprezintă mecanismul primar de reglare osmotică. 
Genomul plantei Arabidopsis thaliana conţine mai multe familii de gene pentru 
canale şi transportatori de K+, gene cu expresie celular/tisular specifică [62, 72 ]. 
De exemplu, gena CHX17 cu expresia modificată de gibereline codifică pentru un 
transportor de K+ în antiport cu H+, având un rol semnificativ în menținerea 
homeostaziei ionice celulare. Un alt transportator al ionilor de K+ cuplat cu H+ 
este codificat de gena ZIFL1, care îşi micşorează expresia la tratamentul cu AG3 şi 
creşte în prezenţa fitohormonilor ABA şi AJ. Unele izoforme a ZIFL1 din celulele 
stomatice asigură toleranţa la stresul hidric prin reglarea închiderii stomatelor 
[92].  

În concluzie, faptul că 70% dintre genele cu expresia modificată de AG3 
sunt afectate și de cel puţin un alt fitohormon, precum și prezența a numeroase 
interacțiuni sinergiste/antagoniste în activitatea genelor, confirmă rolul de 
integrator al giberelinelor în multiple căi de transducție a semnalelor.  
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CAPITOLUL 2 

PROCESE MOLECULARE ÎN DEZVOLTAREA STAMINELOR 

Inducția și evocația florală, gametogeneza, fecundarea sunt procese ale dezvoltării 
reproductive perfect coordonate în timp și spațiu, cu o susceptibilitate mult mai 
mare la interacțiunea cu factorii interni și externi comparativ cu alte faze ale 
ontogenezei organismului vegetal. O buna cunoaștere a mecanismelor acestor 
evenimente naturale este esențială pentru reproducerea plantelor, obținerea 
culturilor cu un randament agricol înalt, biodiversitate. 

2.1. Gene şi proteine implicate în reglarea gametogenezei masculine 

Generația gametofitică la fanerogame este de scurtă durată, dependentă nutritiv de 
sporofit. Prin studiul mutanților sterili și cu diverse anomalii în morfologia florală 
au fost obținute numeroase dovezi experimentale privind importanța vitală a 
interacțiunii funcționale sporofit-gametofit în realizarea microsporogenezei și 
macrosporogenezei și, ulterior, formarea gameților fertili. Procesele respective sunt 
reglate prin expresia secvențială și etapizată a genelor specifice, care fac parte 
dintr-o familie de factori MADS-box. Astfel, în prima etapă, sub influența 
factorilor de mediu și semnalelor interne, se manifestă expresia genelor înfloritului, 
rezultând transformarea meristemului vegetativ în meristem floral. Ulterior, se 
activează genele care mențin identitatea meristemului floral, după care urmează 
expresia genelor identității primordiilor florale, respectiv a organelor florii. În 
ultima etapă se manifestă genele cu acțiune tardivă, care controlează dezvoltarea 
ovulului. Aceste gene interacționează între ele formând rețeaua reglatoare de gene a 
morfogenezei florii prin care se asigură înflorirea în perioade optimale pentru 
dezvoltarea generației gametofitice, eliberarea polenului, polenizare, fertilizare și 
formarea semințelor [16, 61].  

Procesele de determinare a identității și menținere a meristemului floral sunt 
reglate de expresia genelor LEAFY (LFY) [83], însă componentele de bază ale 
rețelei reglatoare de gene florale sunt genele homeotice (clase ale modelului ABC): 
AGAMOUS (AG), APETALA 1 (AP1), APETALA 3 (AP3), PISTILLATA (PI) şi 
APETALA 2 (AP2) [63, 74, 138, 149]. Aceste gene codifică factori de transcripție 
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cu rol cheie în activitatea căilor de semnalizare în evocația florală și asigurarea 
proceselor de specificare și formare a structurilor generative. Analizele moleculare 
din ultimele decenii au furnizat numeroase date privind genele înfloririi,  modelul 
ABC fiind completat cu încă două clase de gene D și E [191]. Astfel, a devenit 
posibilă specificarea mecanismelor de interacțiune a produselor de activitate genică 
conform unui model ABCDE. Identitatea diferitelor organe florale în timpul 
dezvoltării este determinată de un complex tetrameric de proteine: MCM1, 
AGAMOUS, DEFICIENS și SRF (serum response factor) cunoscut ca cvartet 
floral (FQM, Floral Quartet Model). Se consideră că aceste cvartete funcționează 
ca factori de transcripție, care prin legarea la secvențele promotorului CC(A/T)
(6)GG (CArG-box) ale genelor țintă, stimulează/inhibă nivelul de expresie, 
controlând astfel, dezvoltarea organelor florale [168]. 

La dicotiledonate, spre deosebire de monocotiledonate, formarea structurilor 
din primordiul floral are loc pe nivele concentrice succesive. Astfel, la planta 
model Arabidopsis organele florale au o dispunere verticilată, incluzând patru 
sepale, patru petale, șase stamine și o carpelă centrală. Procesul de organogeneză a 
florii se realizează în 15 etape succesive. În etapa a cincea este inițiată dezvoltarea 
staminelor diferențiate în filament, conectiv și anteră [159, 168]. Formarea 
staminelor are loc în al treilea nivel concentric ca rezultat al activității genelor din 
clasele BCE. Conform modelului FQM, un complex proteic format din 
SEPALLATA (SEP; proteina clasa E), APETALA3 (AP3; clasa B), PISTILLATA 
(PI; clasa B) și AGAMOUS (AG; clasa C) determină identitatea staminelor [168].  

Structura tipică a anterei, în secțiune transversală, prezintă la exterior 
epiderma constituită dintr-un singur strat de celule cu rol protector sub care se 
găsește țesutul mecanic endoteciu format din celule cu pereții laterali și interni 
îngroșați, iar cei externi subțiri - particularități anatomice cu rol decisiv în 
dehiscența anterei și eliberarea granulelor de polen. Adiacent țesutului mecanic se 
afla țesutul tranzitoriu median urmat de stratul tapet ce căptușește microsporangii 
în interiorul cărora sunt grăunciorii de polen [155]. Microsporangiul ia naștere 
dintr-o celulă arhespor, care se divide în doua celule: externă parietala și internă, 
sporogenă. Prin diviziuni mitotice, din celula parietală se va dezvolta țesutul 
mecanic, țesutul tranzitoriu și țesutul tapet, iar din cea sporogenă - țesutul 
sporogen. Acesta din urmă, prin diviziune meiotică formează meiocite 
(microsporocite). Nucleul microsporilor se divide și dă naștere la doi nuclei 
haploizi, unul vegetativ și altul generativ, care se separă în doua celule înconjurate 
cu doua membrane exina și intina, devenind granule de polen mature [155]. Forma 
și mărimea grăuncioarelor de polen, precum și relieful exinei, variază la diferite 
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specii de plante. 
Deși diferențierea și dezvoltarea anterei la nivel celular este relativ bine 

investigată, în ceea ce privește mecanismul molecular, componentele reglatoare 
integrate în rețele de gene, diverse interacțiuni proteice rămân a fi subiecte de 
studiu cu mai multe necunoscute.  

Cele mai multe informații de genetică moleculară privind micro- 
sporogeneza/ gametogeneza și alte aspecte de dezvoltare a organelor generative 
au fost obținute, preponderent, prin analiza mutațiilor genelor de interes. O 
varietate de forme mutante sunt analizate la plantele Arabidopsis thaliana şi 
Oryza sativa L. [62, 71, 98, 191, 200]. 

Diferențierea celulară a anterelor 
Prin studii ale formelor mutante cu deficiențe structurale ale anterelor și fenotip 
androsteril a fost demonstrat rolul decisiv al factorului de transcripție 
NOZZLE/SPOROCYTELESS (NZZ/SPL), aflat sub controlul AGAMOUS (AG), 
în inițierea formării țesutului arhesporial [96, 124]. Expresia genei AG se 
intensifică în faza timpurie de inițiere florală, când are loc diferențierea staminelor 
și carpelelor și se menține pe toată perioada de formare a florii. Se consideră că AG 
este implicat în reglarea dezvoltării staminelor prin controlul inducerii genei 
DEFECTIVE IN ANTHER DEHISCENCE 1 (DAD1), care codifică o proteină 
fosfolipaza A1 din cloroplaste, cu funcții în biosinteza acidului jasmonic [96, 200].  

Numărul celulelor arhesporiale din antere se află sub un control strict, 
conform unui mecanism similar celui observat în meristemele apicale ale lăstarilor, 
care include proteine de tipul unor receptori membranari cu activitate kinazică 
EXTRA SPOROGENOUS CELLS/EXCESS MICROSPOROCYTES1 (EXS/ 
EMS1). Mutanții exs/ems1 se caracterizează prin anomalii în straturile anterei 
(stratul median și cel tapetal lipsește) [21, 212].  

Un fenotip similar este observat și la mutanții tapetal determinant1 (tpd1). 
TPD1 se expresează preponderent în microsporocite și acționează relaționat cu 
EXS/EMS1 [204]. Supraexpresia TPD1 cauzează diviziuni celulare suplimentare. 
De asemenea, efectul de întârziere a degenerării stratului tapet la tpd1 sugerează 
faptul că TPD1 acționează atât în diferențierea tapetumului, cât și în menținerea 
persistenței acestuia [203].  

Interacțiunea dintre EXS/EMS1 și TPD1 a fost confirmată in vivo și in vitro, 
fiind atribuită proteinei TPD1 caracteristica de ligand pentru receptorul EMS1 
[100, 203]. O particularitate deosebită ce evidențiază mutanții exs/ems1 și tpd1 
constă în capacitatea acestora de a forma celule sporogene, de a iniția meioza, însă 
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în lipsa celor două straturi ale anterei (tapet și stratul median) citochineza nu are 
loc, respectiv produsele meiotice degenerează. 

Reprezentanții proteinelor de tip LLR-PLK (leucine-rich repeat receptor-like 
protein kinases) - BAM1 (BARELY ANY MERISTEM) şi BAM2 îndeplinesc 
funcții în specificarea tipului de celule din antere care vor da naștere, ulterior, 
endoteciului, stratului median şi tapet. Aceste structuri histologice lipsesc la 
mutanții dubli bam1bam2, fiind totuși observate puține celule asemănătoare cu 
meiocitele, care apoi degenerează [77]. Se presupune că BAM1/BAM2 acționează 
conjugat cu SPL/NZZ într-o relație de reglare pozitvă/negativă pentru a asigura un 
echilibru în formarea numărului de celule sporogene și somatice din antere [164].  

Un alt component important în dezvoltarea anterelor este Receptor-Like 
Protein Kinase2 (RPK2), formele mutante ale acestor gene determină un fenotip 
androsteril cu modificări anatomice ale stratului tranzitoriu (median) și tapet. 
Meioza se desfășoară în normă, însă se formează un număr limitat de grăuncioare 
de polen care agregă şi ulterior degenerează [179]. 

Modificarea activității LRR-RLK SERK1 (Somatic Embryogenesis 
Receptor-Like Kinase1) și SERK2 determină un fenotip similar cu cel al mutanților 
ems1/exs și tpd1, caracterizați prin absența stratului tapet [5, 39], sugerând asupra 
implicării acestor proteine în specificarea identității celulelor somatice.  

Hord și colab. [78] au demonstrat că unii membri din familia ER al LRR-
RLK (ER, ERL1, ERL2) şi MPK3 şi MPK6 acționează într-o manieră redundantă 
în diferențierea celulelor în perioada timpurie de dezvoltare a anterelor. În absenţa 
expresiei ERL1/ERL2 se formează un pattern aberant al peretelui anterei cu celule 
tapet şi ale stratului median în exces, fapt care indică rolul lor in diviziuni și 
semnalizarea necesară dezvoltării timpurii a acestor structuri.  

Mutația genelor MPK3/MPK6 determină apariția unor fenotipuri similare 
celor observate în cazul ems1/exs, serk1, serk2 şi tpd1, însă spre deosebire de 
acestea, la mutanţii mpk3/mpk6 şi er/erl1/erl2 stratul tapet se formează. Expresia 
EMS1 şi TPD1 la mpk3/+ mpk6/- nu este afectată, fapt care semnifică că 
ER/ERL1/ERL2 şi MPK3/MPK6 pot fi implicate în procese diferite de dezvoltare a 
anterelor [78]. 

Formele mutante (sgc) ale receptorului At3g53810 (lectin receptor-like 
kinase) determină colapsul grăuncioarelor de polen prin aglutinare (small glued 
together collapsed pollen grains). SGC este expresată în etapele 6-7 de dezvoltare a 
anterelor, însă lipsește în faza de microspori sau polen. Este propus un model 
conform căruia SGC leagă oligozaharidele generate în rezultatul degradării calozei 
sau pectinei din peretele primar al meiocitelor, generând semnale în calea de 
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semnalizare a dezvoltării polenului [179]. 
A fost demonstrată implicarea glutaredoxinelor specifice plantelor ROXY1 şi 

ROXY2, care activează în aval de NZZ / SPL, dar în amonte de TAPETUM 
DISFUNCȚIONAL 1 (DYT1), pentru reglarea potențialului redox în țesutul tapet 
prin catalizarea reacțiilor biochimice ale glutationului, relevând importanța 
componentei oxido-reducătoare în gametogeneza masculină [197]. 

Dezvoltarea celulelor tapet 
Au fost identificate un șir de gene active după perioada de diferențiere a țesutului 
tapet, de exemplu DYT1, ABORTED MICROSPORE (AMS) şi MALE STERILITY 1 
(MS1). DYT1 codifică un factor de transcripție din categoria basic helix-loop-helix 
(bHLH), care acționează în rețeaua reglatoare în aval de SPL/NZZ și EMS1/EXS, 
fiind necesar pentru acțiunea normomorfă a AMS și MS1 [210]. 

Mutanţii dyt1 prezintă un tapet hipervacuolat și microsporocite înconjurate de 
un perete calozic anormal de subțire în care este inițiată meioza şi evenimente rare 
de citochineza. Zhang și colab. [210], analizând nivelul de activitate a genelor 
DYT1, au stabilit valori de supraexpresie, în celulele tapet la primele etape de 
dezvoltare a anterei, care scad treptat către faza de meiocit. Cu toate ca a fost 
concluzionat cu privire la rolul cheie al DYT1 în reglarea unor gene în tapet, 
stimularea expresiei la mutanții spl/nzz nu restabilește fenotipul normal, ceea ce 
demonstrează că activitatea singulară a acestor gene nu este suficientă pentru 
dezvoltarea țesutului tapet.  

În ceea ce privește activitatea genelor AMS și MS1 la mutanţii dyt1 nu au 
fost depistați transripți. În același timp, a fost constatată expresia altor două gene - 
MYB33 şi MYB65 [130, 210]. Anterior, Millar și Gubler (2005), analizând mutanții 
dubli myb33myb65, au demonstrat că nici prin activarea acestor două gene nu este 
restaurată fertilitatea masculină. La mutanții myb33myb65 celulele tapet sunt 
hipertrofiate în decursul meiozei, rezultând avortarea premeiotică a polenului [130].  

Genele MYB33 și MYB65 sunt înrudite cu gena HvGAMYB, implicată în 
semnalizarea mediată de gibereline în stratul aleuronic. A fost lansată ideea că, 
MYB33 și MYB65 pot fi factori limitativi pentru dezvoltarea polenului în condiții 
nefavorabile de creștere și că aceștia pot avea un rol în mobilizarea amidonului, 
similar genei HvGAMYB, din stratul de aleuronă la semințe [68,101]. 

În multe studii, proteinele MYB au format complexe cu proteinele bHLH, 
fapt care indică că DYT1 poate acționa, în timpul dezvoltării țesutului tapet, ca un 
homodimer cu MYB33 şi/sau MYB65 [210]. Mutanţii gamyb de orez, de asemenea, 
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au fost stopați în dezvoltare la o etapă similară cu cea observată la myb33myb65, 
perioadă ce precedă imediat meioza [101].  

AMS care codifică o proteină bHLH, expresată în tapet, prezintă o activitate 
pe o durată mai lungă comparativ cu multe alte gene tapet-specifice, începând cu 
faza premeiotică și sporind în intensitate în etapele postmeiotice. La mutanții ams 
meioza decurge normal, însă datorită degenerării premature a țesutului tapet şi a 
microsporilor, nu se constată polen fertil [161, 170].  

Gena MS1 codifică un factor transcripţional PHD (Plant Homeodomain) cu o 
expresie reglată în tapet, îndată ce are loc distrugerea peretelui calozic şi până la 
etapa de microspori liberi [202]. Mutanții ms1 eșuează în producerea polenului 
viabil [8, 95, 190], iar celulele tapet prezintă modificări în secreție şi moartea 
celulară programată [178]. De asemenea, la mutanții ms1 sunt identificate un șir de 
gene amorfe, indicând un rol-cheie pentru MS1 în reglarea expresiei genelor 
tardive, specifice acestui țesut cu funcție de nutriție [6, 93, 202].  

Au fost identificați mai mulți factori de transcripție care au ținte de acțiune în 
aval. Prin studiul unui construct MS1 inductibil cu dexametazon, Ito şi colab. [93] 
au demonstrat că MYB99 a fost expresată timp de 4 ore după inducerea MS1, în 
prezența ciclohexamidei (CHX), care este un inhibitor al biosintezei proteice. Acest 
rezultat pune în evidență gena MYB99 în calitate de țintă directă a MS1. Mutanții de 
inserție myb99 se caracterizează prin fertilitate redusă, tapet redus în grosime. 
Întrucât aceste efecte asupra dezvoltării polenului nu au fost severe, a fost sugerat 
că MYB99 poate acționa în mod redundant cu alți factori MYB expresaţi la această 
etapă a microsporogenezei [6].  

Prin clusterizarea datelor de expresie obținute în baza formelor mutante 
apetala3, spl/nzz şi ms1, au fost identificate grupuri de gene activate/inhibate, fiind 
elaborate căi posibile cu mai multe ținte directe de acțiune ale MS1 [6, 93, 202]. 

Formarea structurilor membranare a precursorilor grăuncioarelor de polen 
Alte evenimente critice în formarea generației gametofitice masculine includ 
procesele fiziologice și biochimice prin care are loc formarea peretelui calozic și 
degradarea temporal sincronizată cu fazele de dezvoltare a microsporocitelor.  

Anterior etapei de inițiere a meiozei, microsporociţii sunt delimitați printr-un 
perete de caloză (β-1,3-glucan), care continuă să se dezvolte în timpul meiozei, 
generând aspectul clasic al tetradei. Se consideră că acest perete are rol de protecție 
și „filtru molecular” selectiv, ce separă microsporii de țesuturile sporofitice 
adiacente. Formarea stratului de caloză este asociată și cu dezvoltarea primexinei - 
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o matrice microfibrilară de polizaharide cu rol în depozitarea ulterioară a
sporopoleninei şi formarea exinei [155]. 

Pentru plantele de Arabidopsis thaliana au fost descrise 12 gene codificatoare 
de calozo-sintetaze. La mutanţii callose synthase5 (cals5) formarea și depozitarea 
calozei în microsporogeneză parțial lipsește, iar fertilitatea este redusă semnificativ, 
sugerând că această genă în normă este un factor cheie [48, 134]. La finalizarea 
fazei de tetrade, prin degradarea calozei, microsporii sunt eliberați în spațiul 
locular. 

Semnificația fiziologică a sincronizării degradării calozei este demonstrată pe 
studiul mutanților tapetal development and function1 (tdf1) [76, 193]. Analizele de 
expresie genică au arătat că TDF1 este activă în microspori şi celule tapet şi poate 
acționa în aval de DYT1 și în amonte de AMS şi MYB103 [214]. 

În cazul mutanţilor myb103, celulele tapet degenerează timpuriu, fără a 
secreta rezerve de substanțe nutritive, proteine și enzime responsabile de 
degradarea calozei, cauzând, ulterior, un impediment în formarea exinei [73, 117]. 
Expresia genei MS1 este puternic redusă la mutanții ms188 (ms188 este alela genei 
myb103) [211, 202]. Totodată, la mutanții ms1 nu se atestă modificări esențiale în 
expresia MYB103, fapt ce sugerează că MYB103 acționează în amonte de MS1 şi 
MS2 [202]. 

Ariizumi și colab., 2008 au observat că depozitarea primexinei este secvențial 
dependentă de procesele de biosinteză ale brasinosteroizilor (BR). În mutanții 
transient defective exine 1 (tde1), etapele incipiente de depunere a primexinei sunt 
afectate, deși ulterior se formează exina. Autorii au stabilit identitatea secvenței 
genei TDE1 cu cea a DE-ETIOLATED2 care este implicată în biosinteza BR. 
Tratarea mutanților tde cu BR a determinat restaurarea fenotipului de referință 
caracterizat prin depozitarea exinei [9]. 

Precursorii biosintezei sporopoleninei se formează preponderent în tapet, sunt 
secretați în loculii anterelor, fiind depozitați pe matricea de primexină pentru a 
forma peretele extern protector al grăunciorului de polen. Formarea exinei şi 
producerea de polen viabil nu au fost constatate la mutanții ms2. Se consideră că 
gena MS2 codifică o proteină cu funcție de reductază în metabolismul acizilor grași 
și este implicată în biosinteza sporopoleninei [1]. Expresia MS2 este redusă la 
mutanţii ms188/myb103 [211].  

Celulele fiziologic active ale tapetumului aprovizionează meiocitele și, 
ulterior, microsporii cu nutrienţi, secretă enzimele necesare degradării peretelui de 
caloză care înconjoară tetrada meiotică. În etapele ulterioare ale 
microsporogenezei, imediat după eliberarea microsporilor din tetradă și înainte de 
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mitoză, tapetul suportă transformări apoptozice ireversibile. Reziduurile 
dezintegrării celulelor tapet sunt depozitate pe suprafața membranelor polenului în 
proces de maturizare [194]. 

Degenerarea celulelor tapet 
Moartea (degradarea) celulelor tapet este înalt coordonată, orice abatere în 
desfășurarea acestui proces cauzează androsterilitatea cu pierderi grave de recoltă. 
Totodată, o bună cunoaștere a mecanismelor de degradare a țesutului tapet are o 
largă aplicare în agricultură, întrucât prin controlul degenerării celulelor tapet se 
obțin plante androsterile utilizate în producerea de seminţe hibride. 

Evenimentele de degenerare a peretelui celulelor tapet şi a tetradelor au loc 
înainte de alte modificări citologice vizibile, asociate cu moartea programată a 
celulelor (MPC) [139]. Moartea programată a tapetumului prezintă particularități 
generale şi specifice în funcţie de specia plantei. Sunt cunoscute 2 tipuri de tapet: 
ameboid şi secretor, ultimul fiind mai des întâlnit [57, 139]. 

Primele observații ale modificărilor citologice ale tapetumului în faza MPC 
au fost efectuate la speciile din genul Avena. În fazele timpurii ale 
microsporogenezei, peretele celulelor tapet nou formate prezintă o structură tipică 
peretelui celulozic primar cu microtubulii localizați sub membrana plasmatică. Prin 
plasmodesme sunt interconectate între ele celulele tapet adiacente, inclusiv 
meiocitele. Odată ce peretele calozic al tetradelor s-a extins, peretele tapetal 
tangenţial, adiacent meiocitelor, începe să degenereze, fiind urmat de dezintegrarea 
pereţilor radiari şi externi. În meioza I târzie, o reţea rară de fibrile dezorganizată și 
impregnată cu granule înlocuiesc structura fibrilară ordonată, tipică peretelui 
celular primar. Conexiunile plasmodesmice sunt distruse. Vacuolele dispar. La 
suprafața celulei se acumulează picături de material lipidic și sporopolenină. 
Microtubulii persistă până la faza de tetrade, iar citoplasma suportă modificări 
degenerative la etapa de inițiere a mitozei polenului [162]. La majoritatea plantelor, 
în asociere cu tapetumul secretor, au fost identificate structuri sferice de cca 1μm în 
diametru, numite „corpi Ubisch”, care conțin o proteină esențială dezvoltării 
polenului [90, 180]. 

Papini şi colab. [136], studiind două specii de angiosperme Lobivia rauschii 
şi Tilandsia albida, au relevat același mod de desfășurare a MPC, tipic tapetumului 
secretor, doar că primele evenimente au fost observate în profaza meiotică a 
microsporilor. Dizolvarea peretelui celular facilitează formarea loculului in 
microsporangii și asigură cu carbohidrați și glicoproteine nutriția microsporului. 
Celulele tapet binucleate îşi menţin forma datorită microtubulilor localizați de-a 
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lungul plasmalemei. La etapa de tetradă, reticulul endoplasmatic din celulele tapet 
se lărgește, vacuolele încep să fuzioneze, iar la periferia celulei apar dictiozomi 
activi. Deja la etapa de microspori liberi, nucleele devin mai mici, cu cromatina 
condensată spre periferie, în vacuole se acumulează osmoliţi din citoplasmă, 
microtubulii nu mai sunt vizibili, apar acumulări de lipide, iar celule își pierd forma 
caracteristică. Odată cu creșterea nivelului de dezorganizare citoplasmatică, se 
observă corpi orbiculari din picături lipidice, localizați de-a lungul plasmalemei. La 
etapa de polen matur, celulele tapet constau preponderent din conglomerate lipidice 
globulare. Spre deosebire de alte entități celulare, mitocondriile sunt organitele cel 
mai puțin afectate [136].  

La Oryza sativa L , spre deosebire de Lobivia rauschii şi Tillandsia albida, 
degradarea peretelui tapetumului se realizează la etapa de microspor tânăr, celulele 
fiind deja în colaps. Și în acest caz, deși degradarea celulară este evidentă, 
mitocondriile par a fi intacte [57]. La unele crucifere, precum Brassica şi 
Arabidopsis, corpii orbiculari lipsesc [90], dar sunt prezenți tapetozomi cu conținut 
de lipide, triacilgliceroli, oleozine şi elaioplaşti derivați din proplastide şi umplute 
cu globule de esteri de steril, care în rezultatul MPC sunt eliberați din celulele 
tapet, asigurând cu componenți de bază formarea membranelor grauncioarelor de 
polen [31, 33, 92, 126, 142, 206].  

Au fost puse în evidență aspecte caracteristice în funcție de specie, dar pot fi 
remarcate și unele modificări ultrastructurale comune în dezvoltarea tapetumului la 
plantele cu tapet de tip secretor:  

vacuolizarea celulelor începând cu faza de meioză a microsporocitelor;
degradarea peretelui celular la etapa de tetradă;
condensarea nucleului şi aglutinarea cromatinei;
persistența relativă a mitocondriilor reduse în dimensiuni, dar cu structură
neafectată;
dezintegrarea conținutului citoplasmatic al tapetumului înainte de a fi
inițiată mitoza celulelor polinice.

Numeroase cercetări [72, 108, 143, 144, 183, 192] au evidențiat mai multe 
căi de desfășurare a MPC la plante: apoptoza, răspunsul hipersensibil, autofagia, 
care se pot intersecta la nivelul mai multor procese [144]. De exemplu, răspunsul 
hipersensibil este indus la locul infecției cu agenți patogeni și se caracterizează prin 
declanșarea autofagiei ca mecanism de stopare a răspândirii semnalelor MPC în 
țesuturile sănătoase [72].  

MPC  prin apoptoză decurge relativ rapid, comparativ cu MPC prin 
autofagie, care este lentă şi implică eliberarea hidrolazelor valcuolare, proces 

.
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urmat de degradarea tonolastului şi al conţinutului celular. Un exemplu de MPC 
prin autofagie este senescenţa, componenţii celulari fiind degradaţi şi  remobilizaţi 
[13, 136].  

În baza modificărilor ultrastructurale prin care trec celulele tapet s-a 
concluzionat că MPC se desfășoară prin apoptoză. Condensarea și contracția 
celulei, realizată concomitent cu fragmentarea ADN, și în final dezintegrarea 
mitocondrială și a citoscheletului, reprezintă alterări tipice pentru MCP prin 
apoptoză [13, 91, 136]. Fragmentarea ADN internucleozomală precedată de 
scindarea ADN-ului este un indice general pentru apoptoză [109, 125].  

Prin testul TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated UDP 
nick end-labelling) la mutanții androsterili ms1 s-a demonstrat întârzierea 
proceselor degenerative, iar degradarea celulară ulterioară se realizează prin 
necrozare și nu prin MCP [178]. De asemenea, forma mutantă a orezului tapetal 
degeneration retardation (Ostdr), caracterizată prin evenimente întârziate de MPC 
a celulelor tapet, se asociază cu deficiențe în formarea membranelor și degenerarea 
microsporilor [115, 209]. Aceste exemple indică asupra importanței reglării 
temporale, strict coordonate a MCP în tapet, condiție necesară pentru dezvoltarea 
normală a polenului.  

Un rol esențial în MPC prin apoptoză îl au caspazele – proteaze cisteinice 
identificate în celulele mamiferelor, nematodelor şi Drosophila melanogaster. La 
plante nu au fost identificate gene omoloage caspazelor animale, dar au fost 
identificate metacaspaze şi legumine [175, 176, 186]. Metacaspazele vegetale sunt 
enzime de tip caspazic, deși ele nu clivează substraturile caracteristice caspazelor, 
fiind Arg/Lys specifice [176, 186]. Unele studii au identificat metacaspazele 
vegetale AtMCP1b şi AtMCP2b care activează programul apoptozei la levuri [186].  

Expunerea prelungită a plantelor de Arabidopsis thaliana la raze UV-C 
induce, de asemenea, expresia unei proteaze care clivează un substrat al caspazelor 
(Asp-Glu-Val-Asp), iar în prezența inhibitorilor acestei enzime s-a constatat lipsa 
fragmentării ADN-ului şi a MPC [42]. În cadrul altor cercetări la plantele de Oryza 
sativa a fost demonstrat că o protează cisteinică (OsCP1) și un inhibitor de protează 
(OsC6) sunt ținte directe ale OsTDR, fiind implicate în inducerea MCP în tapet. 
Expresia Osc6 este tapet-specifică [112]. Prin metodele ChIP (chromatin 
immunoprecipitation) şi EMSA (electrophoretic mobility shitf essay) a fost 
demonstrat că TDR se leagă de promotorul ambelor gene, sugerând că proteina 
poate regla degenerarea tapetului prin activarea expresiei acestora. Un număr de 
proteaze cisteinice au fost identificate că acționează în aval de MS1 [202]. 

Proteazele serinice sunt proteine implicate în realizarea MPC la plante, care 
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de asemenea, posedă specificitate faţă de resturile de Asp [165]. Gena LIM 9 de la 
Lilium longiflorum este expresată în celulele tapet şi codifică o proteină 
precursoare, probabil o protează de tipul subtilizinei, care este secretată în loculii 
anterei în etapele tardive ale microsporogenezei [167].  

Gena PROMOTION OF CELL SURVIVAL 1 (PCS1) de la A. thaliana 
codifică o protează aspartică şi este expresată în anterele şi polenul în dezvoltare. 
Mutaţia loss-of-function rezultă în degenerarea gametofitului feminin şi masculin. 
Expresia ectopică a PCS1, utilizând promotorul 35 CaMV, blochează dehiscența 
anterelor prin prevenirea apoptozei celulelor stomiumului şi a septului şi, de 
asemenea, reține senescenţa frunzelor. Aceste date sugerează implicarea PCS1 în 
prevenția MPC prin activarea proteinelor anti-apoptotice sau prin inactivarea celor 
pro-apoptotice [59]. 

Un alt aspect al MPC este disfuncția mitocondrială sau calea intrinsecă a 
apoptozei - mecanism bine descris la mamifere. O varietate de stimuli (şocul 
termic, stresul I, lezarea ADN-ului, deficiențele nutritive, scăderea concentrației 
factorilor de creștere) poate induce acest mecanism prin modificarea permeabilității 
membranei externe a mitocondriilor (MOMP – mitochondrial outer membrane 
permeability). Citocromul c este eliberat din mitocondrii în citoplasmă şi formează 
cu caspazele complexe active (apoptosome) [135]. 

Sunt acumulate tot mai multe date ce atestă rolul mitocondriilor în MPC la 
plante [177]. Acestea persistă în procesul de MCP în tapet, iar eliberarea 
citocromului c corelează cu apariţia primelor semne morfologice anormale în 
celule. Studiile privind androsterilitatea citoplasmatică (ASC) la floarea-soarelui 
(ASC-PET1) susțin rolul mitocondriilor în moartea prematură a celulelor tapet 
[13]. Citocromul c este parțial eliberat din mitocondrii în citoplasmă la etapa de 
tetrade în anterele fertile și în faza de pachiten la cele sterile. În cazul anterelor 
sterile, se consideră că eliberarea citocromului c se realizează mai degrabă, prin 
intermediul unor pori tranzitorii, decât prin rupturi ale membranei externe. La etapa 
de tetradă, mitocondriile din celulele tapet manifestă dezintegrări la nivel de 
membrană externă [79]. 

Implicarea  mitocondriilor în MPC este  relevată prin efectele de condensare 
a cromatinei, fragmentare a  ADN-ului şi clivare  oligonucleozomală,  fenomene 
induse  de mitocondriile lezate, care au fost adăugate la un sistem acelular cu 
nuclee de Arabidopsis. Extractul de citocrom c purificat nu declanșează astfel de 
efecte [12]. 

De menționat că degenerarea tapetumului în anterele cu ASC la diferite 
specii poate avea loc mai devreme sau mai târziu, decât în anterele analogilor 
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fertili. Nu se cunosc cauzele acestor diferențe în MPC la diferite etape de 
dezvoltare a tapetumului. Totuși, prin studiile mutanţilor ASC a fost demonstrat că 
mitocondriile din tapet au un rol esențial în eliberarea moleculelor pro-apoptotice şi 
sincronizarea MPC. 

Bax Inhibitor-1 (BI-1) este o proteină anti-apoptotică, intracelulară, cu 6-7 
domene transmembranare şi un capăt C-terminal localizat în reticulul 
endoplasmatic şi membrana nucleară [87]. La mamifere, BI-1 inhibă moartea 
celulară indusă de proteina pro-apoptotică Bax [25, 146]. Omologi ai BI-1 au fost 
izolați din Oryza sativa, Arabidopsis [153], Lycopersicon esculentum [25] şi 
Hordeum vulgare L. [88, 183]. Expresia AtBI-1 în A. thaliana sub controlul unui 
promotor tapetum-specific, activ începând cu etapa de tetradă şi până la etapa de 
polen bicelular, rezultă în vacuolizarea excesivă şi hipertrofia celulelor tapet 
inițiată la etapa de microspor uninucleat. Formarea exinei este defectuoasă şi 
microsporii sunt distruși sub presiunea tapetumului hipertrofiat. În cazul în care 
expresia AtBI-1 este inițiată în etapa de microspori uninucleaţi, degenerarea 
tapetumului şi dezvoltarea polenului fiziologic decurg normal. Aceste date 
demonstrează importanța sincronizării MPC a celulelor tapet pentru 
microsporogeneză. Inhibiția sau întârzierea MPC previne aprovizionarea 
microsporilor cu substanțe plastice [129]. 

La plante nu se cunosc omologi pentru Bax, însă gena Bax a mamiferelor 
induce MCP în organismul vegetal, expresată în tapet la Arabidopsis a determinat 
vacuolarea la faza matură, celulele fiind complet degradate la etapa de microspor 
uninucleat [103, 110]. O proteină vegetală de tip Bax codificată de CDF1, care 
induce moartea celulară la drojdii este inhibată atunci când se realizează co-
expresia cu AtBI-1. Deși nu este stabilită similaritatea în secvența de aminoacizi a 
CDF1 cu Bax, activitatea acesteia este asociată cu pierderea potențialului de 
membrană al mitocondriilor [104].  

În concluzie, conform unui model ipotetic, în perioada de dezvoltare a 
celulelor tapet acționează simultan forţe constructive care determină proliferarea 
acestora şi forţe degenerative reglate prin mecanisme MCP. Dacă gena/genele 
responsabile de forţele constructive sunt inhibate conform programului de 
dezvoltare, forţele degenerative acționează în continuare. Ca exemplu de 
component al forţelor constructive poate servi gena TAZ1 de la petunie, care este 
expresată în toate celulele anterelor în faza premeiotică, fiind represată în tapet în 
faza postmeiotică. Atunci când expresia TAZ1 este inhibată, are loc o degenerare 
precoce a tapetumului, multiplicarea rapidă a celulelor eșuează şi după eliberarea 
microsporilor din tetrade, acestea încep să degenereze. În liniile cu gena TAZ1 
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silenţiată, microsporii se individualizează, sugerând că producerea şi secreţia de 
caloză în celulele tapet se realizează. Totuși, conținutul de polen este mai mic, 
comparativ cu cel de la liniile sălbatice, evidenţiindu-se anomalii ale peretelui şi o 
acumulare redusă de flavanoizi. Astfel, TAZ1 necesară în timpul proliferării 
tapetumului, fiind inhibată, se pierde controlul asupra mecanismului MCP şi, în 
consecinţă, are loc degradarea precoce a celulelor acestui țesut [102]. 

2.2. Interrelații fitohormonale în inducția și evocația florală 

La angiosperme, activarea programelor morfogenetice de diferențiere a organelor 
generative are la bază unul dintre cele mai evoluate și complexe mecanisme de 
semnalizare și răspuns la acțiunea combinată a diferitor semnale. Astfel de semnale 
includ factorii din mediul înconjurător cu acțiune inductivă, așa ca temperatura, 
fotoperioada, calitatea luminii, nutriția minerală, precum și cei de natură endogenă, 
în special substanțele cu acțiune fitohormonală.   

Situsurile de recepție a semnalelor externe diferă, de exemplu, acțiunea 
temperaturii este recepționată de meristem, iar durata fotoperioadei sensibilizează 
receptorii specifici din frunzele cu maturitate medie.  

Cercetările efectuate pe planta model A. thaliana au evidențiat fotoperioada, 
vernalizarea, termoperiodismul, acțiunea giberelinică și indici de maturitate în 
calitate de factori esențiali de modulare a unor căi reglatoare majore prin care 
plantele dobândesc capacitatea de înflorire [15, 24, 182]. Acțiunea convergentă a 
semnalelor de înflorire este inductivă pentru un șir de integratori de căi florale, 
inclusiv FLOWERING LOCUS T (FT), SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION 
OF CONSTANS 1 (SOC1), LEAFY (LFY). Formarea primordiilor florilor este 
promovată de activarea genelor care codifică pentru factorii ce mențin identitatea 
meristemului floral, inclusiv LFY, APETALA1 (AP1) și FRUITFULL (FUL) [17, 
18, 111].  

Integratorul floral FLOWERING LOCUS T prezintă un grad înalt de 
conservare a secvenței în cadrul speciilor de angiosperme. Activitatea genelor 
codificatoare se află sub controlul pozitiv al CONSTANS (CO) și negativ al 
represorului MYC3 în calea de semnalizare mediată de gibereline în frunze [14, 
152, 174]. Această proteină este asociată cu calea de semnalizare a promotorului 
floral cunoscut sub numele de „florigen”. De asemenea, conform unor date 
raportate de Liu și colab. [122, 123] proteina FT este transportată prin floem în 
apexul tulpinii, unde promovează expresia unui alt integrator floral SOC1 și a genei 
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de identitate a meristemului floral AP1. Activitatea de transcripție a genelor 
(ARNm) care codifică SOC1 și LFY depinde de nivelurile cantitative ale 
giberelinelor fiziologic active și de interacțiunea cu AGL24 și alți factori ai 
înfloririi active în apexul tulpinii [81, 121, 132]. 

Actualmente, se acumulează din ce în ce mai multe date cu privire la 
intersectarea căilor de semnalizare mediate de auxine, gibereline, acidul jasmonic, 
citochinine, etilenă, brasinosteroizi și acidul abscisic în reglarea maturității de 
înflorire, dezvoltării organelor florale, formării gameților și fertilizare.  

O perioadă lungă de timp, giberelinele au fost prezentate ca principalul grup 
de fitohormoni (formele active GA1, GA3, GA4, GA7 etc.) în reglarea tranziției 
meristemului vegetativ în meristem floral, concluzii argumentate de rezultatele 
investigațiilor pe un număr mare de plante ce conțin mutații cu pierdere sau câștig 
de funcție (loss - and gain-of-function mutations). Modificarea funcției genelor 
codificatoare de componente ale căilor metabolice de sinteză/ degradare a 
giberelinelor și de transducție a semnalelor se asociază cu anomalii în procesul de 
înflorire. De exemplu, Wilson și colab. [189] prin analiza mutanților ga1 3 
deficienți în gibereline, obținuți prin inactivarea unei gene codificatoare a 
enzimelor implicate în sinteza GA1, a demonstrat că plantele nu reușesc să 
înflorească fiind expuse la condiții de zi scurtă.  

În perioada ce precede tranziția florală, giberelinele sunt transportate activ de 
la situsurile de sinteză în cele de acțiune, fapt elucidat prin niveluri de GA4 sporite 
în apexul tulpinilor, în absența unei intensificări a expresiei genelor metabolismului 
giberelinelor [52]. În astfel de acțiuni, prin care se menține un anumit nivel de 
homeostazie biochimică (sinteză/degradare/transport) între raportul formelor 
active/inactive de gibereline dintre frunze și apexul tulpinii, un rol esențial îl au 
factorii de transcriere din clasa I KNOTTED1 de tip homeobox (KNOX) ai genelor 
GA2ox2 și GA2ox4 [7, 99]. 

Giberelinele în calitate de semnalele biochimice sunt percepute de către 
receptori specifici din citoplasmă, sau nucleu, de exemplu GA INSENSITIVE 
DWARF1 (GID1) la orez, sau ortologii GID1a, GID1b și GID1c, la plantele de A. 
thaliana [67, 171]. Interacțiunea ligand-receptor condiționează formarea 
complexului GID1-DELLA, proteinele cu acest motiv fiind SLENDER RICE1 
(SLR1) și SLENDER1 (SLN1) pentru plantele de Oryza sativa L. și, respectiv 
Hordeum vulgare, sau reprezentanți DELLA: GA INSENSITIVE (GAI), 
REPRESSOR OF GA1-3 (RGA), RGA LIKE 1/2/3 (RGL1/2/3) în cazul speciei A. 
thaliana, sporindu-i afinitatea pentru ubiquitin-ligaze (SCFSLY1E3 în A. thaliana 
sau SCFGID2 la plantele de orez) și degradarea ulterioară în proteazomii 26S. Aceste 
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reacții biochimice sunt primele evenimente în declanșarea transducției semnalelor 
induse de hormoni și activarea factorilor de transcripție specifici, care 
interacționând cu promotorii genelor sensibile, generează răspunsuri celulare [43, 
128] în frunze și meristemele apicale pentru a regla înflorirea.  

Represorii proteici DELLA reglează negativ expresia integratorului FT, 
imobilizând activatorii acestei gene prin legarea cu factorul CO (CONSTANS) la 
nivelul domeniului CCT (CONSTANS, CONSTANS  LIKE, TOC1). În lipsa 
activatorilor în complex cu promotorul nu este inițiată transcripția genei FT, în 
special la plantele aflate în condiții de zi lungă [181, 198].  

Lucas și colab. [44] au descris modul de interacțiune al proteinelor DELLA 
cu PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 4 (PIF4), un alt activator al FT, 
făcând imposibilă atașarea acestuia la regiunea promotor a genelor țintă. Factorul 
PIF4 activează expresia FT prin legarea promotorului în cooperare cu CO, în 
condiții de temperaturi optime pentru înflorire. În cazul unor niveluri reduse de 
gibereline se constată întârzierea semnificativă a procesului de înflorire, chiar și în 
circumstanțele unor valori optime de temperatură. Aceste date demonstrează 
elocvent rolul esențial al componentelor din căile de semnalizare mediate de 
gibereline în transducerea semnalele generate de fotoperioadă sau temperatura 
mediului ambiant în desfășurarea normală a proceselor reproductive [7, 96, 121]. 

A fost identificat un spectru mult mai larg de reacții în care participă 
represorii proteici DELLA. De exemplu, Bao și colab. (2019) au demonstrat că 
aceștia pot regla expresia FT și prin interacțiunea cu unele proteine supresoare, 
precum factorul de transcripție MYC3, caracterizat prin nivel înalt de transcripție în 
frunzele plantelor, în condiții de zi scurtă [14]. Un studiu similar, arată că DELLA 
interacționează direct cu un alt represor puternic al înfloriri - FLOWERING 
LOCUS C (FLC), promovând funcția represivă asupra activității genelor țintă din 
aval, inclusiv a genei FT [114]. 

Reprezentanții DELLA modulează răspunsurile induse de gibereline și în 
meristemele apicale, prin interacțiunea cu diferiți regulatori ai transcripției genelor. 
Semnalele informaționale produse de acești hormoni vegetali favorizează 
desfășurarea procesele de înflorire prin inducerea expresiei SOC1 și LFY în condiții 
de zi scurtă [15, 132]. Proteinele DELLA reglează activitatea LFY prin reprimarea 
expresiei microRNA159 (miR159), factori de control negativ pentru MYB33 cu 
funcții de activare a genelor LFY în meristemele apicale ale tulpinilor [3]. 

O clasă numeroasă de factori de transcriere WRKY sunt implicați în reglarea 
înfloririi ca parte componentă a cascadelor de semnalizare a giberelinei. De 
exemplu, WRKY12 și WRKY13 sunt doi omologi, care interacționează direct cu 
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proteinele DELLA (GAI și RGL1), fiindu-le modulată activitatea de transcripție 
[118]. Interrelațiile biochimice dintre DELLA și WRKY75, cu efecte de promovare 
a expresia FT în frunze, completează datele științifice cu referire la funcțiile 
DELLA în reglarea tisular specifică a înfloririi, atât în meristemele apicale, cât și în 
frunze, prin interacțiunea cu diferiți parteneri proteici ai cailor de semnalizare 
mediate de gibereline. Totodată, au fost stabilite particularități de acțiune a 
represorilor DELLA în inducerea și evocarea florală în raport cu oscilațiile 
circadiene. Conținutul de ARNm și proteine DELLA este modificat într-un mod 
sincronizat cu semnalele produse de zi lungă. În condițiile de zi scurtă, stabilitatea 
moleculară a proteinelor DELLA este în funcție de conținutul receptorilor pentru 
gibereline care, de asemenea, este modulat de oscilațiile circadiene în expresia 
ARNm [7, 118, 181]. Aceste observații experimentale indică asupra semnificației 
bioritmurilor în diferite modele de acumulare dinamică a represorilor DELLA în 
dependență de fotoperioadă, fiind astfel, asigurate condiții pentru un comportament 
diferențiat de înflorire.  

Căile de semnalizare mediate de gibereline în inducția și evocația florală 
interferează cu cele ale altor fitohormoni (auxine, abscisine, jasmonați, etilenă, 
brasinosteroizi, citochinine) prin diferite mecanisme, în care factorii DELLA au un 
rol de centralizare în formarea unor rețele complexe de reglare a răspunsurilor 
celulare (figura 2.1). 

Promovarea programelor morfogenetice ale antezei este în funcție și de 
gradienții chimici ai altor fitohormoni, de exemplu al auxinelor care se formează 
prin biosinteza și transportul polar al formei bioactive – acidul 3-indolilacetic 
(IAA, indole 3 acetic acid) în regiunile țintă. În angiosperme, auxinele se 
sintetizează rapid în țesuturile cu proliferare intensă, influențând procesele de 
biosinteză și semnalizare a giberelinelor [35, 166]. De exemplu, factorii de 
transcripție AUXIN RESPONSE FACTOR (ARF) și proteinele represoare AUXIN 
INDUCIBIL/ INDOLE-3-ACETIC ACID INDUCIBLE (AUX/IAA) reglează 
direct genele care codifică enzimele din calea metabolică a giberelinelor, inclusiv 
GA20ox, GA3ox și GA2ox. Proteinele AUX / IAA, de asemenea, reglează negativ 
stabilitatea represorilor proteici DELLA [55, 56]. 

Interferențe ale căilor de semnalizare hormonală în inducția florală au fost 
constatate între gibereline și derivații acidului jasmonic (JA, jasmonic acid), despre 
care se cunoaște că sunt implicați în varii răspunsuri de creștere și apărare în 
condiții de stres. Acidul jasmonic declanșează procesele de degradare a represorilor 
semnalizării - proteine cu motivul JASMONATE  ZIM (JAZ) de către alte 
proteine CORONATINE INSENSITIVE 1 (COI1), astfel, fiind eliberați factorii de 
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transcripție bHLH MYC2 responsabili de reprogramarea activității de expresie 
genică dependentă de jasmonați [19, 38, 169]. Mutanții coi1 cu fenotipuri de 
înflorire timpurie prezintă supraexpresia unei forme nedegradabile de represori 
JAZ, sugerând asupra modului de reglare negativ indus de semnalele produse de 
jasmonați în cascada de semnalizare a înfloririi. Se presupune că represorii proteici 
JAZ reglează pozitiv expresia genei integratorului floral FT (figura 2.1) prin 
interacțiunea și inactivarea MYC2 și MYC3 [36, 54, 208]. 

Fig. 2.1. Interconexiuni fitohormonale potențiale în desfășurarea tranziției florale. Săgețile 
și liniile barate de culoare neagră indică efecte de stimulare și, respectiv, supresie a 
expresiei genice sau a evenimentelor din calea transducției semnalului. Săgețile de culoare 
verde și liniile barate roșii indică efecte de promovare sau, respectiv, represie la nivel 
proteic. Cu aceeași culoare este marcat hormonul și genele din calea de semnalizare 
hormonală cu funcții în controlul maturității de înflorire. Integratorii căilor florale sunt 
marcați cu culoarea galbenă. Notații: ABA, acidul abscisic; BR, brasinosteroizi; CK, 
citochinine; ET, etilenă; GA, gibereline; JA, acid jasmonic [15]. 

Alte investigații indică asupra faptului că reprezentanții represorilor DELLA 
pot concura cu factorii MYC2 în formarea complexelor moleculare cu JAZ1 în 
condiții de zi lungă, sau interacționa direct cu MYC3 în condiții de zi scurta. Aceste 
două moduri de acțiune distincte conferă un grad de flexibilitate relației de 
antagonism între hormonii gibereline și jasmonați. Totodată, s-a descoperit că 
nivelurile crescute de acid jasmonic promovează eliberarea represorilor florali AP2 

Inflorire 
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TARGET OF EAT1 (TOE1 și TOE2) din complexul proteic de inactivare cu JAZ, 
astfel, fiind liberi pentru a se lega la regiunea promotor a genei FT exercitând un 
efect de supresie [208]. Yu și colaboratorii (2012) au concluzionat că acumularea 
proteinelor TOE1 și TOE2 se poate realiză și prin inhibarea expresiei miR172 de 
către DELLA. Astfel, semnalizarea indusă de gibereline prin degradarea 
proteinelor DELLA determină scăderea în intensitate / evitarea mai multor nivele 
de represie a activității transcripționale a FT reglată de hormonii jasmonici [15]. 

Brasinosteroizii, spre deosebire de jasmonați care se manifestă antagonist cu 
giberelinele în reglarea înfloririi, acționează în sinergie cu giberelinele [151, 173]. 
Mutanții cu deficiențe în biosinteza sau semnalizarea controlată de aceste substanțe 
cu acțiune hormonală înfloresc târziu, fapt care indică un mod de reglaj pozitiv al 
înfloririi. O altă dovadă experimentală privind interacțiunea sinergistică gibereline-
brasinosteroizi este corelarea directă între concentrațiile mari de brasinosteroizi și 
efectul înfloririi timpurii la plantele care prezintă supraexpesia GA20ox1 [47, 151, 
173]. 

Represorii giberelinici DELLA interacționează cu BRASSINAZOLE 
RESISTANT1 (BZR1) și BRI1-EMS-SUPRESSOR1 (BES1/BZR2) - factori de 
transcripție ai genelor reglate de brasinosteroizi [11, 58, 116]. Sporirea 
concentrației de gibereline este asociată cu formarea complexului transcripțional 
dintre BZR1 și promotorii genelor semnalizate de BR pentru a promova creșterea. 
De asemenea, a fost stabilită implicarea BZR1 în atenuarea activității de expresie a 
unor gene din avalul proteinelor RGA (DELLA) în cascadele de semnalizare [116]. 
Astfel, BZR1 reglează înflorirea mediată de brasinosteroizi prin promovarea 
biosintezei giberelinelor la nivelul activității GA20ox1 și prin efectul de inhibiție a 
funcției DELLA. Sunt date ce demonstrează acțiunea brasinosteroizilor în procesul 
de înflorire prin căi alternative de semnalizare, independente de cele ale 
giberelinelor, care implică proteinele EARLY FLOWERING 6 (ELF6) și 
RELATIVE OF EARLY FLOWERING 6 (REF6) cu rol de reglare epigenetică a 
expresiei genelor înfloririi FLC, FT și SOC1 [81, 120, 207]. 

Efectul fitohomonal al acidul abscisic (ABA, abscisic acid), similar celui 
generat de acidul jasmonic și brasinosteroizi, este frecvent considerat a fi de reglare 
a răspunsurilor celulare la diferite tipuri de stres. Au fost raportate investigații, care 
au pus în evidență asocieri între acidul abscisic și unele procese de creștere și 
dezvoltare [41, 156]. În ceea ce privește rolul hormonului menționat în reglarea 
timpului de înflorire, acesta rămâne a fi incert, întrucât sunt raportate date care 
relevă atât efecte de promovare, cât și de inhibare [46, 184, 157]. De exemplu, 
mutanții aba1 (ABA deficient) sau aba2 cu biosinteza defectuoasă a acidului 
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abscisic înfloresc târziu în condiții de zi lungă, efect neobservat atunci când 
plantele sunt expuse zilelor scurte, fapt ce sugerează rolul de promotor al acidului 
abscisic în înflorire sub acțiunea inductivă a zilelor lungi. Totodată, Riboni și 
colab. [147, 148] au demonstrat că acidul abscisic promovează/stimulează expresia 
FT și TSF relaționată cauzal cu accelerarea înfloririi ca răspuns la stresul hidric. 
Contrare acestor informații sunt concluziile emise de Wang și colab. [11], conform 
cărora tratamentul cu acidul abscisic reține foarte mult perioada de înflorire a 
plantelor. 

La mutanții cu pierdere de funcție ABA insensitive3 (abi3), abi4 și abi5 a fost 
constatat, în mod repetat, fenotipul cu înflorire timpurie. Respectiv, supraexpresia 
acestor gene întârzie înflorirea [11, 157]. ABI4 activează expresia GA2ox7, o genă 
cheie responsabilă de catabolismul giberelinelor, diminuând, astfel, acumularea 
fitohormonului și, respectiv, capacitatea de înflorire a plantelor. Spre deosebire de 
ABI4, care influențează inducția și evocația florală prin modularea concentrației 
formelor active de gibereline, ABI5 și ABI4 reprimă direct aceste procese prin 
stimularea expresiei represorului înfloririi FLC, condiționând un nivel de expresie 
redusă a FT și SOC1 [11, 157]. De menționat că genele FT și SOC1 se află sub 
controlul pozitiv al giberelinelor.  

În contextul informației analizate este evidentă intersectarea căilor de 
semnalizare a giberelinelor cu cele mediate de acidului abscisic prin acțiuni de 
antagonism.  

Etilena este un fitohormon important care determină senescența frunzelor, 
coacerea fructelor, răspunsuri fiziologice în diferite condiții de stres, precum și 
modularea stării de tranziție florală. Niveluri crescute de etilenă sau mutanți cu 
semnalizare etilenică activă constitutiv întârzie înflorirea plantelor aflate atât în 
condiții de zi lungă, cât și în cele de zi scurta, confirmând rolul etilenei de represor 
floral [2]. Componentele cu rol de reglare din calea de semnalizare a etilenei sunt 
factorii de transcripție ETILEN INSENSIBIL3 (EIN3) și EIN3 like (EIL), care 
degradează rapid în lipsa acestui compus hormonal [70, 141]. În faza tranziției 
florale, semnalizarea etilenei intermediată de EIN3 reduce nivelurile bioactive ale 
giberelinei concomitent cu sporirea conținutului reprezentanților DELLA [2]. Alte 
implicații ale etilenei, în contextul influenței capacității de înflorire, sunt și 
efectele de stimulare a expresiei DEACETILAZA HISTONE6 (HDA6) și HDA19, 
transcripții cărora exercită un rol de promovare a expresiei FLC, astfel, fiind 
evidentă și existența unor căi DELLA independente de semnalizare etilenică a 
genelor florale [195, 213]. 

Citochininele antagonizează cu giberelinele într-un un șir de evenimente 
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de dezvoltare, inclusiv diferențierea celulară, elongarea organelor aeriene și 
subterane, menținerea identității meristematice [66, 99]. Semnalele de activare 
produse de citochinină și cele de represie determinate de gibereline sunt 
necesare pentru reglarea dezvoltării meristemului apical al tulpinilor [99, 201]. 
Proteinele KNOX induc co-expresia genelor, care codifică enzimele GA2ox și a 
genelor ISOPENTENYL TRANSFERASE7 (IPT7) din calea de biosinteză a 
citochininelor. Prin urmare, proteinele KNOX servesc drept regulatori cheie a 
intersectării sistemelor moleculare pe diferite segmente de semnalizare prin 
controlul homeostaziei biochimice dintre citochinine și gibereline în 
meristemele apicale [99, 201].  

De menționat că, în lipsa unor dovezi directe ale implicării citochininelor în 
controlul timpului de înflorire, multe întrebări cu referire la interconexiunile 
hormonale în reglarea maturității de înflorire rămân a fi investigate în continuare. 

În concluzie, se poate constata că o pondere semnificativă în tranziția 
meristemului vegetativ la cel floral și atingerea maturității de înflorire o au 
represorii DELLA, care intermediază diferite interacțiuni ale sistemului de 
semnalizare giberelinică cu alte căi de transduție a semnalelor hormonale ce includ 
factori de reglare a expresiei genelor florale.  

2.3. Semnalizarea mediată de fitohormoni în dezvoltarea staminelor 

Primordiile organelor generative se formează prin diferențiere din meristemul 
vegetativ, un rol semnificativ revenindu-i, de asemenea, echilibrului fitohormonal 
condiționat genetic. Stabilirea dimensiunii meristemului floral și organogeneza 
florilor individuale implică interacțiuni coordonate între toți fitohormonii cunoscuți 
până în prezent. De exemplu, auxinele sunt esențiale pentru dezvoltarea gineceului, 
iar în combinație cu giberelinele și acidul jasmonic reglează dezvoltarea petalelor. 
Studii ample sunt raportate cu referire la implicarea giberelinelor în formarea, 
dezvoltarea și funcționarea staminelor [26, 32, 49, 50, 51, 140]. 

 Fenotipul androsteril al mutanților de A. thaliana, cu un deficit minor în 
conținutul de gibereline, este rezultatul anomaliilor de dezvoltare a androceului 
[82, 150]. Scăderea semnificativă a concentrației în acest hormon vegetal cauzează 
adițional și sterilitatea geniceului la A. thaliana și Lycopersicon esculentum. Mai 
mult ca atât, sunt date conform cărora pentru dezvoltarea staminelor, în special, a 
anterelor este necesară o concentrație mai mare de gibereline decât pentru formarea 
altor structuri generative, inclusiv a pistilului, petalelor sau a sepalelor [64].  
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Pe teste genetice comparative, care implică, în principal, generarea de mutanți 
singulari sau multipli (forme duble, triple, quadruple mutante etc.) în rezultatul 
mutațiilor induse la nivelul mai multor gene cu funcții specifice, s-au obținut 
informații relevante privind rolul indispensabil al semnalizării celulare prin 
intermediul hormonilor în dezvoltarea și activitatea fiziologică optimă a staminelor. 
De exemplu, în cazul mutanților deficienți în semnalizarea giberelinică, obținuți 
prin pierderea funcției receptorului GID1 (osgid1-4) are loc blocarea dezvoltării 
celulare la nivelul întregii antere, semne de degradare fiind evidente anterior sau în 
timpul fazelor meiozei microsporocitelor. Astfel, incapacitatea de formare a 
polenului reprezintă o dovada clară a semnificației semnalizării dependente de 
gibereline pentru desfășurarea cursului normal al meiozei în formarea 
microgametofitului masculin [140]. Se presupune că, ineficiența semnalizării 
dependente de gibereline în celulele tapet este o consecință indirectă a 
subdezvoltării gametofitului, deși acești hormoni pot acționa direct asupra 
celulelor-mamă ale polenului [10]. 

Analiza transcriptomului la plantele de orez efectuată de Chhun și colab. [37] 
a pus în evidență o activitate sporită de expresie a genelor OsGID1, GID2, SLR1, 
GAMYB în etapa premeiotică a microsporogenezei. De asemenea, a fost 
concluzionat că fenotipul parțial steril al mutantului Slr1-d3 (mutație localizată la 
nivelul locusul SLR1) este cauzat, în principal, de anumite deficiențe în dezvoltarea 
polenului. Anomaliile de dezvoltare ale anterelor la mutanții care nu sintetizează 
proteina SLR1 (orez) și SLN1 (orz) sunt cauza infertilității [27, 91].  

Prezintă interes cercetările care au relevat lipsa efectelor de suprimare a 
fenotipului floral la mutanții ga1-3 (A. thaliana), caracterizați prin silențierea 
funcțiilor proteinelor GAI, RGA și RGL2, separate sau în combinație (GAI și 
RGA), deși genele codificatoare ale acestor proteine sunt exprimate în 
inflorescențele în curs de dezvoltare [45]. Datele raportate elucidează redundanța 
funcțională a acestui grup de proteine în calea de semnalizare a giberelinei.  

Fenotipul mutantului ga1-3 cu pierdere de funcție simultan pentru GAI, 
RGA, RGL1 și RGL2 (ga1-3 gai-t6 rga-t2 rgl1-1 rgl2-1) confirmă rolul de bază al 
mecanismului de degradare DELLA pentru buna desfășurare a morfogenezei 
anterelor și altor structuri reproductive la nivelul întregii flori [22, 32]. S-a 
constatat că forma quintuple a mutantului de A. thaliana, spre deosebire de ga1-3 
care conține mutația unei singure gene, are antere fertile, în pofida unei concentrații 
stoichiometrice de gibereline, fapt care a determinat autorii studiului să 
concluzioneze asupra importanței efectului constant de activare a căilor de 
semnalizare fitohormonală determinat de lipsa totală a represorilor DELLA [22]. 



Capitolul 2  

79 

Un alt studiu al profilului transcripților genici asociați cu RGA în dezvoltarea 
florilor de A. thaliana a elucidat că un număr egal de gene au fost supra- sau 
subexpresate. Majoritatea genelor cu activitate inhibată au fost cele responsabile de 
metabolism, în special cel al componenților structurali ai pereților celulari. Un 
număr mare de gene influențate de RGA sunt exprimate, exclusiv sau predominant, 
în stamine, fapt care argumentează complexitatea proceselor dependente de 
semnalizarea celulară prin intermediul giberelinelor în antere [80]. 

În unele forme mutante cu deficit mare de gibereline, de exemplu, la plantele 
de Lycopersicon esculentum gib-1 (pierderea funcției genei copalil difosfat 
sintetaza, CPS) și ga-2 (pierderea funcției genei, care codifică oxidază acidului 
kaurenoic KAO), inhibarea proceselor microsporogenezei are loc înainte de meioză 
[97]. Aya și colaboratorii (2009) au arătat că oscps1-1 (alela nulă a OsCPS1), care 
este unul dintre cei mai severi mutanți, generați pe plantele de orez, cu deficit de 
gibereline, este caracterizat prin supradimensionarea celulelor tapet și colapsul 
microsporilor [10]. 

Prin investigații cantitative ale trascripților genelor biosintezei giberelinelor 
s-a demonstrat că GA3ox3 și GA3ox4 se acumulează diferențiat în organele de 
reproducere la A. thaliana, în funcție de faza de dezvoltare a florilor [131]. De 
exemplu, ambele gene sunt exprimate doar în antere, dar expresia AtGA3ox3 este 
mult mai puternică decât a genei AtGA3ox4. În etapele 9-10 de dezvoltare a florilor, 
preliminar mitozei polenului, activitatea transcripțională este cea mai intensă și se 
constată preponderent în țesuturile nereproductive, în special celulele tapet. 
Totodată, în microspori a fost stabilit un nivel scăzut al transcripției AtGA3ox3 și 
AtGA3ox4, menținut constant până în etapele 11-12. O scădere dramatică a 
conținutului de ARNm al ambelor gene din pereții anterelor este corelată cu 
degradarea ulterioară a tapetului. Astfel, în etapele târzii de dezvoltare a generației 
gametofitice, AtGA3ox3 și AtGA3ox4 sunt transcrise doar în granulele de polen 
[82]. Aceste date sunt în concordanță cu cele obținute pe plantele de orez care 
demonstrează că polenul dezvoltă capacitatea de biosinteză a giberelinelor, relativ 
târziu, în procesul de dezvoltare [37, 75].  

In corelație cu procesele de biosinteză a giberelinelor, structurile țintă ale 
acțiunii hormonale reprezintă anterele, microsporocitele și celulele tapet. 
Dezvoltarea polenului fertil este compromisă în lipsa unei activități fiziologice 
normale a tapetumului, atât sub aspectul nutriției, cât și al sintezei componentelor 
membranare din structura polenului. A fost raportată implicarea giberelinelor în 
activitatea acestui strat al pereților anterei prin reglarea expresiei OsGAMYB la 
plantele de O. sativa [10] și a genelor AtMYB33, AtMYB65 la A. thaliana [130]. 
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Fenotipul similar al mutanților myb33 și myb65 se caracterizează prin hipertrofia 
exagerată a tapetului și sterilitatea polenului, fapt ce denota un anumit grad de 
conservare a funcției pentru factorii GAMYB în dezvoltarea tapetumului. Se 
consideră că proteinele OsGAMYB activează direct expresia genelor 
metabolismului lipidic CYTOCHROME P450 HYDROXYLASE (CYP703A3), ß-
KETOACYL REDUCTASE (KAR) și MALE STERILITATE2 (MS2) 
responsabile de sinteza sporopoleninei, unul din componenții esențiali în formarea 
microcorpilor Ubisch din celula tapetală și a exinei grăunciorului de polen [10]. Au 
fost constatate asocieri între factorii de semnalizare a giberelinelor în tapetul 
plantelor de orez și declanșarea morții celulare programate prin stimularea 
expresiei OsC6, genă care codifică o proteină de transfer lipidic și a OsC1 - gena 
unei proteaze cisteinice, ambele fiind reglate de factorul de transcripție TAPETUM 
DEGENERATION RETARDATION (TDR) [22], un omolog al factorului 
MICROSPORES ABORTED (AMS) [191]. La rândul său, factorii de transcripție 
bHLH AMS acționează în cascada de semnalizare în avalul altei proteine bHLH - 
TAPETUM DISFUNCȚIONAL1 (DYT1), care este o țintă de acțiune a proteinelor 
EXS/EMS [199, 210]. Astfel, este evident că pentru formarea organelor 
reproductive masculine vegetale este esențială menținerea unei homeostazii 
biochimice a moleculelor active de gibereline în diverse etape ale 
microsporogenezei și microgametogenezei. 

Implicarea jasmonaților în reglarea dezvoltării anterelor și a polenului 
intervine preponderent în etapa 13 [160]. Profilele de expresie genică în staminele 
mutantului opr3 (opda reductase3), tratate și netratate cu jasmonați a prezentat 
activitate diferențiata a 821 gene, dintre care 480 au fost inhibate [127].  

Cercetările realizate pe parcursul a mai mult de 20 de ani au demonstrat că 
deficiența în jasmonați (mutanti JA-deficienți, linii cu supraexpresie a genelor 
adnotate cu funcții în catabolismul JA) influențează negativ dezvoltarea 
gametofitului masculin [84]. Activarea căii de semnalizare are loc în cazul 
concentrației fiziologic active de jasmonați care interacționând cu receptorul 
CORONATINE-INSENSITIVE1 (COI1), induc degradarea proteolitică a 
represorilor JAZ prin activarea SCFCOI1 ubiquitin ligaze E3. Reducerea conținutului 
de represori JAZ permite activarea factorilor de transcripție în aval a 
mielocitomatozei IIIe bHLH ONCOGENES (MYC) și R2R3MYB, care reglează 
unele gene specifice formării și dezvoltării staminelor [160, 185]. 

În transducerea mesajului informațional din calea de semnalizare a 
jasmonaților sunt implicate proteine codificate de MYB21, MYB24, MYB57, aceste 
gene fiind inhibate de represorii giberelinelor DELLA [33]. Fenotipurile mutante 
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myb21 și myb21myb24 prezintă filamente ale staminelor foarte scurte, dehiscență 
anterelor întârziată și sterilitate masculină. Tratarea cu acidul jasmonic nu 
restaurează fertilitatea acestor plante [127]. Un alt factor R2R3 MYB (MYB108) 
prezintă funcție redundantă cu cea a genei MYB24 și acționează în aval de MYB21 
în rețeaua transcriptională, determinând răspunsuri celulare în maturarea anterelor 
și a polenului mediate de jasmonați [126]. Factorii de transcripție MYB21 și 
MYB24 interacționează și cu alți factori – MYC, în reglarea expresiei genelor [24]. 
De asemenea, se cunoaște că MYC5 acționează redundant cu MYC2, MYC3, 
MYC4 în reglarea activității fiziologice din antere și reprezintă proteine țintă pentru 
represorii JAZ [142]. Spre deosebire de factorii MYC, a căror supraexpresie nu 
afectează dezvoltarea staminelor, în cazul conținutului sporit de transcripți ai 
factorilor MYB are loc inhibarea creșterii acestora [31].  

Giberelinele reprezintă un semnal endogen cheie în reglarea expresiei genelor 
responsabile de biosinteza acidului jasmonic. Astfel, prin inactivarea proteinelor 
DELLA, giberelinele sporesc nivelul de transcripți DAD1 (defective in anther 
dehiscence1) și LOX1 [178]. Gena DAD1 codifică o enzimă fosfolipază A1 
localizată în cloroplaste (PLA1). Mutantul dad1 al A. thaliana prezintă defecte în 
dehiscența anterelor, maturizarea polenului și dezvoltarea mugurilor florali [92]. 

Activitatea genelor DAD1 este reglată, în mod direct, de proteina 
AGAMOUS (AG) [94, 206]. O dovadă elocventă a acestor interdependențe 
reprezintă și faptul că mutantul ga1-3 prezintă o expresie redusă a genei LOX1 [33, 
65]. Mutantul dublu lox3 lox4 prezintă anomalii în maturarea anterelor și, 
respectiv, sterilitate. Fertilitatea acestor mutanți poate fi restabilită biochimic prin 
aplicarea exogenă a jasmonaților [20]. 

Auxinele și citochininele, de asemenea, s-au evidențiat prin efecte de reglare 
în etapele tardive de dezvoltare a staminelor, de exemplu după faza a 12 de 
dezvoltare a florii la A. thaliana, când deja a avut loc dividerea prin mitoză a 
microsporilor și formarea grăuncioarelor de polen [160]. 

Mutațiile la nivelul genelor YUCCA (YUC) codificatoare de flavin 
monooxigenaze (YUC1, YUC2, YUC4,  YUC6), despre care se cunoaște că sunt 
esentiale pentru biosinteza auxinelor, sunt asociate cu anomalii în elongarea 
filamentului staminal, dehiscența anterelor, maturarea polenului, lipsa parțială sau 
totală a staminelor [34, 23, 60]. Anomaliile reproductive observate la mutanții 
dubli yuc2 yuc6 sunt constatate și la fenotipul mdr1 pgp1 obținut prin mutageneza 
genelor, care codifică proteinele MDR1 (Multidrug Resistance Protein 1), PGP1 
(P- glycoprotein), PIN 1/ 3/ 7 (PIN - FORMED) implicate în transportul auxinelor 
prin plantă [23, 60, 137]. Aceste studii au demonstrat că dereglarea biosintezei 
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și/sau transportului auxinei afectează atât etapele incipiente, cât și cele târzii de 
dezvoltare a androceului. 

Se consideră că auxinele reglează dezvoltarea gametofitului masculin prin 
multiple interacțiuni cu jasmonații. Aceste afirmații sunt susținute de rezultatele 
investigațiilor pe mutantul cvadruplu tir1 afb1 afb2 afb3 de Arabidopsis, care 
prezintă mutații ale genelor pentru receptorii auxinelor TIR1 (transport inhibitor 
response 1) și AFB1/2/3/4/5 (Auxin-signaling F-box proteins) [28, 69, 113]. 
Cecchetti și colab. [23] au concluzionat că acumularea proteinelor MYB26 și a 
jasmonaților reprezintă factorul cauzal în dehiscența timpurie a anterelor și 
maturația precoce a polenului în mutantul tir1 afb1 afb2 afb3.  

În normă, semnalele auxinelor, fiind percepute de receptori, determină 
recrutarea și degradarea proteinelor AUXs/IAAs (auxin/indole-3-acetic acid 
proteins), condiție fiziologică pentru eliberarea factorilor ARFs (Auxin Response 
Factors) și producerea răspunsurilor celulare. Astfel, mutanții dubli arf6-2 arf8-3, 
în mod similar fenotipului androsteril observat la liniile mutante opr3 cu deficiențe 
în semnalizarea indusă de jasmonați, se opresc din dezvoltare în stadiul floral 12. 
[133, 163]. În acest context, se înscriu și rezultatele  investigațiilor care au relevat 
că paralogii ARF6 și ARF8 controlează nivelul de expresie a genelor responsabile 
de biosinteză acidului jasmonic (DAD1, LOX2, AOS și OPR3) în mugurii florali de 
Arabidopsis [133, 145, 163].  

Procesele morfo-fiziologice și biochimice prin care se asigură dehiscența 
anterelor, maturitatea și viabilitatea polenului sunt dependente și de conținutul de 
citochinine. La plantele de Arabidopsis mutanții tripli (cre1-12 ahk2-2tk ahk3-3) 
homozigoți pentru genele receptorilor citochininici: CRE1, AHK2 și AHK3 
(Arabidopsis Histidine/Kinase receptor) formează puține flori cu antere 
nedihiscente și cantități foarte reduse de polen [105]. Patru proteine AHP 1/2/3/5 
(AHP-Arabidopsis Histidine Phosphotransfer) sunt regulatori pozitivi, redundanți 
funcționali ai răspunsurilor la citochinine. Gena AHP4 este exprimată predominant 
în florile tinere, iar supraexpresia acesteia a fost corelată cu fertilitate redusă, 
datorită anomaliilor structurale la nivelul endoteciului anterelor [89].  

Studii de transgeneză cu utilizarea constructului genetic pCKX5::GUS au pus 
în evidență că CKX5 (Cytokinin oxidase/dehydrogenase) se transcrie în primordiile 
staminelor tinere, iar ulterior expresia acesteia devine limitată în porțiunea centrală 
a anterelor. De asemenea, supraexpresia CKX1 și CKX3, în organele reproductive 
masculine, produce fenotipuri sterile la plantele modificate genetic de Zea mays 
[86, 187]. Rolul citochininelor în dezvoltarea staminelor, dehiscență și dezvoltarea 
microsporocitelor este demonstrat și de valorile cantitative reduse ale acestui 
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fitohormon în anterele mutanților cu sterilitate masculină, de exemplu sl-2 
(stamenless-2) la plantele de Solanum lycopersicum [154], sau linia cu 
androsterilitate nucleară la Brassica napus [158]. Totodată, sunt exemple de 
restaurare a fertilității citoplasmatice masculine la plantele de Hordeum vulgare 
tratate cu citochinine [4]. 

Brasinosteroizii, reglează pozitiv fertilitatea masculină prin promovarea 
extinderii filamentelor staminale și dezvoltării anterelor [119]. Hipertrofia și 
vacuolizarea exagerată a celulelor tapet conjugată cu microsporocite reduse în 
dimensiuni și ca număr, comparativ cu formele sălbatice, sunt particularitățile 
caracteristice mutanților de Arabidopsis - cpd (CPD, Constitutive 
Photomorphogenesis and Dwarfism) și bri1-116 (BRI1, Brassinosteroid 
Insensitive1) cu defecte în genele care codifică proteine funcționale responsabile de 
căile metabolice și de semnalizare ale brasinosteroizilor [85, 205]. 

La nivel molecular, genele de dezvoltare a anterei, de exemplu SPL 
(SPOROCYTELESS), TDF1 (DEFECTIVE IN MERISTEM DEVELOPMENT 
AND FUNCTION 1), AMS (ABORTED MICROSPORES), MYB103, MS1/2 
(MALE STERILITY 1), precum și genele țintă ale MS1 sunt supresate în bri1-116 
și cpd, efecte congruente cu anomaliile multiple în dezvoltarea anterelor la acești 
mutanți. În schimb, transcrierea genelor menționate este activată în liniile de 
supraexpresie a genei factorului de transcripție BES1 (BR1-EMS-
SUPPRESSSOR1).  

Regiunile promotor ale genelor SPL, MS1, MS2, TDF1, MYB103 conțin 
elementele cis E-box și BRRE, care pot fi recunoscute și de care se poate lega 
BES1, ceea ce demonstrează modul direct de reglare a căii de semnalizare a 
brasinosteroizilor în dezvoltarea anterelor [205]. Mai mult ca atât, expresia  
receptorului BRI1 al brasinosteroizilor este mediu stimulată în mutantul spl, 
indicând asupra unei rețele de reglare feedback în semnalizare și dezvoltarea 
anterei [188].  

Studiul mutanților cu pierderi de funcții quintuplu și hextuplu al unor 
reprezentanți ai familiei factorilor de transcripție BZR1 (BRASSINAZOLE 
RESISTANT1) a relevat factorii de transcripție din avalul căii de semnalizare, 
mediate de brasinosteroizi, activi în reglarea dezvoltării anterei în mod dependent/ 
independent de receptori - kinase BRI1. Mutantul quintuplu bes1-1 bzr1-1 beh1-1 
beh3-1 beh4-1 fenotipic este similar celui sălbatic (fertil), cu excepția 
androsterilității.  

Mutantul sextuplu ce posedă șase gene din familia BZR1 cu funcția silențiată 
prezintă același fenotip cu deficiențe vegetative și reproductive ca cel al mutantului 
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bri1 brl1 brl3 (bri1-t), insensibil la brasinosteroizi [29, 30]. O altă dovadă 
experimentală privind rolul important al brasinosteroizilor în dezvoltarea timpurie a 
generației gametofitice masculine constituie valorile semnificativ diminuate ale 
expresiei genice la mutantul bzr-h a factorilor AG și SPL, reglatori direcți ai 
inițierii dezvoltării celulelor arhesporiale și sporogenezei [29]. 

 Mutantul cu pierdere de funcție a genei BIM1 prezintă o sterilitate masculină 
parțială la primele flori din inflorescența principală, datorită filamentului staminal 
cu dimensiuni reduse. Acest fenotip este similar cu cel al mutantului spl8 
(squamosa promoter binding protein-like) semi-steril cu filament redus și colaps în 
inițierea microsporocitelor [196]. Gena SPL8 codifică o proteină de legare la ADN 
și are un nivel înalt de expresie în stadiile timpurii de dezvoltare a anterelor [172].  

Aceste exemple elucidează rolul brasinosteroizilor în etapele timpurii ale 
microsporogenezei, spre deosebire de efectele citochininelor și ale jasmonaților 
evidente, preponderent, în fazele postmitoză a micropsorilor liberi, în 
microgametogeneză.  

Generalizând informațiile expuse în acest capitol, se confirmă fără echivoc 
rolul fitohormonilor ca principali transductori endogeni ai informației genetice. 
Actualmente este acumulat un volum impresionant de date privind cascadele de 
semnalizare inductive, liganzi, efectori și mesagerii mesajului biochimic specific 
proceselor de inducție, evocație florală și până la fertilizare. În toate aceste 
evenimente ale antezei și dezvoltării generației gametofitice se evidențiază sistemul 
de semnalizare giberelinică intermediat de represorii DELLA, drept un integrator al 
căilor de reglare hormonală cu semnalele externe receptate la nivelul frunzelor sau 
a meristemelor apicale.  

Disponibilitatea tehnicilor de investigare a transcriptomului și/sau 
proteomului specific unui țesut, în contexte ontogenetice și de mediu diferite, a 
făcut posibilă identificarea diferitor componente moleculare atribuite unei cai de 
reglare. Totodată, aceste realizări generează numeroase întrebări privind 
succesivitatea funcțională a componentelor din amonte sau în aval în căile de 
semnalizare specifice antezei, mecanismele de control și de intersectare a acestora 
într-o rețea de reglare a procesului fiziologic etc. Răspunsurile la aceste întrebări 
vor facilita înțelegerea rolului polivalent al hormonilor vegetali în sistemul de 
control genetic al dezvoltării staminelor, etapă indispensabilă în perpetuarea 
speciei, întrucât orice deviere de la normă a sporogenezei se soldează cu sterilitate 
masculină.  
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CAPITOLUL 3         

 
 
 
ROLUL GIBERELINELOR (AG3) ÎN MICROSPOROGENEZĂ LA    
FLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) 
 
Interesul economic pentru ameliorarea plantelor de floarea-soarelui este determinat 
preponderent de producția semințelor, a cărui randament biologic poate fi sporit 
prin cunoașterea exhaustivă a particularităților citogenetice și fiziologice de 
reproducere. Micro- și macrosporogeneza este frecvent perturbată de numeroși 
factori biotici și abiotici externi sau de cei interni, așa cum deseori se întâmplă în 
cazul hibridizării interspecifice. Opțiunile științifice ale cercetătorilor pentru 
utilizarea hibridizării interspecifice în calitate de metodă în ameliorarea rezistenței 
sistemice și specifice la patogeni, salinitate, secetă, precum și în identificarea 
surselor noi de gene asociate androsterilității și restaurării de fertilitate, sunt 
determinate de epuizarea fondului de germoplasmă la floarea-soarelui cultivată.  
 
 
3.1. Fenotipul morfologic și citologic al diferitor tipuri de antere 
 
Diversitatea mare a speciilor (perene, anuale, grad diferit de ploidie) din genul 
Helianthus oferă numeroase posibilități de identificare a caracterelor agronomice 
valoroase [6, 7]. Totodată, eterogenitatea genetică este și cauza multiplelor 
anomalii în dezvoltarea gametofitului masculin, concretizate prin sterilitatea 
polenului la descendenții interspecifici (F1, BC1) și care sunt explicate sumar prin 
diferențele în genomul formelor parentale, chiar și atunci când ambele sunt 
diploide [7, 38, 46]. 

O formă de manifestare a incompatibității genetice este fenomenul 
androsterilităţii citoplasmatice (ASC) utilizat pe larg în obținerea hibrizilor cu grad 
înalt de heterozis. Majoritatea surselor de ASC la floarea-soarelui au fost obținute 
prin încrucișarea dintre specii sălbatice anuale și cele de cultură, de ex H. annuus, 
H. petiolaris, H. argophyllus etc. [38, 49].  

Investigațiile citogenetice ale androceului, care au evoluat odată cu 
descoperirea de către Leclerq (1961) a primei surse stabile de ASC (PET1) la 
floarea-soarelui [24], au pus în evidență diferite mecanisme de inducere a 
sterilității, degenerarea țesutului sporogen având loc în premeioză, diferite faze ale 
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meiozei I și II și chiar post-meioză [21, 27, 35]. Care sunt cauzele acestor diferențe 
temporale în degenerarea gameților masculini rămâne a fi în continuare o întrebare 
discutabilă.  

Diverse investigații anterioare privind ameliorarea și obținerea unui heterozis 
înalt la floarea-soarelui au fost consacrate identificării factorilor cu acțiune 
gametocidă, emascularea manuală fiind compromisă de particularitățile anatomice 
(700 - 3000 de flori hermafrodite individuale pe o singură inflorescenţă terminală) 
[8, 40, 41, 50]. Unul dintre cele mai eficiente gametocide este acidul giberelic 
(AG3), studiat preponderent în aspectul stabilirii concentrației efective și fazei de 
aplicare pentru inducerea androsterilității (ASI) liniilor consangvinizate și 
determinarea capacității combinative a acestora [47, 51].  

Controlul fertilităţii polenului reprezintă nu doar un factor esenţial pentru 
diversificarea germoplasmei, obţinerea hibrizilor cu grad înalt de heterozis și, mai 
nou, asigurarea biosecurității introducerii plantelor transgenice în cultură, dar oferă 
și numeroase oportunități de cercetare a dezvoltării reproductive în varii condiții 
fiziologice sau context ambiental.  

Se cunosc mai multe tipuri de sterilitate masculină, cu bază moleculară 
diferită. De exemplu, androsterilitatea nucleară [48], determinată de genele recesive 
ms, care se moştenesc mendelian şi care au fost utilizate în crearea hibrizilor pe 
baza fenomenului de ereditate înlănţuită cu genele antocianice, până la 
descoperirea ASC [42]. Spre deosebire de acest tip de sterilitate masculină, ASC 
prin natura aloplasmică determinată de hibridarea interspecifică (H. annuus L. X H. 
petiolaris Nutt.) [47], prezintă avantajul unor cercetări cu referire la interacţiunile 
metabolice dintre nucleu și citoplasmă.  

Un interes cognitiv deosebit îl reprezintă fenotipul și particularitățile 
funcționale ale dezvoltării gametofitului masculin la plantele cu sterilitate 
masculină indusă de gibereline (ASI-AG3), fenomen care nu are la bază 
disfuncționalități generate de structura genetică diferită. Astfel, liniile 
consangvinizate fertile (B, menținătoare de sterilitate) cu analogii androsterili, sau 
liniile ASC (A), liniile restauratoare de fertilitate (Rf) și descendenții (F1) cu 
fertilitatea restaurată reprezintă elementele unui model excelent de investigare al 
comunicării celulare, care dacă este analizat în asociere și cu androsterilitatea 
indusă de giberelină poate elucida componentele unui sistem de semnalizare și 
reglare a gametogenezei masculine de către acest fitohormon.  

Fenotipul androsteril la diverse specii de plante prezintă modificări în 
dezvoltarea staminelor şi polenului, asociate uneori și cu conversii homeotice a 
organelor florale, în funcție de baza ereditară și factorii care determină infertilitatea 
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gameților masculini [4, 11, 17, 19, 25]. 
La floarea-soarelui, staminele plantelor cu androsterilitate citoplasmatică şi 

indusă cu acid giberelic prezintă, la diferite etape ale microsporogenezei, 
caracteristici tipice sterilităţii masculine [12-15, 32, 33]. Astfel, la plantele cu ASC 
(PET1) s-a dezvoltat pistilul cu o pigmentaţie slabă sau depigmentat şi organe 
generative reduse în dimensiuni comparativ cu plantele fertile (figura 3.1).  

Fig. 3.1. Fenotipul plantelor fertile (F) și sterile (ASC, ASI-AG3 și ASC+AG3). 

Morfologia florilor hermafrodite tratate exogen cu AG3 prezintă caracteristici 
macroscopice distinctive atât faţă de plantele fertile (linie B), cât şi de plantele cu 
ASC: pistil lung de o culoare comparativ mai deschisă, antere mici în dimensiuni, 

+AG3 

F F F ASI ASI ASI 

Linie B Linie A 

ASI-AG3 

ASC+AG3 
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slab concrescute și pigmentaţie redusă, ceea ce demonstrează modificări esenţiale 
în expresia genelor responsabile de dezvoltarea şi creşterea elementelor structurale 
ale florii (figura 3.1).  

Expresia fenotipică a androsterilităţii citoplasmatice la nivel celular este 
diferită în funcţie de genotip şi de factorul care determină sterilitatea polenului. De 
exemplu, Paun [35] a descris blocarea microsporogenezei la floarea-soarelui în 
premeioză la patru linii sterile, iar Meric [27] a constatat degenerarea meiocitelor la 
linia sterilă în faza de tetrade. În cazul genotipurilor studiate (linii consanvinizate 
SW501), primele evenimente de apoptoză observate în preparatele citologice la 
plantele cu ASC au fost constatate în pachiten (figura 3.2). 

Fig. 3.2. Dimensiunea butonilor florali (X64) şi anterelor de floarea-soarelui asociată cu 
fazele de dezvoltare a microsporocitelor şi polenului (X640). (A) I - leptoten; II - pachiten; 
III - diviziuni; IV- tetrade; V- microspor tânăr. Fenotip steril (a – e) și fertil (a' – e'). (B) 
Corelaţia liniară dintre ritmul de creştere şi dezvoltare a anterelor şi butonului floral [14].  
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Spre deosebire de florile sterile (ASC), la care meiocite cu dezvoltare 
normală au fost observate doar în pachiten, în preparatele citologice a celor fertile 
au fost identificate toate etapele de diferenţiere a meiocitelor până la grăunciorul de 
polen (figura 3.2 și 3.3). Butonii florali cu dimensiuni mai mici de 1,0 mm conţin 
sporocite în premeioză, iar cei de 1,0 mm conţin preponderent meiocite în leptoten. 
La această etapă, reţeaua de cromozomi subţiri (spirem) s-a evidenţiat atât la florile 
fertile, cât și la cele cu ASC. Odată cu creșterea butonului floral (1,2 - 1,4 mm), 
creşte şi numărul meiocitelor în faza zigoten. Tranziţia zigoten - pachiten este 
caracterizată prin creşterea în dimensiune a butonului cu 15-20%.  

SW501 B (Fertil) 

leptoten pachiten diviziuni tetrade microspori 
SW501 tratată cu AG3 (ASI-AG3) 

SW501 ASC SW501 ASC+AG3 

leptoten pachiten meiocite 
degradate 

pachiten meiocite 
degradate 

Fig. 3.3. Fenotipul citologic al celulelor mamă polen din anterele fertile și sterile 
(microspori x1600, tetrade x640) [13, 12, 32].  

Populaţia eterogenă de meiocite în subfazele zigoten şi pachiten devine 
omogenă în florile tubulare de 1,5 mm, care conţin preponderent meiocite în 
pachiten, tablou caracteristic pentru plantele fertile sau sterile (figura 3.4). 
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Fig. 3.4. Etape cu grad mare de sincronizare în dezvoltarea meiocitelor/microsporilor la 
linia fertilă (X160). (A) leptoten; (B) pachiten; (C) diviziuni; (D) tetrade; (E) microspor. 

Creşterea şi dezvoltarea ulterioară a organelor generative este asociată cu 
trăsături specifice microsporogenezei florilor fertile şi sterile. Astfel, 
microsporangii plantelor cu androsterilitate citoplasmatică prezintă degradarea 
meiocitelor în subfazele pachiten, pachiten-diploten în proporţie de 80-90%, care 
rămân blocate pe tot parcursul diviziunilor meiotice. Totuşi, unii butoni florali cu 
dimensiuni mai mari de 2,5 mm conţin un număr mic de microsporocite în 
diachineză, metafază, anafază, telofază din ambele diviziuni meiotice, toate 
prezentând alterări ale formei, dimensiunii, anomalii şi aberaţii ale cromozomilor 
etc. Evenimentele celulare constatate corespund fenotipului cu sterilitate completă 
relevat la SW501ASC. 

La plantele fertile, diachineza în tranziţie spre metafază şi următoarele faze 
succesive din meioza reducţională, inclusiv cele ale meozei ecuaţionale, 
premergătoare formării tetradelor au fost observate în preparatele obţinute din 
butonii florilor tubulare de 2,4-2,9 mm. Anterele, în aceste faze ale meiozei, care 
decurg foarte rapid comparativ cu profaza I, conţin populaţii mixte de meiocite, din 

A B

C D E
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care cauză, au fost incluse într-o fază generală – diviziuni (figurile 3.2, 3.3, 3.4). 
O sincronizare evidentă în meioza II a meiocitelor la toate plantele studiate a 

fost observată în faza de tetrade, identificată în anterele din florile tubulare cu 
dimensiuni începând de la 3,0 mm la linia SW501. Faza de microspor tânăr şi 
etapele ulterioare de dezvoltare a sporilor până la polenul matur au fost constatate 
la anterele din butonii florali mai mari de 3,5 mm. 

Devierile de la normă, reflectate prin forma, dimensiunile și alte 
particularități fenotipice ale staminelor tratate cu gibereline, identificate macro- și 
microscopic în preparatele citologice, au fost stabilite și la nivelul dezvoltării 
straturilor parietale și a țesutului sporogen prin analiza secțiunilor transversale 
semifine ale anterelor.  

3.2. Particularități ale microsporangiului la plantele fertile și sterile 

Histoanatomic, anterele fertile (linia SW501) prezintă o structura diferențiată, 
tipică a peretelui format din patru straturi (epidermă, endoteciu, stratul median și 
tapet), care rămân distincte pe întreaga perioadă a meiozei meiocitelor (figura 3.5 
A-C). 

Meiocitele generate din celulele țesutului sporogen se individualizează prin 
formarea unui perete calozic fin care, treptat în perioada incipientă a meiozei I, le 
separă atât între ele, cât și de stratul tapet. La această fază a microsporogenezei 
celulele tapet se află în diferite stadii ale mitozei, preponderent în profază. În faza 
leptoten majoritatea celulelor tapet sunt uninucleate. În următoarea fază a 
microsporogenezei – pachiten, tapetumul este colorat mai intens, binucleat și mai 
rar, cu trei sau patru nuclee de dimensiune și formă diferită: sferică, ovală, alungită 
(figura 3.6). 

La sfârşitul meiozei II printr-o citochineză simultană şi depozitarea calozei se 
separă patru nuclei haploizi formându-se tetradele cu microspori. Plasmalema 
fiecărei celule tapetale devine din ce în ce mai alungită, astfel încât se extinde în 
interiorul lojei staminale, rămânând totuși periferică. Spre sfârșitul fazei de tetrade 
aceste celule cu formă neregulată, aspect de plasmodiu și cu nuclee intens 
poliploidizate sunt separate una de alta pe suprafețele lor radiale, în timp ce stratul 
median este subțire și degenerat.  

Microspori bine conturați, colorați intens, au fost observați, după digestia 
peretelui calozic, în microsporangiul anterelor din florile fertile mai mari de 3,5 
mm (figura 3.6, D).  



Capitolul 3 

105 

Fig. 3.5. Antere de floarea-soarelui în secțiune transversală. (A) faza pachiten la linia SW501 
B, celule tapet cu puține vacuole mici; (B) meiocite în diviziuni; (C) loculii anterei cu tetrade 
în caloză, tapet binucleat, număr mic de vacuole; (D) faza pachiten la plantele tratate, ASI-
AG3; (E) diviziuni, stratul median și tapet este puternic vacuolizat; (F) antere în faza de 
tetrade, puține tetrade anormale, tapet hipertrofiat, semne de degradare; (G) faza pachiten, 
linia SW501ASC, primele semne de degradare a meiocitelor; (H) diviziuni, țesut sporogen și 
tapet dens; (I) faza de tetrade, tapet și țesut sporogen aglutinat în centrul lojei. Scara: 50 μm 
[12, 32].  

Dezvoltarea postmeiotică a microsporilor: individualizarea și eliberarea 
acestora din tetradă, depunerea exinei primare, formarea echinulațiilor evoluează 
corespunzător speciei, fiind pusă în evidență dezintegrarea treptată, sincronizată a 
țesutului tapet.  

Tratarea cu AG3 a inflorescențelor plantelor fertile în faza de butonizare a 
determinat modificări ale țesuturilor la nivelul întregului lob al anterei (figura 3.5 
D-F). Particularitățile structurale anormale, caracteristice sterilității masculine, au 
fost evidențiate la toate etapele microsporogenezei, stabilite prin asociere cu 
dimensiunea florilor tubulare similar plantelor control. Straturile epiderma și 
endoteciu au prezentat deformații cu diferit grad de severitate, iar tapetumul s-a 
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evidențiat printr-o formă distorsionată, hipertrofiat cu semne de colaps prematur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3.6. Celule tapet în diferite faze ale microsporogenezei. (A, E ) profaza I; (B, F) 
diviziuni; (C, G) tetrade; (D, H) faza microspor. Scara 15 μm [13, 12, 32].  

 
Butonii florali de 1,0 mm până la 1,5 mm în lungime (corespunzător fazei 

leptoten la plantele control/netratate) au conținut preponderent meiocite în 
premeioză și doar un număr foarte mic (unul sau două în câmpul de vedere) de 
meiocite de dimensiuni mari în leptoten. De asemenea, au fost constatate 
conglomerate de membrane și celule aglutinate. O caracteristică importantă la acest 
stadiu de dezvoltare, constă în faptul că celulele tapet slab colorate conțin un număr 
mai mare de nuclee față de cele ale plantelor fertile, care sunt mononucleate. În 
anterele colectate din florile tubulare de 2,0 -2,5 mm (corespunzător fazei de 
diviziuni la varianta fertilă) celulele tapet sunt neuniform colorate și hipertrofiate, 
astfel încât ocupă aproape în totalitate cavitatea lojei staminale. Similar anterelor 
din plantele netratate, celula tapetală a avut preponderent două nuclee, dar diferite 
ca formă, care este mult mai alungită iar în unele cazuri cromatina indică o stare de 
condensare ireversibilă (Figura 3.6 F).  

Populațiile heterogene de meiocite, unele cu dezvoltarea inhibată în 
premeioză, iar altele în diferite faze ale meiozei, inclusiv tetrade, cu semne de 
degradare precoce, demonstrează efectul gametocid al giberelinei.  

Caracteristicile semnificative post-meiotice, constatate în cazul 
androsterilității induse, sunt: microspori plasmolizați fără o structurare adecvată a 
peretelui, conglomerate de membrană calozică și nuclee aglutinate, incapacitatea de 
a menține citoplasma intens-colorată (fapt ce demonstrează activitate metabolică 
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redusă), tapetum persistent și deteriorat selectiv. Este important de remarcat că, în 
preparatele unor antere tratate, mai mari de 3,5 mm se constată loculi cu populații 
omogene de spori sterili adiacent celor lipsiți total de microspori. 

Micropreparatele cu secțiuni transversale semifine și cele citologice ale 
anterelor cu androsterilitate citoplasmică (SW501ASC) au relevat disfuncționalități 
foarte timpuriu în procesul microsporogenezei, în profaza I a meiozei (figura 3.7). 
În majoritatea celulelor mamă polinice, meioza este inițiată și aparent decurge 
normal până la faza leptoten, însă doar un număr mic de celule ajung în faza 
pachiten. Spre deosebire de analogul fertil, la linia cu sterilitate citoplasmatică 
numărul celulelor sporogene antrenate în diviziune este mult mai mic.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.7. Aspecte comparative ale anterelor sterile (SW501ASC și SW501ASC-AG3) în 
secțiune transversală. (A, B) faza pachiten, primele semne de degradare a meiocitelor; (E, 
F) faza de diviziuni, țesut sporogen și tapetal dens; (I, J) faza de tetrade, straturile tapet și 
sporogen aglutinat la central lobului anterei; (C, G, K) faza pachiten, diviziuni și tetrade la 
plantele tratate, în toate fazele celulele tapet și țesutul sporogen este degradat și aglutinat, 
(D, H, L) diferite faze ale microsporogenezei cu meiocite blocate în premeioză. (A, E, I, 
D, H, L) scara 10μm; (B,C F, G, J, K) scara 50 μm [13, 12, 32].  
 

 

2,
5 

m
m

  
D

iv
iz

iu
ni

 

1,
5 

m
m

   
Pa

ch
ite

n  
3,

0 
m

m
  

Te
tra

de
 

SW501ASC  SW501ASC + AG3 

A B C D 

E F G H 

I J K L 



Rolul giberelinelor (AG3) în microsporogeneză la floarea-soarelui 

108 

Creșterea în dimensiuni a florilor tubulare este asociată cu deteriorarea 
morfologică progresivă atât a meiocitelor, cât și a celorlalte țesuturi ale anterelor. 
Astfel, se constată un proces intens de vacuolizare și hipertrofie, în special a 
celulelor tapet, asociat și cu alte efecte distructive, precum polarizarea materialului 
citoplasmatic, degradarea pereților, care devin în unele cazuri mai puțin distincți 
între celulele adiacente (figura 3.7). Spre deosebire de anterele androfertile, la care 
în stadiul de tetradă tapetul este în proces inițial de formare a plasmodiului și cu 
semne certe de degenerare și consumare în calitate de nutrient, în cele ale liniei 
ASC, acest țesut specializat prezintă caracteristici de apoptoză accentuate. 

Majoritatea celulelor sporogene degenerează, însă în unii butoni florali cu 
dimensiuni mai mari de 2,5 mm a fost remarcat un număr foarte mic de 
microsporocite în diachineză, metafază, anafază, telofază din ambele diviziuni 
meiotice, toate prezentând alterări ale formei, dimensiunii, anomalii şi aberaţii ale 
cromozomilor etc. Tetrade nu au fost depistate. 

Fitohormonul de sinteză chimică AG3 aplicat pe inflorescențele plantelor cu 
ASC a afectat/inhibat dezvoltarea post-histogeneză a țesuturilor microsporangiului, 
inclusiv a celui sporogen, astfel încât în meiocite nu a fost inițiată meioza, iar 
ulterior în faza pachiten țesutul tapetal este exagerat de hipertrofiat, cu tendință 
accentuată de aglutinare. De remarcat faptul, că în unele preparate au fost observate 
celule tapet cu unul și mai mulți nuclei (2-3 în faza pachiten) alături de celule 
degradate și conglomerate de nuclee expulzate din celule.  

Creșterea anterelor până la dimensiuni corespunzătoare fazelor de diviziuni, 
tetrade și microspori indică unul și același tablou: meiocite blocate în premeioză, 
unele cu dimensiuni reduse, iar altele mult mai mari, celule cu nucleu periferic, 
citoplasmă transparentă, fragmente de membrane, nuclee libere și degradate. Cu 
toate că celulele sporogene la plantele sterile tratate degenerează complet în stadiul 
premeiotic, determinând lipsa totală a meiozei, celelalte țesuturi ale anterei, în 
special endoteciu și epiderma, continuă să persiste, astfel încât, antera la maturitate 
își menține conturul.  

Generalizarea informației obținute în rezultatul analizei histo- și citologice 
comparative ale anterelor colectate de la plantele androsterile (ASI, ASC și 
ASC+AG3) indică asupra acțiunii inhibitoare a AG3 cu efect pronunțat de 
accelerare a proceselor degenerative a microsporangiului la plantele cu ASC și 
întârziere semnificativă a fazelor de dezvoltare a microsporilor, asociată cu diverse 
anomalii de structură, incompatibile cu fertilitatea polenului fenotipului cu ASI. De 
asemenea, trebuie de menționat că a fost observată și sporirea gradului de 
poliploidizare a celulelor tapet la acțiunea acestui hormon.  



Capitolul 3 

109 

Morfologia celulelor este expresia interacţiunilor dinamice intracelulare 
dintre componentele membranare şi diverse complexe biochimice de adeziune cu 
matricea extracelulară, cu un grad înalt de specificitate corelat cu funcția celulelor, 
particularitate care poate fi utilizată în calitate de indicator al devierilor de la normă 
în activitatea acestora. O astfel de abordare descriptivă sporește veridicitatea 
caracterizării anomaliilor în microsporogeneza anterelor sterile în raport cu cele 
fertile.  

Analiza morfometrică computerizată a imaginilor meiocitelor, microsporilor 
celulelor tapet a relevat devieri de la normă a unor parametri dimensionali (aria, 
perimetrul, lungimea). Aria celulelor la plantele fertile (martor) este de 1106,9 μm2 
în leptoten și de 1110,6 de μm2 în pachiten. În faza de diviziuni, meiocitele prezintă 
valori mai mari ale acestui parametru (1256,9 μm2), care ulterior se micșorează 
nesemnificativ până la 1193,8 μm2, datorită transformărilor morfo - fiziologice care 
au loc la formarea tetradelor [12, 32].   

Aplicarea exogenă a AG3 a determinat micșorarea suprafeței celulare în 
fazele timpurii ale meiozei, astfel încât, la varianta tratată aria a fost de 955,9 μm2 
în leptoten și 965,3 μm2 în pachiten. Tendință de micșorare a valorilor pentru arie 
se păstrează în faza de diviziuni -1153,5 μm2 și de tetrade – 1145,6 μm2. 
Microsporii tineri, eliberați din tetrade au prezentat o suprafață de 311,8 μm2 la 
varianta netratată și comparativ mai mică - 291,5 μm2, la cea tratată cu AG3.  

Un alt parametru analizat este perimetrul celulei, valorile căruia la plantele 
fertile în decursul celor două divideri meiotice (leptoten 120,3 μm și tetrade 128,4 
μm) până la faza de microspor, variază foarte puțin (cu doar 8 μm), indicând o 
tendință de creștere treptată, similară celei determinate la măsurarea ariei celulelor 
analizate.  

La plantele tratate, datorită efectului gametocid al giberelinei, care induce 
modificări în morfologia celulelor, datele obținute pentru perimetrul celulelor în 
decursul celor două diviziuni sunt situate în intervalul 95,8 μm (leptoten) și 115,2 
μm (tetrade). În cazul microsporilor la plantele netratate perimetrul a avut valori de 
55,2 μm, iar la varianta tratată - cu 7 μm mai puțin.  

Lungimea, al treilea indice analizat, a variat neesențial în primele faze ale 
microsporogenezei (lepoten 41,8 μm – tetrade 47,3 μm) la plantele fertile. Similar 
celorlalți parametri analizați la plantele cu ASI, lungimea celulelor a fost mai mică, 
astfel că în faza leptoten, celulele mamă polinice au avut 34,7 μm, iar tetradele 44,3 
μm. În următoarea fază a microsporogenezei micșorarea diametrului microsporilor 
de la 21,1 μm la varianta martor până la 16,4 μm la cea tratată reflectă semne 
elocvente ale androsterilității și formării polenului steril.  
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Efectul giberelinei se asociază cu cele mai reduse valori ale indicilor 
morfometrici în primele două faze ale meiozei. Astfel, în leptoten, aria s-a micșorat 
cu 13%, perimetrul – cu 20% și lungimea – cu 17%, iar în faza pachiten cu 13, 25 
și, respectiv cu 19% (figura 3.8). 

 
 
 
 

 
 

 

Fig. 3.8. Analiza diferenței valorilor parametrilor morfometrici ai meiocitelor şi microsporilor 
la plantele cu ASI-AG3 în raport cu cele fertile (martor). Fazele microsporogenezei: (I) 
leptoten; (II) pachiten; (III) diviziuni; (IV) tetrade; (V) microspor. [12, 32].   

Este important de menționat că între acești trei parametri este o relație de 
interdependență puternică, coeficientul de corelație (r, Pearson) dintre valorile 
procentuale ale diferențelor față de martor, fiind 0,85 în cazul arie:perimetru, 0,94 
- arie:lungime și 0,97 pentru perimetru:lungime. Modificările anormale în 
fenotipul celulelor mamă polinice sunt evidente și din valorile mai mici ale 
coeficientului de corelație dintre arie și perimetru. Acest fapt, indică asupra unui 
contur al meiocitelor, cu invaginări, sugerând anomalii de formă și volum, cauzate 
în experiența dată, de acțiunea negativă a giberelinei.  

Analiza morfometrică comparativă a meiocitelor și microsporilor a 
evidențiat efectul gametocid la nivelul conturului/formei și volumului celulelor, 
ceea ce presupune deficiențe atât în integritatea/rigiditatea și, respectiv în 
funcționalitatea peretelui celular, cât și în proprietățile fizice și biochimice ale 
protoplasmei [12, 32].   

Anomaliile de structură constatate în procesul dezvoltării țesuturilor anterelor 
la plantele cu ASI-AG3 și ASC demonstrează fără echivoc semnificația 
interacțiunii intra- și intertisulare, fiziologic coordonată pentru diferențierea 
celulelor meiotice și, ulterior, a polenului fertil. 
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3.3. Reţele ipotetice de semnalizare celulară în anterele de H. annuus L. 

Variațiile fenotipice ale microsporogenezei şi gametogenezei reprezintă expresia 
răspunsului plantei la multitudinea de stimuli externi și interni cu acțiune 
modulatoare a proceselor de reglare și activitate genică. Analiza comparativă a 
formelor cu androsterilitate și analogilor fertili a pus în evidență reţele metabolice 
interconectate prin care se asigură dezvoltarea anterei și polenului [1, 16, 18, 43]. 
De exemplu, studiile de expresie genică a organelor generative la Arabidopsis a 
prezentat peste 15000 de gene cu nivele hipo-/hipermorfe de activitate, a căror 
produși de expresie au diferite funcții moleculare, localizare celulară și sunt 
implicați în multiple procese biochimice [3, 20, 37, 45].  

Este evident că pentru înţelegerea şi cunoașterea acestei faze ontogenetice de 
dezvoltare este necesară o abordare multivariată, de sistem. În acest context un 
exemplu relevant de obținere a datelor primare pentru varii modele polifactoriale îl 
constituie investigațiile in silico a transcriptomului și proteomului plantelor cu 
genomul secvențiat, corelate cu matrici de asociere a datelor experimentale. Astfel, 
transcriptomul asociat fenotipului cu androsterilitate citoplasmatică și celui fertil la 
plantele Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Beta vulgaris, Oryza sativa, Zea 
mays, Triticum aestivum, Nicotiana tabacum etc., studiat în faza reproductivă, a 
relevat peste o mie de gene cu expresia afectată de starea fiziologică a 
mitocondriilor (semnalizare retrogradă) şi, respective, gene mitocondriale reglate 
anterograd.  

Secvențele genelor cunoscute au fost utilizate pentru identificarea omologilor 
la floarea-soarelui prin intermediul resurselor NCBI (PubMed, GenBank, 
Nucleotide, Gene, UniGene, EST etc.), algoritmului BLAST (blastn, blastx etc.) 
[2], Gene Ontology [5] şi programul GeneMANIA (www.genemania.org), care 
integrează informaţii științifice despre activitatea genelor şi proteinelor relaționate 
în baza particularităților structural-funcționale [29].  

Au fost identificate peste 200 de secvențe genice la floarea-soarelui, care 
prezintă interes pentru a fi investigate în contextul desfășurării microsporogenezei 
în normă, cu formarea polenului fertil și, în mod special, al inducerii sterilității 
masculine [30, 36]. Genele şi secvențele expresate (EST, expressed sequence tag ) 
analizate la floarea-soarelui (tabelul 3.1), numite în continuare gene de interes, 
prezintă un grad înalt de identitate (70 - 95% în majoritatea cazurilor) cu secvențele 
mai multor specii: Arabidopsis thaliana, Populus trichocarpa, Medicago 
truncatula, Vitis vinifera, Solanum lycopersicum, Nicotiana tabacum etc. [36]. 
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Tab. 3.1. Secvenţele de interes (genă / EST) la H. annuus [36]. 

Număr de acces (NCBI/ GenBank) 

DQ812552.2 FR669188.1 GE492413.1 GE513407.1 GE488786.1 GE501471.1 BU033209.1 
DQ812551.2 AY096803.1 CD848053.1 BU026262.1 CD848671.1 CD849179.1 GE492552.1 
AJ786258.1 AY096802.1 CX947581.1 GE502378.1 GE506169.1 GE517548.1 GE503388.1 
AJ786257.1 AF020041.1 GE506077.1 GE501301.1 GE519240.1 BU671983.1 GE483439.1 
L28740.1 U96643.1 GE502151.1 DY938275.1 GE484631.1 BU024297.1 GE494665.1 
AF243518.1 Z26041.1 AJ412656.1 GE501868.1 GE520635.1 DY907621.1 GE500430.1 
AF243517.1 AF495716.1 GE515985.1 CD852591.1 CD848145.1 U79736.1 CD848136.1 
AF243519.1 AY157724.1 GE520751.1 BQ915164.1 CD849044.1 AY466606 CD848716.1 
GQ381273.1 GU985570.1 CX946030.1 DY948837.1 BQ967745.1 EU281045.1 BQ970528.1 
Z49775.1 AF485384.1 GE516089.1 DY922679.1 CD848080.1 AM989990.1 HQ222360.1 
GU351425.1 AF485385.1 CD850407.1 BQ971581.1 AJ412547.1 BU032190.1 AF282624.1 
L36129.1 EF552842.1 CD850280.1 BU025911.1 BQ916843.1 CD849992.1 X55963.1 
Y14429.1 DQ835563.2 GE502158.1 BQ973267.1 GE514146.1 BQ912518.1 X53537.1 
AY667502.1 X98362.1 GE514261.1 GE503407.1 GE522594.1 DY911701.1 
U72142.1 GE484598. 1 DY906063.1 BQ967136.1 GE510040.1 AJ412511.1 
AF321361.1 BQ971476.1 GE487746.1 GE495543.1 GE514144.1 CD848927.1 
FM872397.1 BU024664.1 GE506904.1 GE501950.1 GE514040.1 BU027250.1 
GU985590.1 BQ965822.1 DY925268.1 GE506791.1 GE522056.1 GE512999.1 

Reţelele moleculare, elaborate în baza genelor de la A. thaliana (tabelul 3.2) 
cu un nivel înalt de similaritate a secvenţei cu cea a genelor/EST-urile analizate la 
floarea-soarelui (tabelul 3.1), prezintă diverse interacţiuni de co-expresie, co-
localizare, domene proteice comune etc. (figura 3.9).  

Prezentările grafice ale reţelelor elaborate includ doar genele ţintă, fără gene 
suplimentare, prezente în bazele de date integrate. De asemenea, pentru a facilita 
analiza reţelei generale, a fost limitată prezentarea relaţiilor de co-expresie doar în 
20 de cazuri din cele 245 identificate.  

Programul a identificat asocieri între toate genele studiate, cu excepţia a 6 
gene, sugerând asupra unor 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).  

Nivelul înalt de co-expresie a genelor de interes este confirmat şi de 
procentul mare (32,06 %) de gene asociate în categoria de interacţiuni prezise 
(figura 3.9). 
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Tab. 3.2. Gene care au prezentat cel mai înalt nivel de similaritate cu EST-urile/genele de 
interes utilizate în generarea reţelei moleculare [36]. 

Număr de acces (Arabidopsis thaliana: 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  

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.

Spre deosebire de interrelaţiile de co-expresie (45,34 %), 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. 

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 %), 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 pentru realizarea unor funcţii (subreţele), 
care la nivel de organism determină reacţia de răspuns la stimulii interni sau 
externi. 
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Fig. 3.9. Prezentare grafică a reţelei generale (GeneMANIA, 0 gene suplimentare) [36]. 

 
Au fost identificate grupuri cu un număr diferit de gene relaționate cauzal în 

subreţele. Astfel, în rețeaua generală pot fi distinse opt grupuri funcţionale, de 
exemplu: 

 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. 

 Metabolismul energetic (respiraţia celulară, procese redox, producerea 
energiei prin oxidarea compuşilor organici, generarea precursorilor 
metaboliţilor şi energiei): NAD3, ADH1, COX1, SDH1-1, AOX1A, MSH1, 
ATMLH1, ATMSH5, GAPB, NTRA, NDB1, DHAR2, TRX2, AOX1B, 
ALDH10A9. 

 Activitatea şi biogeneza mitocondriilor (activitatea NADH dehidrogenazei, 
activitatea oxidoreductazei, structura membranei interne şi externe a 
mitocondriilor, activitatea fosfotransferazei, etc.): ATNDI1, NDA2, NDB4, 
NDB1, NAD3, NDC1, VDAC1, COX1, SDH1-1, ATUCP1, NDPK1, NDPK2, 

Co-expresie             45,34 % 
Prezise                     32,06 %           
Interacțiuni fizice   12,95 % 
Domene proteice  
comune                    7,43 %            
Co-localizare           2,22 % 
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AT4G23900, NTRA, PRXIIF, mtACP2. 
 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. 

 Căi de semnalizare a acidului giberelic şi jasmonic (semnalizare mediată 
de gibereline, răspunsul celular indus de hormoni, reglarea transducţiei 
semnalelor, semnalizarea mediată de jasmonați etc.): ATMYB3, GA5, RGA1, 
SLY1, GAI, ATGID1A, MAPK6, MYB109, ATMYB4, GSH2. 

 Procese de reparare şi recombinare a ADN-ului (mecanisme de reparare a 
ADN-ului, răspunsul la stimulii ce cauzează deteriorarea ADN-ului, hidroliza 
compuşilor N-glicozil, activitate kinazică, recombinarea ADN-ului, 
recombinări meiotice, catabolismul compuşilor ce conţin bazele azotate): 
MMH1-1, MSH1, ATMLH1, ATWHY2, ATNTH1, AT4G12740, ATMSH5, 
OGG1, RECA3, NDPK1, NDPK2, AT4G23900, MTSSB, BFN1. 

 Semnalizare şi transducţia semnalelor (reglarea transducţiei semnalelor, 
reglarea semnalizării intra- şi intercelulare, răspunsul celular la acţiunea 
diferitor factori interni şi externi etc.): GAI, RGA1, SLY1, ATGID1A, LSD1, 
ATMPK3, CSD1, CSD2, NDPK2, ATNDI1, NDC1, HEN1, MYB109, 
ATMYB4, ELG, SERK1, MAPK6, MKP1, GA5, ATMYB3, MSH1, CAM7 . 

 Apoptoză (moartea celulară programată, procese de reglare a apoptozei etc.): 
AtMC4, ATBI-1, LSD1, ATDAD1, ATHXK1, ELG. 
Descifrarea mecanismelor de semnalizare şi control a evenimentelor cheie, 

care duc la manifestarea unui anumit fenotip, în cazul dat, al androsterilității 
citoplasmatice, prezintă o provocare complicat de soluționat, deoarece mutaţiile 
mitocondriale (orf-uri ASC) pot determina şi efecte pleiotropice asociate sau 
neasociate cu sterilitatea gametofitului masculin. Un suport informațional poate fi 
obținut prin investigarea mai multor tipuri de sterilitate, inclusiv a sterilității induse 
de diverși factori.  

Fenotipul androsterilității induse de giberelină (AG3) (vezi § 3.2) confirmă 
rolul decisiv al homeostaziei fitohormonale în morfogeneza anterelor și dezvoltarea 
microsporilor. Nu se cunoaște care sunt factorii genetici implicați în transducția 
semnalului chimic - giberelina exogenă și procesele ce au declanșat un dezechilibru 
metabolic și funcțional, manifestat fenotipic prin sterilitate masculină la floarea-
soarelui. 

În perspectiva identificării factorilor susceptibili la acţiunea giberelinelor pot 
fi utilizate profiluri de expresie obținute prin tratamente exogene cu acest hormon 
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sau diferiți modulatori ai căilor de semnalizare giberelin-induse. Volumul mare de 
date cu referire la formele mutante a genelor structurale ce codifică proteine din 
calea de semnalizare a giberelinelor la Arabidopsis prezintă un avantaj selectiv în 
utilizarea acestora pentru o abordare exploratorie a interacţiunilor proteice din căile 
de semnalizare şi reglare giberelinică la diverse specii de plante, inclusiv la 
Helianthus annuus L.  

Lista de gene selectate după gradul de similaritate a secvenței nucleotidice cu 
genele/EST-urile de la floarea-soarelui (tabelul 3.1 și 3.2) a fost completată și cu 
alte gene care au prezentat un număr mare de conexiuni cu cele de bază [30]. Au 
fost utilizate datele unor platforme microarray de expresie a genelor NCBI-GEO, 
resursele bioinformatice GENE ONTOLOGY (GO), KEGG PATHWAY, 
AtcisDB, pachetele de adnotare Bioconductor etc. Analizele GO term enrichment 
şi Pathway enrichment au fost realizate în baza resursei The Database for 
Annotation, Visualization and Integrated Discover (DAVID, http://david.abcc. 
ncifcrf.gov/) pentru descrierea funcţiilor biologice şi a căilor de semnalizare în care 
sunt implicați produșii de expresie ai genelor studiate. Eliminarea valorilor fals 
pozitive s-a efectuat prin metoda de corecţie Bonferroni (P < 0,05) [5, 23, 39]. Au 
fost adnotate 119 gene, fiind generaţi 210 termeni GO, inclusiv pentru Proces 
biologic (137), Funcţie moleculară (42), Component celular (31). În cazul a 45 de 
termeni GO grupurile de asociere includ un număr mai mare de 10 gene (până la 30 
de gene de interes).  

Gruparea genelor după co-localizare la nivel celular a pus în evidență clustere 
minore, precum şi unul din 20 de gene asociate semnificativ cu mitocondriile şi 
peroxizomii. Genele constituente ale cluster-ului au fost adnotate cu funcţii de 
respiraţie celulară, activitate de oxido-reducere şi antioxidantă, răspuns la stresul 
oxidativ şi la ioni de metale etc.  

Analiza termenilor GO Biological Process a pus în evidență 12 procese în 
baza cărora s-au format grupuri a câte 15 - 25 gene, aceste sunt: 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 etc. 

Procesele antioxidative, cascadă de semnalizare intracelulară şi răspunsul la 
substanţă organică prezintă un coeficient Bonferoni < 0,05, relevând semnificaţia 
genelor selectate în aceste trei procese biologice.  

Cele mai multe gene (28) sunt asociate cu metabolismul celular, inclusiv: 
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metabolismul aminoacizilor, carbohidraţilor, lipidelor, energetic, biosinteza şi 
metabolismul glicanilor, biodegradarea şi metabolismul xenobioticelor, 
metabolismul terpenoizilor și cel nucleotidic. Un grup de zece gene fac parte din 
calea metabolismului glutationului. Categoria replicare şi reparare din clasa 
procesarea informaţiei genetice include trei căi de reparare: prin excizia bazei (5 
gene), repararea erorilor de împerechere (1 genă), prin unirea neomologă a 
capetelor (1 genă). 

Analiza datelor GO Molecular Function a pus în evidență faptul că cea mai 
mare pondere de termeni revine celor care descriu funcţii de ataşare la acizi 
nucleici. S-au evidenţiat nouă termeni după care s-au grupat 25 - 36 dintre genele 
analizate:  

 GO:0005524 ATP binding 
 GO:0032555 purine ribonucleotide binding  
 GO:0032553 ribonucleotide binding 
 GO:0000166 nucleotide binding 
 GO:0017076 purine nucleotide binding 
 GO:0030554 adenyl nucleotide binding 
 GO:0001882 nucleoside binding 
 GO:0003677 DNA binding 

Trei dintre procesele identificate: ATP binding, purine ribonucleotide binding 
şi ribonucleotide binding prezintă o valoarea semnificativă a coeficientului 
Bonfferoni ce se încadrează în intervalul P < 0.05.  

Informațiile obținute cu referire la funcţiile biologice şi căile metabolice în 
care sunt implicate produsele de expresie a genelor/genelor candidate de interes, 
analizate prin intermediul resursei DAVID sunt congruente cu cele furnizate de 
resursa bioinformatică GeneMANIA, utilizată în analiza genelor asociate în 
subreţele pentru realizarea unor funcţii. 

Grupul de gene analizat din perspectiva identificării domenelor proteice 
comune, prin intermediul resursei InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), relevă 
prezența unor domene cu rol de ataşare la ADN şi reglare a transcripţiei, precum 
și domene proteice cu rol în realizarea reacţiilor de oxido-reducere (figura 3.10).  

Domenele proteice identificate sunt: 
 Homeobox, Homeodomain-like, domene înalt conservate, răspândite în clase 

de organisme îndepărtate evolutiv, de regulă sunt implicate în morfogeneză; 
 POX, identificat exclusiv la plante, asociat cu domenul Homeobox, care 

reprezintă potenţiali factori de transcripție; 
 KNOX1, KNOX2, ELK, domene asociate cu gene din subfamilii care includ şi 

Homeobox. KNOX1, ELK prezintă funcţii de ataşare la ADN, KNOX2 în 
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asociere cu KNOX1 au rol în homodimerizarea proteinelor;  
 TF Kbox, cu rol în heterodimerizarea proteinelor ce conţin acest domen (de 

regulă, proteine MADS); 
 Thioredoxin-like fold, modificarea stării redox a grupelor tiolice; 
 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), reprezintă o structură de dimerizare de la capătul C-terminus al 
reductazelor asociate cu NAD/FAD. 

 

 
 

 
Fig. 3.10. Gruparea genelor conform domenelor proteice comune. Rețeaua a fost generată 
în baza a 205 de gene. Prin cercuri sunt prezentate genele de interes (de culoare albă) și 
genele suplimentare (de culoare neagră), iar prin romburi - domenele proteice [30].  
 

Identificarea unor motive proteice (resursele Cytoscape, RMOD, MCODE) și a 
unor componenţi implicaţi în semnalizarea giberelinelor a fost precedată de elaborarea 
reţelei de interacţiune proteină-proteină (baza de date Intact) [31], care este destul de 
complexă formată din 747 de noduri, 1078 de conexiuni (figura 3.11 A, B).  
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Fig. 3.11. Prezentare a configurației reţelei de interacţiune proteice extrasă din baza de 
date Intact (A) și exemple de motive proteice identificate (B). Prin culoarea neagră sunt 
indicate genele de interes, culoarea gri intens - gene suplimentare din baza de date a 
resursei GeneMania, culoarea gri pal - componente directe de interacţiune identificate în 
bazele de date HRGRN şi AtRegNet [30]. 

 

Dintr-un număr de 95 de gene pentru care a fost stabilit un rol de bază în calea 
de semnalizare a giberelinelor [10], 37 de gene s-au identificat în reţeaua de 
interacţiune proteică construită. Astfel, proteinele codificate de aceste gene sunt:  

 din familia DELLA: RGL1, RGL2, GAI (RGA2), RGA (RGA1); 
 receptori GID1A, GID1B, GID1C (GID1, GIBBERELLIN INSENSITIVE 

DWARF1) responsabili de detectarea GA4 şi iniţierea semnalizării;  
 componente ale complexului SCF (SKP1, CULLIN, F-BOX);  
 factori de interacţiune cu fitocromii: PIF1, PIF3, PIF4;  

A B 
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 factori implicaţi în determinarea identităţii florale şi în morfogeneză 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 în crosstalk cu alţi hormoni (JAZ10, JAZ8, AXR2, LRF1, IAA14).  
Regiunile interconectate ale reţelelor sugerează asupra unor complexe proteice 

şi motive reglatoare cu caracteristici funcţionale specifice. Spre exemplu, clusterul 
doi întruneşte o serie de factori-cheie în semnalizarea mediată de jasmonaţi. 
Proteinele JAZ1, JAZ9, JaZ4 reglează negativ AtMyc2 (JIN1), un activator 
transcripţional de bază în răspunsul la jasmonați. AtMyc2 este reglat negativ şi de 
către factorul JAI3 (MEB5.8) ce conţine secvenţe cis-reglatoare recunoscute de 
AtMyc2, indicând asupra unei relaţii de tip feedback [9]. Este cunoscut și efectul 
AtMyc2 de activare directă a proteinei RGL3, care aparţine familiei DELLA [26, 28, 
44]. RGA1, un alt membru al familiei DELLA, este reglat negativ de către JAI3 şi, 
totodată, are rol de represie a AtMyc2 [22]. Aceste interacțiuni cu rol de reglare 
prezintă exemple de interferențe hormonale în transducția semnalelor, în cazul dat, 
dintre gibereline şi jasmonaţi.  

Un interes deosebit pentru această investigație prezintă genele care codifică 
factori de transcripţie şi genele care răspund la semnalul giberelinic. Conform 
bazelor de date AtRegNet (Arabidopsis thaliana Regulatory Network) de pe 
platforma AGRIS (The Arabidopsis Gene Regulatory Information Server) [34] şi 
baza de date HRGRN (A Graph Search Empowered Database of Arabidopsis 
Hormone Signaling and Gene Regulatory Networks) [10] unele gene din grupul 
iniţial (lista genelor de interes) reprezintă factori de transcripție din diverse familii, 
de exemplu: Whirly (WHY2), GRAS (RGA, RGA1), bHLH (MYC4), MYB 
(MYB109, MYB86, MYB4), GARP-G2-like, (HTB4, ATMC1, AtMCP1b, 
TMCPB1; LOL3; MC1; MCP1b, LSD1), MADS (AG, AGAMOUS), AUX-IAA 
(AXR2), ARF (ARF1), HB (ATK1, KNAT2, ATHB-15; CNA; ICU4, BP, BP1; 
KNAT1), C2C2-Dof (CDF1).  

Investigațiile bioinformatice demonstrează rolul potențial al genelor, studiate la 
floarea-soarelui, în formarea unor răspunsuri la nivelul proceselor morfogenetice 
reproductive, o pondere semnificativă revenindu-le mecanismelor antioxidative.  

Componentul celular asociat cu activitatea multor gene sunt mitocondriile, 
organite foarte active în perioada generativă. De asemenea, rezultatele analizei in 
silico sunt sugestive pentru confirmarea rolului esențial al giberelinelor în menţinerea 
integrităţii genomului mitocondrial și nuclear, condiție fiziologică perturbată în 
antere la fenotipurile cu sterilitate masculină citoplasmatică. 
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CAPITOLUL 4     

 
 
EFECTUL AG3 ASUPRA CONȚINUTULUI DE TRANSCRIPȚI CU 
FUNCȚII ÎN MEIOZĂ LA PLANTE 
 
Meioza (de la grec. meiosis – reducere) reprezintă unul dintre evenimentele de bază 
în ciclul de viaţă al tuturor eucariotelor cu reproducere sexuată. Este tipul de 
diviziune celulară care se desfășoară în organele de reproducere și în urma căreia 
din celule somatice diploide se formează celule sexuale haploide. Prin meioză se 
asigură un număr constant de cromozomi în decursul generaţiilor, precum și 
variabilitatea organismelor datorită recombinărilor genetice.  
 
 
4.1. Elemente de reglare genică a meiozei la plante 
 
Pentru diferite specii de plante a fost descris fenotipul citologic ale meiozei în 
normă sau în anumite modele experimentale [27, 28, 29, 55]. Diviziunile celulare 
în organele reproductive au constituit subiectul diferitor publicaţii la nivel național 
și internațional, vizând plantele de porumb [6], tomate [2, 7], triticale [97] etc.  

Prin aplicarea programelor bioinformatice de analiză a secvențelor de 
nucleotide s-a constatat gradul de omologie a genelor implicate în meioza la 
drojdii, nematoda de pământ, drosofilă şi mamifere. De asemenea, au fost elucidate 
diferite aspecte ale mecanismelor genetice de formare a gameţilor la aceste 
organisme [22, 23]. Sunt descrise mai multe gene a căror disfuncție afectează 
premeioza, meioza şi postmeioza [6, 56, 75].  

Informația științifică acumulată prezintă dovezi incontestabile privind 
existența unui mecanism genetic secvențial cu diferite nivele și puncte-cheie de 
reglare a meiozei. În același timp, multe din componentele și evenimentele cu rol 
de reglare în desfășurarea meiozei la plante sunt necunoscute sau fragmentar 
studiate. 
 Fiecare eveniment (formarea complexelor sinaptonemale, a nodurilor 
recombinaţionale, crossing-over-ul etc.) se află sub controlul riguros al unui grup 
de gene specifice. Prin analiza formelor cu mutații la nivelul genelor implicate în 
iniţierea meiozei, recombinarea cromozomilor, citochineză la diverse specii au fost 
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elucidate mai multe etape sub control genetic: 
• tranziţia de la mitoză la meioză; 
• procesul de sinapsis al cromozomilor omologi; 
• recombinarea cromozomilor omologi; 
• formarea chiasmelor; 
• disjuncţia cromozomilor omologi şi prima diviziune a celulei; 
• iniţierea diviziunii meiotice secundare etc. 

 Studiile moleculare ale genelor implicate în meioză prezintă un interes 
deosebit pentru elucidarea mecanismelor de iniţiere şi realizare sincronizată a 
diviziunii celulare [66, 74]. Primele gene meiotice la plante au fost izolate de la 
crin, specie din famila Liliaceae, care s-a evidențiat prin dimensiuni relativ mari ale 
organelor de reproducere şi durată lungă de timp a meiozei [15, 62, 63]. O colecţie 
mare de mutanţi premeiotici şi meiotici a fost obținută pentru plantele de 
Arabidopsis. Au fost identificate gene cu expresie diferenţiată în diverse stadii ale 
meiozei [24]. 
 Există forme mutante obținute pentru genele asociate formării gameților 
masculini (microsporogeneză) și feminini (macrosporogeneză) [72]. Una din 
formele mutante de Arabidopsis - sporocyteless/nozzle (spl/nzz) se caracterizează 
prin incapacitatea celulelor arhesporale de a se diferenţia în micro- şi megaspori 
[88]. Gena SPL codifică un factor de transcripţie, esenţial în dezvoltarea 
sporocitelor și care prezintă omologie cu factorii de transcripţie MADS box. De 
asemenea, cercetări consacrate la diferite specii au pus în evidență elemente de 
conservatism în mecanismul de iniţiere a meiozei. De exemplu, genele AML1–5 la 
Arabidopsis, care s-au evidențiat printr-un efect pleiotropic accentuat asupra 
dezvoltării plantelor, sunt similare cu gena Mei2, esențială pentru iniţierea meiozei 
la drojdia Schizosaccharomyces pombe [56].  
 În ultimii ani, identificarea şi studierea mutaţiilor meiotice s-a extins şi 
asupra altor specii de plante, de exemplu la porumb (Zea mays) [83], orez (Oryza 
sativa) [77], grâu (Triticum aestivum) [71], tomate (Solanum lycopersicum) [85], 
secară (Secale cereale) [44], proces facilitat de rezultatele secvenţierii genomurilor 
plantelor superioare. Aceste realizări au făcut posibilă analiza comparativă a 
ciclului celular și controlul proliferării celulelor la diferite tipuri de organisme 
eucariote. Sunt determinate subgrupuri funcționale distincte ale genelor cu 
transcripție dependentă de ciclul celular și de replicare a ADN-ului la drojdie și 
mamifere. 

Progresul ciclului celular este controlat de cicline, care interacţionează şi 
activează kinazele ciclin dependente (CDKs), contribuind astfel la realizarea 
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stărilor de tranziţie de la o faza la alta prin reacții de fosforilare [31, 58]. 
Majoritatea organismelor conțin mai multe familii de cicline cu funcții 
specializate. De exemplu, în celule animale, ciclinele A sunt sintetizate la 
începutul fazei S, cele de tip B, în faza G2, fiind implicate în inițierea diviziunilor 
mitotice [91]. Ciclinele D reinițiază un nou ciclul celular, ca răspuns la semnalele 
extracelulare iar ciclinele E mediază starea de tranziție G1/S [9, 13, 39].  

La plante, ciclinele (CycD3) au activitate transcripțională înaltă în rădăcini, 
și mai mica în flori, frunze tinere, țesuturi calusale. Au fost identificați trei 
transcripţi de diferite dimensiuni ai CycD1 cu acumulare diferențiată în flori, 
rădăcini și calus. De asemenea, a fost stabilit că supraexpresia genei CycD3 
afectează morfologia plantelor, induce diviziunea celulară ectopică, reține 
procesele de diferențiere celulară la Arabidopsis [31, 57].  

O altă clasă de gene esențiale în reglarea proceselor care asigură diviziunile 
celulare sunt cele care codifică proteinele histone. Se cunosc 5 tipuri (H1, H2A, 
H2B, H3, H4) cu structură conservată. Proteinele histone prin acetilarea, metilarea, 
fosfofilarea grupărilor molecular active la capătul N-terminal inițiază și transduc 
semnale de reglare [60, 92]. Aceste evenimente determina modificări structurale și 
funcționale la nivelul cromatinei [32] activând/ inhibând procesele de transcripţie, 
repararea ADN-ului sau cele de apoptoză [3, 14, 16, 43, 51, 60, 64, 79, 84]. 

Genomul tuturor organismelor eucariote conţine cel puţin o copie a genei 
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen). O gena PCNA şi mai multe 
pseudogene sunt prezente la şoareci şi om [30, 61]. La plante, o singură copie a 
genei PCNA a fost identificată în genomul Oryza sativa, Catharanthus roseus, 
Poplus nigra, Pisum sativum, P. vulgaris, Brassica napus. Alte specii Arabidopsis 
thaliana, Zea mays, Daucus carota, Nicotiana tabacum, Phaseolus coccineus 
conțin cel puțin două gene PCNA. Prezenţa a trei gene PCNA funcţionale a fost 
descoperită în genomurile arhaice, de exemplu, la Sulfolobus solfataricus şi 
Aeropyrum pernix [32, 53].  

Expresia genelor PCNA în toate organismele este corelată cu proliferarea 
celulelor şi, astfel, cu sinteza ADN-ului în timpul replicării genomului în faza S a 
ciclului celular [61]. De exemplu, la plantele de fasole, nivelul de expresie a genei 
PcPCNA1 sporește din primele ore de germinare, prezentând un profil diferențiat 
în funcție de țesut [94]. 

Un număr mare de gene sunt implicate în realizarea evenimentelor meiotice 
timpurii. De exemplu, mutaţiile în gena SWITCH1 sunt asociate cu lipsa 
evenimentelor meiotice de coeziune şi recombinare [71]. Genele SOLO DANCERS 
(SDS), similar ciclinelor, sunt expresate specific în timpul meiozei, iar formele 
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mutante sds prezintă aberaţii la împerecherea cromozomilor şi în timpul segregării 
cromozomale [4]. Mutantul PHS1 la porumb prezintă anomalii în recombinarea 
meiotică, formarea complexului sinaptonemal şi a bivalenţilor, care sunt similare 
cu cele întâlnite la mutanţii SPO11 şi DMC1 [80]. 

Prin investigarea mutaţiilor la nivelul genelor SPO11, DMC1, SDS, PHS1 a 
fost pusă în evidență corelarea dintre procesele de formare a sinapselor şi 
recombinarea meiotică la plante [24, 58, 77, 83,]. S-a constatat că desfășurarea 
normală a meiozei II necesită activitatea genei OMISSION OF SECOND 
DIVISION1 (OSD1), întrucât mutantul osd1 a produs diade diploide în loc de 
tetrade haploide [68, 105].  

Reglarea stabilităţii proteinelor este esenţială pentru controlul ciclului 
celular. Proteinele CDC45 sau SDS participă în controlul progresiei ciclului 
celular meiotic şi au un rol specific în repararea ADN-ului. Genele SKP, similar 
proteinelor F-box, influenţează realizarea ubiquitinării şi distrugerea proteinelor-
ţintă (de ex., ciclinele) [4].  

Identificarea proteinei MEL1 din familia ARGONAUTE la orez, specifică 
pentru celule embrionare, presupune existenţa unui mecanism de silenţiere mediat 
de ARN care reglează dezvoltarea sporilor la plante şi care a fost descris şi la alte 
eucariote superioare [52, 78].  

În timpul profazei I are loc expresia genei SWITCH1/DYAD care codifică o 
proteină necesară pentru formarea complexului sinaptonemal şi recombinarea 
cromozomilor [1, 80]. Cel puţin două mutaţii SWI (SWITCH1)/DYAD şi 
SYN1/DIF1 afectează coeziunea cromatidelor surori. Trei alele ale locusului 
SWITCH1/DYAD: SWITCH1-1 [15], SWITCH1-2 [71] şi DYAD [29] induc 
anomalii similare în macrosporogeneză [1, 70, 71]. 

Mutaţia genei SYN/DIF1 cauzează sterilitate la plante, erori în micro- şi 
macrosporogeneză, [11, 48] determină condensarea neregulată şi fragmentarea 
cromozomilor în stadiile de leptoten şi zigoten ale profazei I. Analizele citologice 
au arătat că la formele mutante evenimentele de coeziune a cromatidelor lipseşte şi 
împerecherea cromozomilor omologi nu se realizează [19]. Gena SYN1/DIF1 a 
fost clonată şi s-a constatat că este similară cu gena RAD21/REC8 din familia 
coezinelor [47]. 

O altă gena cu rol esențial în inițierea meiozei este AMEIOTIC1 și prezintă 
omologie cu gena SWITCH1/DYAD, fapt ce indică asupra unor funcţii conservate 
la angiosperme [49]. Studiile realizate pe mutanți la porumb - am1 au demonstrat 
că gena AMEIOTIC1 este necesară pentru tranziția de la ciclul celular mitotic la 
meioză, întrucât silențierea ei determină diviziuni mitotice continue ale 
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meiocitelor. Aceasta genă, de asemenea, reglează tranziția de la leptoten la 
zigoten [82].  
 La mutanţii de Arabidopsis ASY1 se atestă absenţa procesului de formarea a 
sinapselor dintre cromozomii omologi şi se manifestă reducerea fertilităţii [20, 
86]. Gena ASY1 codifică o proteină omologă cu proteina HOP1 a levurilor. 
Anomaliile care au loc în procesul de conjugare la mutanţii asinaptici de secară 
SY1 și SY10 pot fi o consecinţă a unei decondensări parţiale a cromatinei în etapele 
de interfază premeiotică – profaza I [87, 118]. 
 Modelul molecular de recombinare meiotică a fost descris la levura S. 
cerevisiae [95]. În conformitate cu acest model, recombinarea meiotică este 
iniţiată de sciziunea bicatenară a cromatidelor (DSBs, double-stranded breaks), 
urmată de schimbul reciproc de segmente cromozomiale. Inducţia complexului 
DSBs la toate eucariotele este un proces conservativ în care este implicată 
endonucleaza SPO11, [103], iar procesul de reparare este controlat de gena DMC1 
[18, 12]. Iniţierea formării complexului DSBs de către enzima SPO11 are loc în 
prezența a zece proteine: Rad50, Mre11, Xrs2, Mei4, Mer1, Mer2, Mre2, Rec 102, 
Rec104 şi Rec114 [115]. Mutaţia genei SPO11 cauzează erori în formarea 
sinapselor la fungi, mamifere şi plante [58]. 

Identificarea mutanţilor premeiotici a permis studierea etapelor timpurii ale 
sporogenezei, însă microsporogeneza poate fi afectată şi în continuare, după 
profaza I. La forma mutantă ASK1 cromozomii omologi nu se separă la polii 
celulei [110]. Gena ASK1 este similară cu gena SKP1 de la levuri, esenţială în 
reglarea ciclului celular mitotic şi derularea meiozei şi se consideră ca are rol în 
controlul separării cromozomilor omologi prin degradarea proteinei necesare 
pentru conjugarea lor în profaza I [112]. A fost stabilit că printr-o inserție a unui 
transpozon în gena ASK1 poate fi cauzată sterilitatea masculină [111], reducerea 
dimensiunilor frunzelor și a petalelor, perturbarea identității organelor florii [114] 
și erori în răspunsul auxinic [45]. Yang și colab. [111] au stabilit că gena ASK1 
este esențială pentru decurgerea normală a meiozei masculine. Mutația ask1-1 
determină producerea tetradelor cu un număr variabil de microspori de dimensiuni 
și cantități diferite de ADN.  
 Anomalii au fost identificate şi în ultima fază a microsporogenezei, când se 
formează tetrada cu microspori haploizi – telofaza II. Mutantul androsteril 
POLLENLESS3/TMD1 produce microspori în exces în stadiul de formare a 
tetradei celulare, cu patru microspori mai mult, de regulă 8 +/-1 or +/- 2. Meioza I 
şi II evoluează normal, iar formarea „octadelor” este cauzată de o diviziune 
celulară suplimentară fără replicarea ADN-ului. S-a constatat că gena 
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POLLENLESS3/TMD1 codifică o proteină omoloagă parţial cu proteinele 
CDC23P şi RAD3 implicate în ciclul celular la drojdiile Saccharomyces 
cerevisiae şi, respectiv, la Schizosaccharomyces pombe. În urma citochinezei, în 
meioza secundară, dintr-o diadă cu celule haploide rezultă patru celule haploide ce 
formează o tetradă celulară. La formele mutante Stud (STD) / tetraspore (TES) se 
produc diviziuni meiotice normale, însă e absentă citochineza [96]. Polenul 
formelor mutante este mai mare decât cel de tip sălbatic, deoarece microsporii sunt 
tetranucleaţi, iar dezvoltarea lor postmeiotică se poate desfăşură relativ normal. 
Nucleele pot suporta o mitoză completă, ceea ce determină formarea unor 
grăuncioare de polen cu un număr variabil de nuclee. Dacă nucleii microsporilor 
fuzionează înainte de prima diviziune mitotică se formează microspori cu nuclei 
poliploizi [10, 17]. Astfel de erori în microsporogeneză, realizarea citochinezei 
după telofaza I şi producerea diadelor cu două celule fiice la sfârşitul primei 
diviziuni nucleare, se constată şi la mutanţii TAM (tardy asynchronous meiosis). 
Se presupune că proteina TAM reglează desfăşurarea ciclului celular, asigurând 
tranziţia de la stadiul G2 al interfazei la mitoză şi a diviziunilor mitotice ale 
celulei-mamă a polenului [21, 68].  

MALE STERILITY1 (MS1) este una din genele care se expresează în țesutul 
tapet, începând cu stadiul de tetrade, în perioada degradării calozei și a eliberării 
microsporul tânăr [54]. Mutantul ms1 prezintă anomalii în formarea peretelui 
grăunciorului de polen, inclusiv depozitarea atipică a exinei. La aceste forme 
mutante primele faze ale meiozei celulelor mamei polinice și eliberarea 
microsporilor decurg în mod normal, pe când ulterior tapetumul devine anormal 
vacuolizat degradând concomitent cu microsporii [54, 101, 108]. 

Progresele științifice obținute în rezultatul numeroaselor cercetări a 
evenimentelor molecular-genetice și biochimice ce au loc în timpul diviziunilor 
celulare la diferite plante cu genomul secvențiat sporește interesul pentru 
investigarea modelelor genice de reglare a meiozei la plantele de cultură.  

Acumularea informațiilor privind controlul genetic al meiozei contribuie la 
înţelegerea mecanismelor micro- şi macrosporogenezei, la apariția a noi 
perspective în biotehnologia reproducerii la plante în contextul valorificării 
potențialului ereditar cu multiple valențe economice.  
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4.2. Variații induse de AG3 în expresia unor gene implicate în meioză 

Progresele înregistrate în studierea meiozei la plantele cu genomul secvențiat și 
adnotarea genelor cu funcții, facilitează cercetarea genelor omoloage, cu funcții 
similare la plantele de cultură. De exemplu, la floarea-soarelui, se cunoaște 
structura moleculară, localizarea sau funcția pentru un număr mic de gene. În astfel 
de cazuri, identificarea genelor candidat prin cercetarea transcriptomului activ în 
diverse etape ontogenetice de dezvoltare, localizare celulară, sau în anumite 
condiții experimental modelate, reprezintă strategia cel mai des utilizată.  

În rezultatul analizei colecțiilor de ADNc/ARNm la Helianthus annuus din 
bazele de date genomice NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) și portalul bioinformatic 
specializat pentru genul Helianthus – HeliaGene (http://www.heliagene.org.) au 
fost identificate secvențe transcrise în organele generative și faza reproductivă de 
dezvoltare. Aceste EST-uri, notate convențional conform denumirii genelor 
adnotate, cu nivele semnificative de omologie (valoare E < 1.0 E-10 și/sau scorul 
BLAST >100), au prezentat subiectul unui studiu transcriptomic realizat pe 
anterele plantelor de floarea-soarelui în diferite faze ale meiozei și dezvoltării 
microsporilor. Plantele, linii consangvinizate SW501 și SW501ASC (vezi § 3.2) au 
fost tratate cu AG3 (0,01%) . AG3 a indus la plantele SW501 fenotipul cu sterilitate 

 
variații cantitative ale ARNm/ADNc (RT-PCR, qPCR) valorile mai mari de 1,5 ori 
(p ≤ 0,05) ale raportului experiență/martor, ori altă variantă de referință (FC, fold 
change). Sunt prezentate următoarele variante de analiză: plante tratate cu AG3 
versus netratate (ASI-AG3/ SW501 și ASC+AG3/ SW501ASC), precum și plante 
sterile versus fertile (SW501ASC/ SW501) [25, 33-38, 74, 116]. 

EST-urile analizate (CCFU663.b7_M22.ab1, DH0AFF22ZF12ZZM1, H0ALL23Z 
G05ZZM1, CHAY11842.b1_D10.ab1, CHWM9916.b1_H08.ab1, DH0AC015ZD03FM1, 
CCFS4185.b1_B16.ab1, CCFS6501.b1_J18.ab1, CCFT9238.b1_K05.ab1) au un grad 
înalt de similaritate a secvenței cu unele gene implicate în organizarea cromozomilor, 
reglarea replicării și a metabolismului acizilor nucleici (PCNA1, HIS1-3, H3.1), 
recombinarea ADN-ului, formarea chiasmelor, coeziunea cromatidelor surori, 
segregarea cromozomială (AHP2, MND1, SWI1/DYAD, ASK1), formarea și 
activitatea peretelui / membranelor celulare (EXPA1, GSL12). În cazul genei ciclina 
D3 se cunoaște secvența nucleotidică completă.  

Eefectul AG3 asupra conținutului de transcripți cu funcții în 
meioză la plante 

masculină (ASI-AG3). Nivelul de expresie relativă a fost calculat după formula 

2-ΔΔCT, actina (NCBI: AF282624.1) - gena de referință [110]. Au fost considerate 
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Cyclin D3 [Helianthus annuus: AAK54466.1] 

În baza de date NCBI pentru floarea-soarelui există două adnotări: cyclin [H. 
annuus: ADX86908.1] și cyclin D3 [H. annuus: AAK54466.1] care, fiind 
comparate prin BLASTp, prezintă un grad foarte mic de similaritate (Scor 
43.1/43.1, acoperire 18%, valoarea E 7e-09, similaritate 28%). Analiza peptidelor 
translate in silico și a domenelor conservate a evidențiat 31 de peptide cu 
mențiunea Cyclin-like.  

Studiul expresiei genei Ha cyclin D3: AY033440.1 (ARNm, 1193 pb, care 
codifică proteina cu aceeași denumire cyclin D3 [H. annuus: AAK54466.1]) a 
relevat efectul AG3 prin sporirea conținutului de transcripți la ambele linii tratate: 
SW501 și SW501ASC, la toate fazele meiozei, excepție pachiten. Acțiunea de 
stimulare a expresiei genice indusă de tratamentul exogen a fost mai mare (de 7-9 
ori) în cazul ASI-AG3 comparativ cu linia ASC tratată, în special la faza de 
diviziuni și microspori (figura 4.1). 

Fig. 4.1. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul de 
transcripți (qPCR) Ha cyclin D3: AY033440.1 în diferite faze ale microsporogenezei: 
pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 

Conținutul transcriptului analizat la liniile SW501 și SW501ASC netratate, 
își modifică valoarea în dinamică, fiind mai mare la plantele fertile în faza de 
tetrade, iar la cele sterile - în faza de tetrade și microspor [110, 114]. 

Transcrierea genelor pentru cicline de tipul D este unul dintre primele 
evenimente semnalate în procesul de inițiere a diviziunilor celulare. Prin experiențe 
pe culturi celulare de Arabidopsis a fost relevat că transcrierea CycD3 este indusă 
în faza G1, cu puţin timp înainte de întrarea celulei în faza S. În cazul plantelor de 
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Antirrhinum, CycD3a şi CycD3b au prezentat o expresie diferenţiată histologic în 
meristemul floral [31, 106].  

Devierile în nivelul de expresie a genei cycD3 pot afecta tranziţia celulelor 
din faza G1 la S, promovând proliferarea celulelor [109]. Plantele cu cantități 
sporite de transcripți CycD3 prezintă procese extinse de încreţire a frunzelor, 
meristeme dezorganizate, creşterea numărului de frunze, înflorire târzie şi 
senescenţă întârziată. Toate aceste fenomene indică asupra semnificației CycD3 
în procesele de proliferare și diferenţiere celulară [26, 57]. S-a constatat că 
giberelinele, similar citochininelor, induc expresia diferențiată a ciclinelor la 
orez [113].  
 
PCNA [HaEST: CCFU663.b7_M22.ab1] 
 
Clona ADNc CCFU663. b7_M22.ab1 [GE521943.1] reprezintă un transcript cu 
grad înalt de similaritate - 89% cu gena care codifică PCNA1 la Arabidopsis 
[NP_172217.1]. În baza de date Unigene sunt stocate 5 secvențe (EST) considerate 
Sunflower putative protein-coding gene din trei librării ADNc (UniGene 3583663 - 
Han.9951) care conțin domene caracteristice pentru superfamilia PCNA 
(Proliferating cellular nuclear antigen). Alinierea secvenţelor de interes prin 
programe-soft de recunoaştere a exonilor a pus în evidență o listă de o sută de 
secvențe cu nivel înalt de similaritate (87-96%) la diverse plante (Nicotiana 
sylvestris, Eucalyptus grandis, Daucus carota, Vitis vinifera, Solanum 
lycopersicum, Solanum tuberosum, Cucumis melo, Cucumis sativus, Glycine max, 
Pisum sativum, Brassica napus etc.). Aceste date prezintă o informație 
suplimentară în favoarea selectării corecte a EST-lui în calitate de genă candidat la 
funcția de Proliferating cell nuclear antigen. 

Analiza datelor gestionate de portalul HeliaGene pentru cuvintele cheie: 
Proliferating cell nuclear antigen a evidențiat 5 secvențe, dintre care două 
HaT13l010567_1_AA și HaT13l011930_1_AA se expresează în staminele de 
floarea-soarelui și polen. Ambele prezintă similaritate de 97% (scor 441/460, 
acoperire 90%, 1e-163) cu transcriptul studiat. Caracteristicile descrise sunt: 
reglarea replicării ADN-ului (procese biologice), complexul PCNA (componentul 
celular), legarea ADN și activitatea ADN-polimerazei (funcția moleculară). 

Nivelul de expresie relativă a PCNA [HaEST:CCFU663.b7_M22.ab1] la 
plantele fertile de floarea-soarelui a fost superior celui depistat în anterele sterile, 
mai pronunțat în fazele pachiten și diviziuni. În general, a fost constatată o 
dinamică în scădere în raport cu fazele de dezvoltare a microsporilor (figura 4.2). 

Eefectul AG3 asupra conținutului de transcripți cu funcții în 
meioză la plante 
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Fig. 4.2. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul de 
transcripți (qPCR) PCNA [HaEST:CCFU663.b7_M22.ab1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 
 

În cazul variantelor tratate cu AG3 se constată acțiunea de stimulare a 
expresiei PCNA în anterele cu sterilitate indusă la faza de formare a tetradelor 
(valori de 5 ori mai mari fața de control), care este de natură tranzitorie, scăzând în 
intensitate de 2 ori în faza de microspor. La florile cu ASC tratate nu sunt atestate 
devieri esențiale în conținutul transcripților PCNA. 

Corelații între expresia genelor PCNA și proliferarea celulelor au fost 
observate și la alte specii de plante [94, 102]. La porumb genele PCNA1 și PCNA2 
au fost înalt expresate în rădăcini și inflorescențe tinere, ceea ce nu s-a observat în 
frunze, inflorescențe mature sau polen. Rezultate similare au fost relevate și în 
cazul plantelor de orez [61, 90].  
 
HIS1-3 [HaEST: DH0AFF22ZF12ZZM1] 
 
Studiul bioinformatic al genelor codificatoare de histone realizat cu BLASTx a 
evidențiat un ADNc - HaEST: DH0AFF22ZF12ZZM1 (726 pb) similar (72% 
identitate, 29% acoperire) cu gena care codifică la A. thaliana - histona HIS1-3 
(Histona1) [NP_179396.1]. Trebuie de menționat că astfel de rezultate (68-89% 
omologie) s-au obținut și în cazul altor secvențe genice care codifică histona H1 la 
diverse specii (Prunus mume, Capsicum annuum, Theobroma cacao, Solanum 
chilense, Solanum tuberosum, Malus domestica, Nicotiana tabacum, Solanum 

-1,5 

-1 

1,34 

-1,1 
-1,6 

-1,1 

5,3 

2,1 

-4,5
-3

-1,5
0

1,5
3

4,5
6

7,5

SW501ASC*/ SW501ASC
SW501*/ SW501

-1,5 

-1,9 

-1,1 -1,1 
-1,6 

-1,1 

5,3 

2,1 

-4,5
-3

-1,5
0

1,5
3

4,5
6

7,5

SW501ASC / SW501
SW501*/ SW501

      P                D                 T                M      P               D                T                 M 

Lo
g2

 (F
C

) 



134 

lycopersicum, Beta vulgaris subsp. vulgaris, Phaseolus vulgaris, Plantago major, 
Beta vulgaris, Vitis vinifera, Cucumis sativus, Glycine max, Cucumis melo, Glycine 
soja, Zea mays etc). Din primele o sută de secvențe, cel mai înalt grad de similarite 
(89%) s-a constatat la Eucalyptus grandis: XP_010029700.1 adnotată ca Predicted: 
histone H1. Similaritatea de structură a secvenței la toate aceste specii este 
determinată de prezența unei familii de domene proteice conservate H15 și anume 
domenele linker histone 1 și histone 5. Proteinele H1/H5 sunt asociate cu rol de 
stabilizare a stării condensate a fibrelor cromatinice, prin procese de neutralizare 
electrostatică și implicarea unui domeniu carboxi-terminal încărcat pozitiv, 
cunoscut ca helix AKP (Ala, Lys, Pro).  

Pentru a evita obținerea unor produse de amplificare nespecifice, amorsele 
pentru reacția PCR au fost proiectate din această regiune conservată. Alinierea prin 
programele BLASTn și BLASTx a secvenței luate în studiu nu a prezentat 
similaritate cu alte secvențe de la H. annuus L., adnotate cu alte funcții. Rezultatele 
căutării pentru peptide translate in silico histone HIS1-3 pe portalul HeliaGene nu a 
indicat nici o potrivire. 

Histona HIS1-3 a avut o activitate transcripțională diferențiată cu caracter 
alternant la liniile consangvinizate, valori mai mari fiind atestate în fazele de 
diviziuni și tetrade la linia fertilă față de cea sterilă și invers, valorile din fazele 
pachiten și microspor le-au depășit pe cele din anterele fertile (figura 4.3). 

Fig. 4.3. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul de 
transcripți (qPCR) HIS1-3 [HaEST: DH0AFF22ZF12ZZM1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 

Un efect stimulator al giberelinei asupra conținutului de transcripți HIS1-3 a 
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fost observat în toate etapele de dezvoltare a microsporilor la plantele cu ASI, cu 
valori maxime la faza de diviziuni și tetrade. Un efect similar de supraexpresie s-a 
constatat și la linia sterilă tratată, doar că acesta este aproximativ mai mic de 2 ori 
la fazele de tetrade și microspor. După conținutul de transripți HIS1-3 plantele cu 
ASI se deosebesc esențial de cele cu ASC în faza de tetrade (diferențe în valorile 
ASI versus ASC de 8 ori). 

Cercetări genetice au demonstrat că valoarea redusă de expresie a histonei H1 
în celule determină modificări structurale la nivel de nucleosomi și cromatină, 
asociate cu alterări în activitatea genelor [41, 42, 50]. A fost demonstrat că 
stoechiometria în normă a histonelor linker este critică pentru desfășurarea fără 
erori a meiozei celulelor germinale masculine și dezvoltarea ulterioară a 
grăuncioarelor de polen funcționale [107]. 

Histona H3.1 [H0ALL23ZG05ZZM1] 

Transcriptul (ARNm) de 495 nuleotide la H. annuus DH0ALL23ZG05ZZM1 
[GenBank: CD852039.1] prezentă un grad înalt de omologie structurală 
(acoperiere: 82%, identitate: 98%, scor: 267/267, valoare E: 3e-90) cu gena care 
codifică histone H3.1 la A. thaliana [NP_189372.1]. Analiza BLASTx a relevat 
similaritate de secvență foarte înaltă (93-98%) la peste o sută de specii de plante și 
alte eucariote (Theobroma cacao, Gossypium raimondii, Capsella rubella, Brassica 
oleracea, Eucalyptus grandis, Eutrema salsugineum, Arabidopsis thaliana, Citrus 
clementina, Prunus persica, Malus domestica, Cucumis melo, Mus musculus, 
Drosophila Melanogaster etc.), datorită prezenței domenelor conservate pentru 
familia Histone 2A (H2A), cu rol esențial în menținerea integrității structurale a 
nucleosomului și condensării cromatinei. Alte domene proteice fac referință la 
Histonele 3 - una dintre proteinele histone principale la eucariote [79]. 

În anul 2015 în baza de date UniProtKB a fost inclusă secvența unei proteine 
numită Centromere specific histone H3 variant (A0A0S3P5L6_HELAN) codificată 
de HaCENH3 (LC075743.1.) [73]. Analiza EST-ului studiat și a Centromere 
specific histone H3 prin programele Blast 2 sequences, BLASTn și TBLASTx a 
indicat valori nesemnificative ai indicilor de aliniere, fiind demonstrată lipsa 
omologiei între aceste 2 secvențe genice. 

Portalul HeliaGene a prezentat rezultat pozitiv la accesarea cuvintelor cheie 
Histone 3 Helianthus, cu exemple de translări a EST-urilor din diferite colecții și 
adnotarea peptidelor cu funcție ipotetică - Histone H3; Histone-fold. Aceste 
secvențe prezintă diferențe atât ca structură, cât și ca nivel de expresie în diverse 
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organe la floarea-soarelui. 
Conținutul transcripților Histona H3.1 la linia fertilă a avut valori mici în 

pachiten și tetrade (0,004-0,009 u. c.), dar comparativ mult mai mari în diviziuni și 
microspor (0,013-0,014 u. c.). În contrast, plantele cu ASC prezintă cantități de 
ARNm Histona H3.1 cu cele mai mari valori în pachiten (0,018 u. c.) și mult mai 
mici, aproape similare, în celelalte trei faze de dezvoltare a microsporilor (0,004-
0,006 u. c.). Tratamentul cu gibereline cauzează la staminele ASI efectul de 
supraexpresie (figura 4.4) în primele trei faze: pachiten și diviziuni (de cca. 3 ori) și 
tetrade (de 11 ori). 

  

  

Fig. 4.4. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) H3.1 [H0ALL23ZG05ZZM1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 

 
În cazul plantelor sterile tratate cu AG3, în pachiten se observă un efect 

tranzitoriu de inhibare, urmat de stimularea expresiei în diviziuni și tetrade (de 3-4 
ori). Se evidențiază activitatea acestei gene în faza microspor, nefiind afectată de 
AG3 la ambele linii, fertilă sau cu ASC.  

 
MND1 [CHAY11842.b1_D10.ab1] 
 
Transcriptul CHAY11842.b1_D10.ab1:DY915941 (808 pb) este similar în 
proporție de 79% cu o secvență proteică ATMND1 (meiotic nuclear division 
protein 1-like) de la Arabidopsis th.: NP_194646.2 9 (scor 292/292, valoare 3e-
105, acoperire 77%). Gradul de prezumție în atribuirea funcțională a transcriptului 
luat în studiu crește cu atât mai mult, cu cât este mai mare numărul de specii cu 
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acoperire și similaritate semnificativă. Astfel, primele o sută de exemple de 
omologie cu secvența ARNm de interes au un grad de acoperire inclus în limitele 
64% [Medicago truncatula: XP_013453217.1] - 83% [Cynara cardunculus var. 
scolymus KVH88835.1] și de identitate 75% - 91%, respectiv. Speciile care au 
prezentat cel mai înalt grad se similaritate sunt: Cynara cardunculus, Daucus 
carota, Nicotiana tabacum, Capsicum annuum, Solanum pennellii, Solanum 
lycopersicum, Solanum tuberosum, Populus euphratica, Glycine max, Eucalyptus 
grandis,Glycine soja, Prunus persica, Fragaria vesca, Ricinus communis, 
Gossypium hirsutum, Phaseolus vulgaris, Brassica napus, Vigna radiata, Vitis 
vinifera etc. Scorul mare de omologie este determinat de domenele proteice 
conservate COG5124 și Mnd1 cu rol funcțional în recombinarea meiotică [100]. 

Analiza (BLASTn și tBLASTx) a CHAY11842.b1_D10.ab1 nu a indicat 
similaritate semnificativă cu alte secvențe din colecția de nucleotide neredundante 
la acest gen - Helianthus annuus și nici din colecția de EST-uri (figura 4.5).  

Fig. 4.5. Analiza secvenței CHAY11842.b1_D10.ab1. (A) BLASTn; (B) tBLASTx și 
Needleman-Wunsch Global Align Nucleotide Sequences (CHAY11842.b1_D10.ab1 
versus HaT13l075422_1_AA (a); HaT13l034429_1_AA. 

 
Consultarea HeliaGene pentru Meiotic Nuclear Division Protein 1 a indicat 

două secvențe: HaT13l075422_1_AA și HaT13l034429_1_AA. Pentru prima 
secvență HaT13l075422_1_AA profilul de expresie (Retrieves cluster expression 
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using Bios RNA-seq repository) prezintă o activitate de transcripție mare în polen 
(3,61 u. c.) și mult mai mică în stamine (0,15 u. c.). Pentru secvența a două 
HaT13l034429_1_AA indicele de expresie arată valori de 0,02 u.c. pentru polen și 
mai mare - 0,6 u. c. pentru stamine.  

Program BLASTN al secvenței de interes CHAY11842.b1_D10.ab1 versus 
HaT13l075422_1_AA a indicat 95% identitate pe o porțiune de doar 27% (77-295 
pb). În cazul secvenței a doua din arhiva heliagene.org - HaT13l034429_1_AA 
procentul de similaritate cu transcriptul studiat este de 98% (eroare -0) pe întreaga 
regiunea (100%). Acest argument este susținut și de rezultatul analizei secvențelor 
Needleman-Wunsch Global Align Nucleotide Sequences (figura 4.5). 

Dinamica cantitativă a ARNm pentru MND1 [CHAY11842.b1_D10.ab1] în 
anterele fertile sugerează necesitatea în expresia acestei gene, în pachiten, 
microspor, dar cel mai accentuat, în faza de tetrade. În cazul ASC se atestă 
concentrații relativ mari în etape mai târzii – microspor. În diviziuni și tetrade se 
constată cantități similare, comparativ mai mici decât valoarea din pachiten și mult 
mai mici față de cea din microspor. Fenotipul androsteril analizat la nivelul acestei 
gene se asociază cu cantități care le depășesc pe cele din anterele fertile în 2 faze: 
diviziuni (de 5 ori) și microspor (de 4 ori) (figura 4.6).  
 

 

 
Fig. 4.6. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) MND1 [CHAY11842.b1_D10.ab1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 
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aceste efecte fiind contrare tendinței relevate la control - linia fertila. Atunci când 
anterele sterile sunt tratate cu gibereline, de asemenea, se constată supraexpresie 
în pachiten (de 5,6 ori), diviziuni (de 9 ori), tetrade (4 ori) și doar în faza 
microspor este un efect de supresie a activității transcripționale (de aproximativ 
2,5 ori). 

Studiile anterioare referitor la expresia genei MND1, în mare parte, au fost 
realizate la planta model Arbidopsis thaliana. Astfel, a fost stabilit un nivel înalt 
de expresie AtMND1 în anterele aflate în meioză, cele mai mari valori fiind 
înregistrate în celulele sporogene (stadiul 4), celulele mamă polinice (stadiul 5) 
și, de asemenea, în tapet [95]. Activitatea transcripțională înaltă a AtMND1 a 
fost detectată și în celulele mamă megasporale, aceasta fiind totuși sub nivelul 
înregistrat în microsporocite [81]. 
 
AHP2 [CHWM9916.b1_H08.ab1] 
 
Secvența studiată este transcriptul de la Helianthus argophyllus - 
CHWM9916.b1_H08.ab1 (744 pb) similar (BLASTx, scor: 325/325 acoperire: 
91%, valoare E:1e-118 și identitate: 73%) cu gena codificatoare a proteinei A. 
thaliana: NP_172791.1 AHP2 (homologous-pairing protein 2-like protein). 
Adițional, la simbolul de notație a genei Arabidopsis AHP2 sunt utilizate și 
notațiile Hop2; T6J4.9; T6J4_9 .  

Domenul proteic conservat este TBPIP (Tat binding protein 1(TBP-1)-
interacting protein, InterPro:IPR010776), care și determină gradul mare de 
similaritate 77-86% la numeroase specii: Cynara cardunculus, Daucus carota, 
Sesamum indicum, Erythranthe guttata, Solanum lycopersicum, Nicotiana 
sylvestris, Capsicum annuum, Solanum tuberosum, Coffea canephora, Glycine 
max, Cicer arietinum, Phaseolus vulgaris etc. Explorarea colecției de 
nucleotide neredundante pentru Helianthus, cu utilizarea secvenței - test 
CHWM9916.b1_H08.ab, nu a relevat secvențe similare semnificative.  

Portalul HeliaGene conține o singură secvență (413 pb) translată in silico 
pentru căutarea: homologous-pairing protein 2 - HaT13l057293_1_AA: Tat 
binding protein 1-interacting care, comparată cu secvența utilizată în studiu, 
prezintă similaritate la nivel de 99% pe 55% din lungime (este mai scurt), 
începând cu nucleotida 322 până la nucleotida 732, cu scorul 747/747 (valoarea 
E-0). Teoretic aceste date sugerează asupra prezenței unui transcript în H. 
annuus omolog celui din H. agrofilus (figura 4.7). 
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Fig. 4.7. Analiza secvenței CHWM9916.b1_H08.ab1 prin BLASTn (A) și Needleman-
Wunsch Global Align Nucleotide Sequences (B). 

Activitatea transcripțională a genei AHP2 la plantele fertile este mai mare în 
faza pachiten și scade odată cu înaintarea în dezvoltare a microsporilor. Această 
tendință de scădere se constată și în microsporogeneza florilor cu ASC, doar ca 
valorile cantitative ale secvenței transcrise sunt mai mici comparativ cu cele de la 
linia fertilă, excepție faza de diviziuni.  

Efectul AG3 a fost diferit în cele 2 variante de studiu (figura 4.8.). În cazul 
ASI se observă o intensificare a transcrierii AHP2 în raport cu valoarea din 
pachiten, care este mult diminuată față de control (de 7,3 ori). În florile sterile 
tratate modificarea valorilor cantitative a avut loc în sensul subexpresiei în primele 
două faze (3,6-3,8 ori) și supraexpresiei în ultimele două: tetrade și microspor (1,5-
1,6 ori).  

 

 

 

Fig. 4.8. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) AHP2 [CHWM9916.b1_H08.ab1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 
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genei AHP2 în țesuturile reproductive și vegetative la Arabidopsis. De 

-3,6 
-3,8 

1,6 

2,7 

-7,3 

1,7 2,4 1,5 

-9
-7,5

-6
-4,5

-3
-1,5

0
1,5

3
4,5

P                D                 T             M 

SW501ASC*/SW501ASC
SW501*/ SW501

-3,5 

1,2 

-3,3 
-5,4 

-7,3 

1,7 2,4 1,5 

-9
-7,5

-6
-4,5

-3
-1,5

0
1,5

3
4,5

P               D                T              M 

SW501ASC / SW501
SW501*/ SW501

Lo
g2

 (F
C

) 
Eefectul AG3 asupra conținutului de transcripți cu funcții în 
meioză la plante 



Capitolul 4   
 

141 
 

asemenea, a fost demonstrată expresia genei respective în mugurii florali. 
Prezența populațiilor eterogene de meiocite normale și anormale a fost explicată 
de către autori prin manifestarea activității AHP2 cu o valoare prag, critică 
pentru desfășurarea normală a meiozei și formarea polenului viabil [89, 93]. 
Plantele mutante ahp2 (homozigote) prezintă atât sterilitate masculină, cât și 
feminină. Meiocitele în anafaza I și II au arătat un șir de aberații ale 
cromozomilor (fragmentare, punți cromatinice, segregări dezechilibrate). 
Rezultate similare au fost observate și pentru forma mutantă mnd1 [59]. 
 
ASK1 [DH0AC015ZD03FM1] 
 
 Transcriptul DH0AC015ZD03FM1 conține domene caracteristice familiei 
SKP1 (proteina kinetocor necesară pentru progresia ciclului celular) și elongin 
C (RNA polymerase II transcription factor SIII subunit C) și este similar (84%, 
7e-44) cu S-phase kinase-associated protein1 de la A. thaliana: NP_565123.1. 
Sunt cunoscute câteva notații ale genei: SKP1; ASK1; ATSKP1; S phase kinase-
associated protein 1; SKP1; SKP1A; T4O12.17; T4O12_17; UFO 
INTERACTING PROTEIN 1; UIP1. Un nivel mare de similaritate (91%) a 
secvenței de interes a fost identificat și cu ASK2/SKP1-like protein 1B 
[Arabidopsis thaliana:NP_568603.1]. Compararea tBLASTx și BLASTn a 
secvenței de interes cu alte secvențe Helianthus nu indică similarități 
semnificative.  

Conținutul transcriptului ASK1 în anterele plantelor din ambele linii, 
fertilă și cu ASC, prezintă valori în creștere, cu diferită intensitate, în toate 
fazele studiate (figura 4.9). O diferențiere între aceste două linii se observa doar 
la faza pachiten, prin valori comparativ mai mari la florile sterile. Similar altor 
EST-uri analizate, modificarea valorilor de expresie genică, ca răspuns la 
tratamentul hormonal exogen, este mai evidentă în faza de tetrade și microspor.  
Yang și colab. [110] au demonstrat că gena ASK1 este necesară pentru separarea 
cromozomilor omologi în timpul meiozei masculine. La formele mutante ask1, 
separarea cromatidelor decurge atipic în timpul meiozei II. Se formează tetrade 
cu număr diferit de microspori cu dimensiuni variate și, ulterior, polen neviabil 
[112, 114]. A fost relatat și faptul că gena ASK1 este importantă pentru 
controlul structurii cromatinei meiotice și reorganizarea generală a 
cromozomilor în timpul leptotenului, inclusiv deacetilarea histonei H3 în 
profaza I. 
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Fig. 4.9. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) ASK1 [DH0AC015ZD03FM1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 

Se presupune că ASK1 ar putea regla degradarea unei proteine care 
controlează tranziția din leptoten la zigoten [114]. De exemplu, la drojdii, gena 
SKP1 promovează progresia ciclului celular mitotic prin facilitarea degradării 
unui inhibitor al ciclinelor în fază S și, astfel, replicarea ADN-ului [69].  

DYAD [HaEST:CCFS4185.b1_B16.ab1] 

Secvența CFS4185.b1_B16.ab1 (776 pb) prezintă un grad mediu de similaritate 
cu gena de la Arabidopsis th.: NP_568757.2 (acoperire 46%, 2e-27, identitate 
59%), întâlnită în literatură și bazele de date genomice cu notațiile: DYAD; 
MFG13.3; MFG13_3; SWI1; SWITCH1. Alte specii de plante la care este 
cunoscută secvența nucleotidică ce codifică proteinele DYAD sau DYAD-like 
și care prezintă similaritate cu secvența genică de interes sunt Vitis vinifera: 
[XP_010647369.1] - similaritate 59%, Pyrus bretschneideri [XP009372240] - 
69%, Erythranthe guttata [XP_012858696].  

Consultarea portalului HeliaGene după cuvântul cheie DYAD a pus în 
evidență 3 secvențe, dintre care HaT13l024628 (1298 nucleotide) prezintă 95%  
similaritate cu HaEST: CCFS4185.b1_B16.ab1 (776 nucleotide) grad de 
acoperire 92% (scor 1126, E = 0). Pentru secvență HaT13l024628  profilul de 
expresie (Retrieves cluster expression using Bios RNA-seq repository) a indicat 
activitate de transcripție în polen (4,4 u.c.). 

Secvența studiată CFS4185.b1_B16.ab1 în florile fertile prezintă valori 
similare în pachiten și diviziuni (0,02 u. c.), sporirea conținutului până la 0,03 
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u.c. în faza de formare a tetradelor, urmată de scăderea semnificativă a valorilor 
în următoarea fază – microspor (0,006 u. c.). Diferențe în expresia acestei gene, 
în funcție de fenotipul fertil/steril, sunt observate în faza tetrade, linia ASC are 
conținutul de 3 ori mai mic, care rămâne neschimbat și în etapa următoare. 
Tratamentul cu AG3 a indus supraexpresia genei în faza de tetrade și microspor 
la ambele linii izogene. Totuși, o intensitate mult mai mare a efectului se 
constata la anterele ASI (figura 4.10). 

 

Fig. 4.10. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) DYAD [HaEST:CCFS4185.b1_B16.ab1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 

Proteinele codificate de gena DYAD sunt esențiale pentru fertilitate. De 
activitatea acestora depinde stabilirea coeziunii cromatidelor, formarea sinapsei 
dintre cromozomii omologi. Investigațiile pe forme mutante ale genei DYAD au 
pus în evidență absența evenimentelor de formare a bivalenților și pierderea 
precoce a coeziunii dintre cromatide în timpul meiozei. A fost stabilită activitatea 
de transcripție a genei DYAD în faza premeiotică și profază. Lipsa etapelor zigoten 
și pachiten în meiocitele feminine la mutantul dyad indică în mod cert rolul acestei 
gene în derularea normală a meiozei [71]. 

GSL12 [CCFS6501.b1_J18.ab1] 

La planta model A. thaliana, au fost identificate douăsprezece gene GSL (glucan 
synthase-like) implicate în sinteza calozei în perioada dezvoltării polenului[104]. 
Enns și colab. [95] au raportat că gena GSL1 și GSL5 sunt necesare pentru formarea 
peretelui din caloză care separă microsporii din tetrade. 

CCFS6501.b1_J18.ab1 (786 pb) prezintă omologie cu ATGSL12, glucan 
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synthase-like 12, NP_196804.6: (463/543, 99% acoperire, 88% similaritate) cunoscută 
de asemenea ca gsl12; T24H18.170; T24H18_170. Conține domenul proteic conservat 
pfam02364: Glucan_synthase 1,3-beta-glucan synthase component.  

Acumularea transcripților GSL12 în dinamica dezvoltării meiocitelor fertile 
prezintă valori maxime (0,002) în faza de diviziuni, care scad ulterior în faza de 
tetrade și micospor sub nivelul celor înregistrate în prima faza studiată – pachiten 
(figura 4.11).  
 

 

 

Fig. 4.11. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) GSL12 [CCFS6501.b1_J18.ab1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 

În contrast, anterele sterile (ASC) se evidențiază prin valori de câteva ori mai 
mari (0,004-0,006 u. c.) pe întreaga perioada studiata. Prezintă interes efectul 
giberelinei asupra liniei fertile SW501, care a determinat supraexpresia genei de 
interes preponderent în pachiten (de 20 ori). Răspunsul biologic la acțiunea 
fitohormonului în cazul plantelor cu ASC indică o alta tendință, opusă, fiind 
constatată subexpresia de 2-3 ori în pachiten, diviziuni și microspor, dar și un efect 
de sporire a conținutului ADNc în faza de tetrade (figura 4.11) [35, 74]. 

Depuneri exagerate de caloză în jurul celulelor mamă polen sau distrugerea 
prematură a acesteia, prezintă o condiție pentru inducerea sterilității masculine. În 
experiențe pe linii androsterile de Petunia hybrida s-a constata că meiocitele, după 
finalizarea profazei I, nu aveau perete calozic. Astfel de anomalii au fost observate 
și în microsporogeneza plantelor sterile de sorg.  

Autorii cercetărilor au asociat devierile în morfologia microsporocitelor cu 
activitatea transcripțională sporită a genelor implicate în metabolismul calozei în 
timpul profazei I [40, 76]. 
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EXPA1 [CCFT9238.b1_K05.ab1] 
 

CCFT9238.b1_K05.ab1 (786 pb) prezintă o secvență ARNm similară la nivel de 85% 
cu expansin A1 de la Arabidopsis th.: NP_177112.1 (scor 345/345, acoperire 86%, E: 
1e-125 ). Aceste proteine sunt localizate în peretele celular, regiunea extracelulară, 
membrane și sunt implicate în organizarea peretelui celular, răspunsul la fitohormoni, 
lumina infraroșie etc. De asemenea, un grad mare de similaritate a transcriptului se 
constată la un număr mare de specii, inclusiv cu Expansin-A15 -like protein la 
Gossypium arboreum: KHG01029.1 (scor: 349, acoperire: 84%, E: 3e-119, identitate: 
87%) și Expansin-A10-like protein de la aceeași specie: KHG18125.1 (scor: 349, 
acoperire: 84%, valoare E: 3e-119, identitate: 86%). În colecțiile UniGene se identifică 
în total 6 EST-uri din patru librării ADNc, care reprezintă ipotetic gena codificatoare de 
proteină - expansin A1 la H. annuus (sunflower putative protein-coding gene).  

Căutarea blastn în colecția de nucleotide Helianthus annuus a unor posibile 
secvențe ale genei codificatoare de expansine similare cu transcriptul analizat - 
CCFT9238.b1_K05.ab1. nu a prezentat omologii semnificative. Căutarea prin cuvinte 
cheie a pus în evidență locusul: ACO58770.1, care codifică o secvență proteică de 68 
aminoacizi definită ca expansin A4-like protein [Helianthus annuus]. Analiza secvenței 
transcriptului luat în studiu cu expansin A4-like protein [Helianthus annuus] a indicat 
un grad mic de similaritate (scor: 72.4/72.4, acoperire: 25%, E: 7e-22, identitate: 66%).  

Expresia genei EXPA1 în anterele sterile (ASC, ASI și ASC-AG3) prezintă 
valori mai mari față de cele înregistrate pentru anterele fertile în trei faze, pachiten, 
tetrade și microspor (figura 4.12). 

 

 

 
Fig. 4.12. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3* în conținutul 
de transcripți (qPCR) EXPA1 [CCFT9238.b1_K05.ab1] în diferite faze ale 
microsporogenezei: pachiten (P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M). 
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O reacție de răspuns mai intensă la tratamentul hormonal se constată la 
SW501 (supraexpresie de 11 ori) și SW501ASC (supraexpresie de 2 ori) în 
faza de tetrade (figura 4.12) [110, 113]. 

Conform datelor din literatură, expresia genei CpEXP1 la Chimonanthus 
praecox este mai mare în organele reproductive decât în petale. În stamine s-a 
înregistrat o supraexpresie de aproape 70 de ori mai mari decât  în alte organe. 
De asemenea, nivelurile de transcripție ale genei CpEXP1 din mugurii florali 
au crescut treptat în primele 4 etape ale dezvoltării generative [67]. 
 Sinteza analitică a datelor moleculare privind nivelul de expresie a zece 
gene candidat la diferite funcții în desfășurarea meiozei și dezvoltării gameților 
masculini demonstrează rolul acestor transcripți în asigurarea androfertilității 
la floarea-soarelui. Toate genele studiate răspund la tratamentul fitohormonal 
exogen cu AG3, fapt care relevă ca sunt parte a unor rețele reglatoare mediate 
de semnalul giberelinic.  

Este important de menționat ca profilele de expresie genică în diferite 
faze ale microsporogenezei pun în evidență atât particularități similare , cât și 
de diferențiere a evenimentelor ce au loc în meioza anterelor cu sterilitate 
indusă și adrosterilitate citoplasmatică. Devierile de la normă (linia fertilă) în 
dinamica cantitativă a produșilor de transcripție analizați își găsesc reflectare și 
în fenotipul anterelor ASI-AG3, ASC și ASC-AG3, care citologic și histologic 
prezintă caracteristici tipice sterilității: număr foarte redus de celule 
reproductive, stopate în dezvoltare în etapa incipientă a meiozei (ASC) sau 
premeioză (ASC-AG3), conglomerate de celule distruse, hipertrofia țesutului 
tapetal, meiocite/microspori cu formă și structură degenerată, grăuncioare de 
polen steril (vezi § 3.2).  

Profilul citologic al anterelor cu sterilitate indusă prezintă un procent 
înalt de anomalii cromozomiale, cromozomi retardatari, expulzaţi din celulă, 
picnotici, aglutinări cromatice, corpuri și fragmente cromatice, punţi, 
micronuclei și microcite etc., fapt ce relevă cu certitudine abateri esențiale în 
desfășurarea normală a meiozei (figura 4.13).  

Din numărul total de 2175,86±5,13 celule analizate, ponderea meiocitelor 
cu aberațiilor cromozomiale în anterele plantelor tratate cu AG3 constituie 
64,0±0,27%, p≤ 0,05 (tabelul 4.1). 

 
 
 
 

Eefectul AG3 asupra conținutului de transcripți cu funcții în 
meioză la plante 



Capitolul 4   
 

147 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 4.13. Tipuri de anomalii meiotice identificate în anterele de floarea soarelui cu 
androsterilitate indusă [112]. (A) transferul cromatinei între două celule mamă polinice în 
pachiten; (B) picnoza; (C) telofaza II cu poziție iregulară a nucleilor; citoplasma în proces 
de dividere/citochineză asimetrică/inegală formând celule cu unul și trei nuclei; (D) 
micronuclei în telofaza I; (E) cromozomi neorientați în metafaza II (săgeată); (F) 
asincronizare în diviziunea celulară, cu cromozomii la un pol în metafaza II și la celălalt în 
anafaza II; (G) dezorganizarea cromatinei în pachiten (săgeata); (H) migrare precoce a 
cromozomilor la poli în metafaza I; (I) cromozom retardatar în anafaza I; (J) cromozomi 
„lipicioși” în anafaza II; (K) cromozom retardatar în anafaza II; (L) punte meiotică în 
anafaza II; Bara: 15 μm (A,B,C, E, F, G, J); 5 μm (D, H, I, K, L) [33]. 

 

 
Tabel 4.1. Ponderea aberațiilor cromozomiale în anterele plantelor fertile (netratate) și cu 
ASI-AG3 (tratate) [33]. 

 

 

  

Faza 
meiozei 

Tipuri de aberații 
cromozomiale 

SW501 SW501+AG3 
Meiocite  

analizate 
(nr.)  

cu anomalii 
(%) 

analizate 
 (nr.)  

cu anomalii 
(%) 

 
Total, meocite analizate la diferite 
faze ale meiozei 

2175,86±5,13 
 
0,82±0,04 

 
1062,26 ± 2,70 

 
64,00 ± 0,27 

Metafaza I Cromozomi neorientați 
Cromozomi lipicioși 

302,46 ± 0,54 1,76 ±0,17 155,00 ± 0,83 55,05 ± 0,68 
25,95 ± 0,53 

Anafaza I Cromozomi retardatari 312,73 ± 1,33 0,68 ± 0,16 140,00 ± 0,93 52,19 ± 2,41 
Telofaza I Micronuclei 323,40 ± 1,48 - 150,83 ± 2,55 64,90 ± 0,39 
Profaza II Micronuclei 299,20 ± 2,41 2,58 ± 0,19 151,00 ± 2,81 67,65 ± 2,83 

Metafaza II 
Migrare cromozomială 
precoce 
Cromozomi lipicioși 

305,40 ± 1,00 
 

0,69 ± 0,16 
- 

154,93 ± 0,90 33,09 ± 0,58 
 

32,53 ± 0,41 

Anafaza II Cromozomi retardatari 
Punți cromozomale 

315,40±1,00 - 
- 

155,26 ± 0,82 59,12 ± 0,60 
13,52 ± 0,52 

Telofaza II Micronuclei 317,26±0,36 - 154,73 ± 0,74 43,08 ±0,60 
      

A C B E F D 

G H I J K L 
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Tratarea cu AG3 a determinat un proces intens de heterocromatinizare în 
faza leptoten, urmat de clusterizarea cromozomilor, identificată în preparate ca 
aglutinarea unei mase variabile de cromozomi și care se observă în 26% din 
celulele analizate în metafaza I și 33% în cele din metafaza diviziunii meiotice 
II. Separarea unor astfel de cromozomi în anafaza I și II s-a realizat cu abateri,
cauzând formarea punților, fragmentelor și devierilor în migrarea acestora spre poli 
(figura 4.13 F, L). Fragmentele cromozomale, ulterior formează micronuclei în 
telofaza I și II, 65% și, respectiv, 43% din meiocite (figura 4.13, D). 

Celulele cu punţi ana-telofazice II (14%), identificate în preparatele 
temporare, ar putea fi rezultatul atât al unei separări deficiente a cromozomilor, cât 
și al unirii  porţiunilor  terminale ale  cromatidelor  surori, care  au  suferit  deleţii 
terminale. De asemenea, în metafaza I au fost observați cromozomi neorientați 
(55%), iar în metafaza II se constată migrări precoce ale cromozomilor (33%) 
(figura 4.13).  

Numărul de meiocite cu aberații depistat la plantele cu fenotip ASI este 
diferit de la o fază la altă, cele mai multe anomalii fiind observate în metafaza I 
(80%) și anafaza II (72%). Cel mai frecvent întâlnite au fost meiocitele cu 
micronuclei, în special în telofaza I și profaza II (figura 4.13, D).  

Un alt tip de iregularitate observat include și asincronii în aceiași celulă, 
de ex. cromozomii la un pol în metafaza II și la celălalt în anafaza II , (figura 
4.13, F).  

Evenimente de citomixie au fost observate, în special, în stadiul timpuriu 
al profazei I. Se consideră că fenomenul de citomixie reprezintă un factor 
important care trebuie luat în considerare în analiza încrucișărilor, deoarece 
determină modificarea numărului de cromozomi și apariția unor anomalii în 
împerecherea cromozomilor, iar în final sterilitatea polenului. De asemenea, 
citomixia este considerată și o modalitate de a conserva heterozigoția genetică a 
gameților [8]. Conform cercetătorului Kravets [65], acest proces este important 
pentru evoluția filogenetică a cariotipurilor din cauza reducerii sau creșterii 
gradului de ploidie, creând aneuploizi și poliploizi. 

La varianta fertilă, de asemenea, au fost constate unele anomalii meiotice 
(migrații precoce, cromozomi neorientați și retardatari și micronuclei) însă, 
frecvența acestora a fost mai mică de 1%. Apariția unor anomalii cu o frecvență 
mică (până la 5%) la formele fertile de floarea-soarelui, condiționate de 
disjuncția secvențială a bivalenților în anafaza I au fost raportate și de alți 
cercetători [104].  
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După două diviziuni meiotice, loculii anterelor plantele fertile de floarea-
soarelui sunt plini cu microspori aranjați tetraedric, cu aspect normal de 
dezvoltare, potențiale grăuncioare de polen.  

Anterele plantelor cu ASI, de asemenea au conținut tetrade, însă într-un 
număr foarte mic și asociate cu produse post-meiotice atipice (71,31 ± 4,06% 
din numărul total de produse post-meiotice analizate), precum monade, diade, 
triade și poliade (figura 4.14). 

Fig. 4.14. Anomalii ale poduselor post-meiotice (PPM) identificate în anterele plantelor de 
floarea – soarelui cu ASI-AG3 și ponderea (%) a acestora [33]. (A) monadă cu micronuclei; 
(B) diadă; (C) triadă; (D) tetradă cu microcit; (E) pentadă; (F) poliadă. Bara= 20 μm.  

Cele mai multe (30%) au fost tetradele cu microciți și micronuclei, urmate 
de poliade (14%). Alte caracteristici ale fenotipului cu androsterilitate indusă de 
gibereline includ microspori cu dimensiuni reduse, cu conturul celulelor 
distorsionat cu aspect de „stafidă”, plasmolizate intens, lipsa echinulațiilor.  

Grăuncioarele de polen la plantele SW501 (buton floral 3,5 – 4,0 mm) au 
avut în diametru 33,27 μm. În variantele tratate acest parametru s-a micșorat cu 
3%. În cazuri separate a fost observat un număr mic, nereprezentativ, de 
microspori sterili cu vacuole exagerat de mari (figura 4.15).  

Analiza gradului de fertilitate a polenului în anterele atrofiate de acțiunea 
AG3 la linia SW501 a pus în evidență valori de 10-13% de polen aparent fertil, 
spre deosebire de plantele liniei SW501 la care polenul a fost  fertil în proporție 
de  99-100%.  
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Fig. 4.15. Aspectul morfologic al microsporilor în anterele de floarea- soarelui [33]. I - 
SW501, (A) microspori fertili; II – ASI-AG3, microspori sterili (B) fără conținut; (C) 
aspect de stafidă; (D) plazmolizați. Bara = 20 μm. 

 
Analiza citologică comparativă a anterelor fertile, cu sterilitate 

citoplasmatică și cu androsterilitate indusă relevă acțiunea gametocidă a 
giberelinei prin blocarea inițierii diviziunilor meiotice la plantele cu ASC și 
diverse anomalii de structură și de desfășurare a microsporogenezei la plantele 
cu ASI. Efectele AG3 concretizate fenotipic prin anomalii cromozomiale, 

hipersecreția calozei, formarea conglomeratelor membranare, polimorfism în 
dimensiunea și forma microsporilor, hipertrofie și endopoliploidie a celulelor 
tapet etc., în linii generale, sunt similare cu cele ale altor gametocide utilizate în 
inducerea sterilității la floarea-soarelui, așa ca benzotriazol [99], benzo(a)pirenă 
[5], etrel [98], dimetilsulfat [117].  
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CAPITOLUL 5 

GIBERELINELE ȘI FUNCȚIONALITATEA GENOMULUI 
MITOCONDRIAL ÎN MICROSPOROGENEZĂ 

Procesele de recombinare la nivelul ADN-ului mitocondrial vegetal responsabile 
atât de apariţia unor orf-uri specifice, cât şi de asigurarea funcționalității genomului 
mitocondrial, au fost și sunt în continuare unul dintre subiectele științifice de 
interes, în contextul cercetării semnalizării retrograde, precum și al identificării 
unor noi surse de androsterilitate citoplasmatică.  

5.1. Aspecte moleculare ale replicării, recombinării și reparării ADNmt 

Aspectele moleculare ale proceselor de recombinare ale ADN-ului au fost intens 
studiate pe modelul organismelor procariote şi mai puțin pe cel al eucariotelor 
[16]. Rămân încă necunoscute numeroase aspecte biochimice şi structurale 
convergente celor moleculare, iar din informația existentă în acest domeniu se 
evidențiază diferite căi prin care pot avea loc recombinările ADN-ului nuclear la 
eucariote [45, 110].  

Datele cu referire la evenimentele moleculare și factorii implicați în 
recombinarea ADNmt (ADN mitocondrial) la plante sunt fragmentare, cu toate că 
tot mai multe cercetări aduc argumente în favoarea importanţei acestui proces 
pentru menţinerea şi transmiterea ADNmt [38, 77, 78]. 

Recombinarea ADNmt la plante prezintă interes în contextul apariţiei genelor 
himere asociate cu androsterilitatea citoplasmatică [94] şi a stabilității acestora în 
populaţie. Unele cercetări efectuate pe plantele de A. thaliana au identificat 
corelaţii între activitățile de replicare, reparare şi recombinare a ADNmt, procese 
aflate sub controlul genelor nucleare [97]. Mutaţiile acestor gene au fost asociate cu 
apariţia fenotipului ASC, confirmând rolul acestora în metabolismul ADNmt [92]. 

Funcţia binecunoscută a mitocondriilor este sinteza ATP prin fosforilare 
oxidativă. Totodată, în organismele vegetale mitocondriile sunt implicate în 
biosinteza unor aminoacizi (Gly, Pro, Cys, Val, Leu), lipide (izoprenoizi, 
precursori a fitohormonilor), cofactori (acidul lipoic, acidul folic, biotina, tiamina, 
ubiquinol), clustere Fe-S etc. De asemenea, organitele bimembranare, 
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semiautonome au un rol esențial în fotorespiraţie, degradarea acizilor graşi, ciclul 
Krebs, apoptoză, semnalizare celulară [41, 93]. 

Deşi structura internă a mitocondriilor a fost stabilită cu mult timp în urmă 
[107], perfecționarea tehnicilor de investigare imagistică, inclusiv cele prin 
microscopie electronică au relevat complexitatea şi variabilitatea structurii acestora 
în funcţie de condițiile fiziologice [71, 72]. Se identifică: membrana externă, 
spaţiul intermembranar, membrana internă, membrana care formează cristele; 
spaţiul intercristal, matricea. Configurarea şi dimensiunile acestor structuri prezintă 
variații în funcţie de concentraţia de ADP şi a substratului respirator. De exemplu, 
concentraţia înaltă de ADP induce o conformație condensată, care alternează cu 
una mai extinsă (ortodoxă) determinată de cantități mici de ADP [71].  

Mitocondriile, în celula vegetală, se află într-un proces continuu de fuziune şi 
fisiune. A fost stabilit că aceste procese la drojdii se află sub controlul unor 
proteine Dnm1p (Dynamin-related GTPase) sau a proteinelor omoloage Fzo1p 
(Mitochondria Fission 1 protein). Rareori, mitocondriile vegetale formează sinciţii 
similare celor identificate la drojdii sau în celulele animale. Întrucât organitele 
există ca elemente discrete, condriomul plantelor superioare este considerat ca un 
întreg discontinuu, spre deosebire de noțiunea de sinciţiu dinamic ce defineşte o 
populaţie mitocondrială panmictică aflată în echilibru recombinaţional [71, 72].  

ADNmt este organizat sub formă de nucleoizi ataşaţi la membrana internă a 
mitocondriei [49]. Dintre proteinele cunoscute că fiind asociate nucleoidului şi 
implicate în controlul transcripţiei şi replicării sunt helicaza Twinkle, ADN 
polimeraza γ, mtSSB, TFAM (la drojdie Abf2p) [35].  

Structura ADNmt la plante 
Dimensiunea (numărul de perechi de baze) a ADNmt variază la diferite organisme, 
dar capacitatea de codificare raportată la dimensiunea genomului este relativ 
conservată [93]. Deşi, conform teoriei endosimbiotice, precursorul mitocondriei se 
consideră a fi o α-proteobacterie, numărul de gene al genomurilor extranucleare 
actuale este cu mult mai mic decât cel al α-Proteobacterium, proteinele implicate în 
metabolismul acizilor nucleici fiind codificate de nucleu şi transportate în 
mitocondrii [42]. 

Studiile de microscopie electronică şi electroforeză bidimensională în gel de 
agaroză au demonstrat că moleculele de ADNmt pot fi atât circulare, cât şi liniare, 
dimere, concatemere, nefiind constatată o legitate universală [15].  

Genomul mitocondrial al plantelor superioare se diferenţiază de cel al altor 
organisme [82]:  
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este mai mare comparativ cu cel al animalelor şi fungilor;
prezintă o structură multipartită (multiple molecule circulare rezultate în
urma recombinărilor la nivelul repetiţiilor);
genomurile de la specii apropiate au un număr mare de gene conservate, iar
ordinea de localizare şi dimensiunea acestora variază chiar şi în cadrul
aceleiași speciei. Spre exemplu, în cadrul familiei Cucurbitaceae
dimensiunea genomurilor mitocondriale variază de aproape 7 ori (la Citrullus
vulgaris dimensiunea este de 330kb, pe când la Cucumis melo este de
aproximativ 2500 kb);
pot conține secvenţe de origine cloroplastică şi necunoscută;
pot fi întâlnite plasmide (o plasmidă pe larg studiată este mp1 de la
Chenopodium album).
Prin utilizarea enzimelor de restricţie şi obţinerea hărţilor fizice, în studiul

ADNmt vegetal, a fost posibil de elucidat anumite reprezentări circulare (similar 
celor de la animale) pentru majoritatea genomurilor secvenţiate [95]. Rezultatele 
separării electroforetice prezintă ADNmt sub forma unor molecule heterogene de 
diverse dimensiuni şi forme (circulare, liniare, molecule ramificate, având structuri 
de tipul Y, H, sau sigma şi structuri de tip rozetă). O parte dintre molecule nu se 
separa în gelul de agaroză (fiind considerate molecule circulare relaxate sau entități 
intermediare ale replicării sau/şi recombinării), iar altă fracţie mitocondrială 
migrează sub forma unui complex de o dimensiune aparent mai mare de 1Mb [5, 6, 
82]. 

Eterogenitatea ADNmt la plante se datorează recombinărilor frecvente intra- 
şi intermoleculare între repetiţii genice directe şi inversate [37]. Recombinarea la 
nivelul unei perechi de repetiţii directe a ADNmt circular cauzează apariţia a două 
molecule circulare mai mici, numite subgenomice, iar la nivelul unei perechi de 
repetiţii inversate determină apariţia de forme izomerice a moleculei iniţiale [37]. 
Molecula de ADNmt, care ipotetic conţine întregul set de gene este numită master 
chromosome, fiind utilizată pentru a explica structura multipartită şi eterogenă [63]. 

Sunt date fragmentare despre existenţa unui master chromosome in vivo. Se 
consideră că ADNmt se află în această formă în celulele meristematice, unde are 
loc replicarea intensă a ADNmt, fiind imperativă asigurarea transmiterii întregului 
set de gene generaţiei următoare de celule. Forma replicativă a ADNmt la plante 
este cea circulară [58]. 

Numărul de molecule rezultate în urma procesului de recombinare a ADNmt 
depinde de numărul de repetiţii şi de orientarea acestora. De exemplu, 
recombinarea între trei copii de repetiţii directe determină apariţia a șase molecule 
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subgenomice. Recombinarea între trei copii de repetiţii, dintre care două sunt 
directe, iar una inversată, duce la apariţia a șase molecule, dintre care doar două 
sunt subgenomice, celelalte patru fiind forme izomere (conţin aceleaşi secvenţe 
având ordine permutată), aşa cum se întâmplă în cazul sistemului ASC-T la Zea 
mays [37]. Astfel, se consideră că pentru fiecare specie există un număr mare de 
forme izomere de ADNmt care conţin întregul set de gene, dar la care distanţa 
dintre repetiţiile directe poate varia, ceea ce contribuie la apariţia moleculelor 
subgenomice de dimensiuni diferite. Mai mult ca atât, moleculele subgenomice, 
rezultate în urma recombinării omoloage, intramoleculare, pot participa în procese 
de recombinare intermoleculară (proces numit fuziune), cauzând apariţia unor 
molecule circulare ce conţin duplicaţii şi deleţii în anumite regiuni ale 
cromozomului. Experiențele de izolare prin PFGE (Pulsed field gel 
electrophoresis) a moleculelor subgenomice potențiale sau a master chromosome 
au fost fără un rezultat clar. Majoritatea moleculelor de ADNmt rămân în godeu 
(80%), probabil din cauza asocierii în reţele datorită recombinării, sau a 
concentraţiei joase de master chromosome. Nu este exclus și faptul că benzile nu 
sunt distincte din cauza unei variabilităţii mari în dimensiuni a moleculelor 
subgenomice [37].   

Un model similar a fost constatat şi în cazul Brassica campestris, care 
include master chromosome de 218 kb, două molecule subgenomice de 135 kb şi 
83 kb rezultate din recombinări omoloage [74, 77]. Secvenţierea şi asamblarea 
secvenţelor ADNmt la Nicotiana tabacum a relevat o structură multipartită ce 
include două molecule circulare (master circle) izomerice şi șase molecule 
subgenomice, generate prin recombinări la nivelul repetiţiilor, analog modelului 
descris pentru Zea mays [103]. 

La plante au fost descrise două tipuri de repetiţii active recombinaţional: mari 
(mai mari de 1kb) şi mici (50-1000 pb). Se consideră că recombinările între 
repetiţiile mari sunt esențiale în menţinerea integrității ADNmt. Concentraţia 
moleculelor subgenomice rezultate este similară cu cea a master chromosome, fiind 
atins un echilibru recombinaţional (figura 5.1). Recombinările la nivelul repetiţiilor 
scurte sunt rare, ilegitime, ireversibile, moleculele rezultate fiind 
substoichiometrice, numite sublimoni [58].  

Recombinările omoloage între repetiţiile mari sunt frecvente, fapt demonstrat 
de similaritatea înaltă a secvenţei repetiţiilor omoloage, corectarea acestora având 
loc în procesul recombinării (gene conversion) [73, 74]. În urma recombinării 
omoloage între repetiţii mari se observă ambele produse ale recombinării, în timp 
ce în urma recombinării neomologe, întâlnită rar între repetiţiile scurte se observă 
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doar un produs al recombinării (recombinare asimetrică) [73]. 

Fig. 5.1. Prezentare schematică a recombinarii şi transmiterii ADNmt la plante [25]. (A)
Recombinarea omologă între două repetiţii mari (L) generează două molecule 
subgenomice, iar recombinarea între repetiţii scurte (S) rezultă doi sublimoni; (B) 
transmiterea ADNmt în ţesuturi meristematice sub forma unei singure unităţi - master 
chromosome. 

Repetiţiile mari sunt mai frecvente pentru genomuri mari, iar cele mici se 
întâlnesc în genomurile mici [36]. S-a remarcat că numărul de copii al unei gene pe 
una sau mai multe molecule de ADNmt circular, conform hărţii fizice, nu 
corespunde întocmai cu numărul de copii al acestei gene determinat experimental 
prin PCR cantitativ, fiind luată în considerare existența repetiţiilor mari şi a 
recombinărilor posibile inter- sau intramoleculare [108]. Aceste rezultate sunt 
explicate prin frecvenţa diferită a recombinărilor.

Woloszynska și colab. [109] au reușit să diferenţieze sublimonii rezultați în 
urma recombinării la nivelul repetiţiilor scurte (de 314 bp) prin PCR cantitativ şi să 
identifice polimorfismul A/C. Se consideră că formele substoichiometrice, aflate în 
concentraţie foarte mică de 10-5-10-6, raportat la genomul principal, nu sunt însoțite 
de prezenţa formelor parentale, fiind menţinute, probabil, printr-un mecanism 
replicativ. Formele substoichiometrice aflate în concentraţia mai mare de 10-2 sunt 
asociate cu formele parentale şi sunt menţinute printr-un mecanism 
recombinaţional activ [109]. 

Genomul mitocondrial al plantelor superioare, care conţine aproximativ 50-
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60 de gene, codifică un număr mai mare de polipeptide şi ARN decât genomul 
mitocondrial al animalelor şi fungilor. ADNmt la plante conține secvențele 
codificatoare ale proteinelor subunităţii complexului II (succinat dehidrogenaza), 
proteinelor ribozomale şi ARNr 5S (specific plantelor), maturazei (mat-R, prezintă 
omologie cu o revers transcriptază virală), proteinei transportoare (mttB) şi a 
proteinelor implicate în biogeneza citocromului c [23, 75]. 

Între monocotiledonate şi dicotiledonate există diferențe la nivelul genomului 
mitocondrial, în special, în ceea ce priveşte conţinutul de gene pentru ARNt (15-21 
gene) [63]. Dintre genele ce codifică pentru ARNt, 10-12 gene care prezintă 
omologie cu cele de la briofite sunt numite gene ARNt native (rezultat al 
endosimbiozei), celelalte prezintă omologie cu ADN cloroplastic (ADNcp) sau au 
origine necunoscută. ARNt-uri necodificate de ADNmt sunt importate în 
mitocondrie prin canale anionice voltaj-dependente (de exemplu, pentru A. thaliana 
este necesar importul ARNt Phe, Met, Trp) [63]. 

O caracteristică specifică a ADNmt la plante constă în prezenţa unor orf-uri 
asociate cu ASC [82], a unor orf-uri cu funcţie necunoscută, pseudogene, 
fragmente de gene rezultate prin recombinare şi gene himere datorate unirii 
neomologe a capetelor (Non-Homologous End-Joining, NHEJ). NHEJ este un 
mecanism în care capetele rupte ale ADN-lui sunt unite fără nici o omologie, ori cu 
ajutorul unor secvenţe omologe scurte (< 10 pb), astfel fiind predispus la erori 
(mici inserţii sau deleţii) [36].  

Unele dintre aceste orf-uri prezintă omologie cu anumite gene ce codifică 
subunităţi ale complexelor lanţului transportor de electroni, dar şi cu secvenţe de 
origine cloroplastică [44]. Totuşi, se estimează că o bună parte din orf-uri conţin 
secvenţe de origine necunoscută. 

ADNmt vegetal poate conține introni cu o structură secundară de tip II 
(excepţie fiind intronul din cox1 de tip I), localizaţi în diferite gene la 
angiosperme [13]. La Marchantia polymorpha se pot întâlni introni atât de tip I, 
cât şi de tip II. Intronii, de obicei, lipsesc în genele care codifică pentru ARNt şi 
ARNr. Introni de tip II au fost identificaţi în gena cox2 la Z. mays, O. sativa, în 
nad1 la T. aestivum şi Ph. vulgaris, în rps3 la Z. mays, etc. [43]. Intronii pot fi 
excizaţi fie prin trans-splicing (la nad1, nad2, nad5), fie prin cis-splicing (la 
nad1, nad2, nad4, nad5, nad7, cox2, ccmFC, rps3), iar în unele cazuri (nad1 de 
la grâu) transcriptul matur este produs printr-o combinaţie de cis- şi trans-
splicing (are loc excizia unui intron prin cis-splicing şi 3 introni prin trans-
splicing) [43]. 

Pentru obţinerea proteinelor funcţionale şi a ARNt cu structură secundară 
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corectă, transcripţii iniţiali rezultaţi sunt supuşi procesării.  La plante are loc 
procesarea de tip C-U (rar U-C, la unele ferigi şi muşchi), esențială pentru 
modificarea secvenţei codificatoare, obţinerea codonilor de iniţiere sau codonilor 
stop. De exemplu, la toate angiospermele codonul de iniţiere (AUG) pentru gena 
nad1 se obține din ACG [104]. Mecanismul enzimatic care asigură aceste 
procese nu este pe deplin elucidat, sunt date care fac referință la citidin 
deaminaze, glutamat dehidrogenaze sau transaminaze, unele ARN helicaze şi 
proteine PPR [39, 104]. 

Transmiterea ADNmt la plante 
La majoritatea organismelor eucariote transmiterea ADNmt se realizează prin: 
segregare vegetativă, moştenire uniparentală, selecţie inter- şi intracelulară [11]. 
Segregarea vegetativă este specifică atât pentru mitocondrii, cât şi pentru 
cloroplaste. În rezultatul citochinezei celulele - fiice obţin aproape acelaşi număr de 
mitocondrii, dar pot fi cu diferite molecule de ADNmt. Studiile realizate pe 
organisme model au relevat că segregarea este completă după câteva generaţii 
celulare, adică mult mai rapid decât dacă ar fi avut loc o distribuţie aleatoare a 
genomurilor [11]. Acest fapt se poate datora genomurilor unite în nucleoizi (cu 
participarea proteinelor, joncţiunilor Holliday etc.) care se distribuie împreună. 
Nucleoizii sunt consideraţi adevăratele unităţi de segregare a ADNmt, asigurând 
distribuţia egală de molecule ADNmt la celulele-fiice şi facilitând repararea 
ADNmt (prin conversie genică), prevenind, astfel, acumularea mutaţiilor [46].  

Alte condiții care determină segregarea rapidă sunt [20]: replicarea 
diferenţiată a genomurilor mitocodriale (ADNmt din apropierea nucleului se 
replică mai frecvent), turnover-ul (moleculele de ADNmt degradate sunt înlocuite 
prin replicare cu alte molecule). Rata segregării vegetative este determinată de mai 
mulți factori [11]: numărul de mitocondrii, numărul de genomuri mitocondriale per 
mitocondrie şi per celulă, rata replicării ADNmt, numărul de genomuri care sunt 
distribuite la celulele-fiice, gradul de eterogenitate al populațiilor de mitocondrii 
(obținut prin fuziune - fisiune a mitocondriilor) în celulă etc. 

Selecţia intracelulară a genomurilor mitocondriale se poate realiza în funcție 
de fenotip, numită selecţia intracelulară fenotipică (replicarea genomurilor 
mitocondriale, care conţin mutaţii punctiforme ce asigură rezistenţa la antibiotice) 
sau de structura genomului (densitatea de origini a replicării), numită selecţie 
intracelulară structurală. O selecţie intracelulară este condiționată de intensitatea 
respiraţiei celulare. Sunt necesare mai multe molecule de ADNmt mutant pentru a 
obţine acelaşi nivel al respiraţiei, astfel are loc amplificarea ADNmt mutant [11].  
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Sunt descrise varii mecanisme ce asigură moştenirea maternă uniparentală 
[9]. Un aspect deosebit este reprezentat de influenţa transmiterii ADNmt de către 
elementele (genele) selfish (egoiste), definite ca gene ce au un avantaj în 
transmitere şi replicare faţă de alte gene. Dintre elementele selfish, cele mai 
cunoscute sunt genele mitocondriale asociate cu ASC la plante, mutanţii petite la 
drojdii, plasmide mitocondriale la diferite specii de fungi aerobi [10]. 

La nivelul ADNmt se acumulează mutaţii spontane cu o rată mai mare decât 
în ADN nuclear, în special, datorită apariţiei în mitocondrii a speciilor reactive de 
oxigen [93], în pofida faptului că la plante există mecanisme enzimatice 
antioxidative specifice [10]. Atacul oxidativ al ADN-ului generează atât baze 
nucleotidice modificate, cât şi resturi deteriorate de glucide ceea ce determină 
rupturi în catenă, afectând integritatea ADN-ului. Cu toate acestea, în majoritatea 
cazurilor, moleculele de ADNmt sunt identice atât la nivel de celulă, cât şi la nivel 
de organism, stare numită homoplasmie [10]. 

Prezența a mai mult decât un tip de genom mitocondrial în interiorul unei 
celule/organism este definită ca heteroplasmie și poate fi determinată de 
coexistenţa ADNmt cu un număr diferit de perechi de baze (length heteroplasmy) 
sau cu compoziţie nucleotidică diferită (site heteroplasmy). Heteroplasmia cauzată 
de polimorfismul lungimii reflectă prezența inserţiilor, deleţiilor sau a variaţiilor în 
numărul repetiţiilor în tandem, datorită unor erori în procesul de replicare a 
ADNmt. Heteroplasmia determinată de polimorfismul de secvență presupune 
existenţa mutaţiilor punctiforme, însă se întâlnește mai rar [10]. 

Heteroplasmia la plante poate fi generată pe mai multe căi [58]: recombinare, 
moştenire biparentală, mutaţii de origine diversă, care implică regiuni scurte a 
ADNmt. Cea cauzată de recombinări implică procese de recombinare ilegitimă 
între repetiţii scurte (6-36bp) şi se manifestă prin apariţia deleţiilor în unele gene 
mitocondriale. O altă sursă a heteroplasmiei reprezintă moleculele 
substoichiometrice (sublimonii) care pot fi amplificate în anumite condiţii [58]. 

Trecerea de la heteroplasmie la homoplasmie se realizează diferit la diverse 
grupe de organisme. De exemplu, la animale în procesul ovogenezei are loc o 
reducere drastică a numărului de mitocondrii (efectul gâtului de sticlă, bottleneck), 
urmată de o segregare stohastică şi o selecţie intracelulară structurală [20]. 
Studiile pe drojdii au demonstrat că segregarea vegetativă este un proces activ, aflat 
sub controlul unor gene nucleare. Mecanismul descris pentru transmiterea ADNmt 
la drojdii și stabilirea homoplasmiei include [67, 68, 69]:  

selectarea aleatoare a unor molecule circulare de ADNmt în celula-mamă
pentru replicare;
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inducerea unei rupturi de către Ntg1 la nivelul catenei duble (DSB, DNA
double strand breaks) în regiunea ori5;
procesarea capetelor 5' de către o '-exonuclează dublă catenară ipotetică;
acțiunea proteinei Mhr1 (omoloagă cu Rad52) ce provoacă invazia unui
singur capăt 3', inducând astfel replicarea după modelul inelului rotativ
(RCR, Rolling circle replication) cu formarea unui concatemer. Mhr1 poate
induce invazia ambelor capete ' în aceeaşi moleculă circulară intactă. În
acest caz se formează o joncţiune Holliday, produs intermediar în
recombinarea omologă, procesat de către rezolvaza;
clivarea moleculei multimerice circulare cu formarea unei structuri
concatemere;
concatemerii sunt procesaţi în forme monomere în celula-fiică de către o
proteină de tip terminază, fiind obţinută starea de homoplasmie. Necesitatea
instaurării rapide a homoplasmiei poate fi explicată şi prin faptul că în afară
de o rată mare a mutaţiilor spontane, ADNmt se poate recombina, iar
coexistenţa formelor normale cu alelele mutante ar duce la apariţia rapidă a
genelor noi [98].
Segregarea vegetativă rapidă pentru instaurarea homoplasmiei este un

fenomen alternativ diversificării genetice, fapt confirmat de secvenţa înalt 
conservată a proteinelor codificate de ADNmt. La plante, spre deosebire de drojdii, 
foarte puțin se cunoaște despre mecanismele transmiterii ADNmt.  

În concluzie se poate afirma că atât structura, cât şi metabolismul ADNmt la 
plante rămâne un domeniu de cercetare cu întrebări neelucidate, în deosebi sunt 
identificate puţine proteine ce participă în aceste procese. 

Rolul ADNmt în inducerea ASC la plante 
Primul caz de androsterilitate citoplasmatică a fost descris de C. Correns, care a 
descoperit în anul 1904 plante de cimbru (Satureja hortensis L.) cu polen neviabil. 
În urma polenizării plantelor androsterile cu polen de la plante fertile au fost 
obţinute forme androsterile până în generaţia F6, demonstrând astfel că sterilitatea 
masculină se moşteneşte pe linie maternă [34]. Ulterior, acest fenomen a fost 
descoperit şi descris la un șir de plante din clasa mono- şi dicotiledonate, anuale şi 
perene, alo- şi autogame. În funcţie de originea genomului citoplasmatic şi nuclear 
care interacţionează, pot exista trei tipuri de androsterilitate citoplasmatică [54]:  
- autoplasmică, când genomul citoplasmatic şi cel nuclear fac parte dintr-o 

populaţie genetică; 
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- homoplasmică, când genomul citoplasmatic şi cel nuclear fac parte din 
populaţii genetice diferite din cadrul aceleaşi specii; 

- aloplasmică, rezultă în urma interacţiunii genomului citoplasmatic şi cel 
nuclear din specii diferite. 
Primele două tipuri de androsterilitate reprezintă o consecinţă a proceselor 

evolutive în natură, de exemplu, cazul ginodioeciei − coexistenţa indivizilor 
hermafrodiţi şi feminini (androsterili), întâlnită frecvent la angiosperme. Natura 
interacţiunii dintre plasmagene şi genele nucleare, inevitabilă în restaurarea 
fertilităţii, poate fi explicată în contextul teoriei conflictului genomic. În numeroase 
populaţii cu ginodioecie indivizii femenini produc mai multe seminţe viabile decât 
indivizii hermafrodiţi. Fenomenul ginodioecie a fost observat şi de Darwin, 
considerându-l ca fiind un stadiu intermediar între hermafroditism şi dioecie, 
indivizii monoici feminini având avantaj reproductiv [18]. 

Fenomenul ASC a fost descris la mai mult de 300 de specii, fiind asociat de 
cele mai multe ori cu hibrizii obţinuţi prin încrucişări inter- şi intraspecifice [51, 
94]. Până în prezent, au fost identificate mai mult de 14 orf-uri în ADNmt pentru 
care a fost demonstrată implicarea în ASC [44, 94]. Genele asociate ASC sunt 
exprimate constitutiv, afectând fenotipic doar organele reproductive masculine. 
Reglarea expresiei are loc prin intermediul secvenţelor cis necesare pentru expresia 
altor gene mitocondriale [19]. 

Fenotipurile ASC sunt diverse [17, 19]: 
stamine sterile (degradarea meiocitelor și a celulelor tapet la H. annuus
(pachiten), P. hybrida (leptoten), Z. mays CMS-T (post-meioză); blocarea
dezvoltării polenului după formarea microsporilor la P. vulgaris (citochineză
aberantă), S. bicolor, Z. mays CMS-S şi O. Sativa (mitoza II); antere
rudimentare la B. oleracea; număr redus de loculi la B. napus, lipsa anterelor
la N. tabacum;
stamine petaloide (B. juncea, B. oleracea, D. carota, N. tabacum);
stamine carpeloide (T. aestivum, B. napus, B. oleracea, D. carota, N.
tabacum).
Cele mai complexe sunt fenotipurile cu conversii homeotice ale organelor

florale datorită afectării semnalizării retrograde. Dezvoltarea normală a carpelelor, 
staminelor, sepalelor şi petalelor depinde de expresia spaţială a genelor din clasa 
MADS-box, care codifică factori transcripţionali [70, 115]. Fenotipul carpeloid 
este asociat cu subexpresia genelor din clasa B. Asocierea cu ASC a acestui fenotip 
la Brassica napus a fost explicată prin scăderea conținutului de ATP datorită genei 
mitocondriale aberante, care previne proteoliza dependentă de ATP a inhibitorilor 
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genelor din clasa B (UFO, ASK1) [53]. Analog, fenotipul petaloid a fost explicat 
prin supraexpresia genelor din clasa A în contrast cu cele din clasa C. 

Restaurarea fertilităţii poate avea loc la nivel de [28, 70]:  
 ADN, prin controlul numărului de copii şi transmiterea moleculelor 

subgenomice prin replicare, recombinare, aşa cum se întâmplă la P. vulgaris. 
Indivizii fertili conțin patru molecule de ADNmt (394kb, 257kb, 210kb, 
393kb), dintre care cele de 394kb, 210kb, 257kb sunt substoichiometrice, 
molecula de 210 kb conţinând pvs-orf239. Indivizii sterili conțin, de 
asemenea, patru molecule, cea de 393kb este substoichiometrică, iar restul, 
inclusiv cea de 210 kb ce include regiunea asociată CMS sunt amplificate. În 
cazul formelor cu fertilitate restaurată are loc doar supresia moleculei de 210 
kb (2 molecule fiind amplificate şi 2 sunt substoichiometrice) [53]; 

 ARN, prin poliadenilare cu efect destabilizator (de exemplu, cazul 
transcriptului orfH522-atpA la H. annuus), splicing (CMS-T Z. mays), editare 
(O. sativa) [44]; 

 proteină, prin modificare post-translaţională, proteoliză (P. vulgaris) [75]. 
Astfel, informaţia analizată pune în evidență faptul că manifestarea 

fenomenului de ASC depinde de procesele de recombinare la nivelul ADNmt, 
responsabile atât pentru apariţia unor orf-uri specifice, cât şi de menţinerea şi 
amplificarea selectivă a formelor de ADNmt ce conţin aceste orf-uri în populaţie.  

 
Recombinare, reparare, replicare: teorii şi modele 
În baza datelor acumulate, până în prezent, este indiscutabil faptul că cele trei 
componente principale ale metabolismului ADN: recombinarea, repararea şi 
replicarea trebuie analizate împreună. Cercetările axate pe procesele de reparare 
a deteriorărilor din ADN, apărute ca rezultat al acţiunii diferitor factori endo -şi 
exogeni au relevat rolul recombinării omoloage şi a mecanismului prin care are 
loc repararea prin recombinare [57, 60].  

Au fost depistate cel puţin trei căi, care integrează replicarea, 
recombinarea şi repararea ADN [60, 61]: 

 repararea rupturilor bicatenare mediată de recombinarea omologă 
(recombinarea asigurând iniţierea replicării limitate pentru restabilirea 
fragmentelor de ADN lipsă); 

 replicarea dependentă de recombinare (recombinarea asigurând, în special, 
iniţierea replicării independentă de origine); 

 recombinarea dependentă de replicare (replicarea asigurând inserţia unui 
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fragment liniar în ADN-ul cromozomial). 
Rupturile la nivelul catenei duble sunt leziuni specifice, datorită faptului 

că pot induce rearanjamente în genom, pierderi de informaţie genetică , care pot 
iniţia tumorogeneza, apoptoza, însă pot fi benefice atunci când apar controlat, 
asigurând diversitatea genetică în meioză [110]. Există două modalităţi clasice 
de reparare a rupturilor bicatenare: prin NHEJ și prin recombinare omologă. 

Repararea DSB prin NHEJ implică unirea celor două capete rezultate în 
urma rupturii, independent de secvenţă. Se consideră că o omologie de 1-6 bp 
(microomologie) în apropierea capetelor ADN poate facilita legarea [45]. Cel 
mai simplu este cazul, în care capetele ADN conţin 3'-OH şi 5'-P și ligaza 
acţionează asupra acestora. În anumite situații, se întâlnesc capete de tipul 3'-P 
şi 5'-OH, sau cu bazele alterate, fapt ce necesită acţiunea preventivă a unor 
nucleaze pentru procesarea acestor terminații şi polimeraze pentru a completa 
extensiile monocatenare. Importanţa NHEJ pentru repararea DSB este valabilă 
şi pentru plante, unde au fost identificate componentele proteice necesare [12]. 
Cercetări recente au evidenţiat o cale NHEJ la B. subtilis, fiind astfel considerat 
că acest mecanism de reparare a DSB poate fi caracteristic şi pentru unele 
procariote [61]. De asemenea, a fost sugerat și faptul că NHEJ ar putea fi 
implicat în apariţia genelor himere asociate cu ASC, şi a altor fenotipuri [97].  

A fost constatat că există şi o cale numită MMEJ (Microhomology-
Mediated End Joining) [79]. MMEJ necesită microomologii de 5-25 bp, o 
regiune mai mare decât pentru NHEJ, dar mai mică decât pentru SSA (Single-
Strand Annealing), care implică secvențe > 30bp [79].  

Repararea DSB prin recombinare omologă are avantajele unei resinteze 
exacte a secvenţei lipsă, utilizând o matriţă localizată în altă regiune a 
genomului. Se consideră că există nu doar o cale unică în sinteza reparatorie a 
ADN, dar o serie de căi alternative, care se manifestă în anumite condiții [45, 
110]. Cele mai cunoscute căi prin care se desfăşoară recombinarea omologă 
indusă de DSB sunt: modelul clasic de reparare a rupturilor bicatenare (DSBR, 
Double-Strand Break Repair), SDSA (Synthesis-Dependent Strand Annealing), 
SSA (The single-strand annealing).  

Modelul DSBR presupune următoarele etape [87]:  
 inducerea rupturilor bicatenare (dacă e cazul);  
 procesarea capetelor 5', în direcţia '→3', de către o 5'→3' exonuclează, 

sau de către o endonuclează asociată cu o helicază;  
 invazia unui capăt 3' monocatenar în duplexul omolog cu formarea D-
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loop;  
 iniţierea sintezei ADN de la capătul 3'-OH;  
 migrarea buclei D-loop cu formarea unei joncţiuni Holliday;  
 deplasarea catenei complementare datorită sintezei iniţiate de la 3'-OH;  
 captarea catenei deplasate de către celălalt capăt 3';  
 iniţierea sintezei ADN de la celălalt capăt 3';  
 formarea a 2 joncţiuni Holliday;  
 rezolvarea joncţiunilor cu formarea crossoverilor sau noncrossoverilor 

(dacă ambele joncţiuni sunt rezolvate la fel se formează noncrossoveri, iar 
dacă joncţiunile sunt rezolvate diferit se formează crossoveri).  
Calea SDSA este considerată calea predominantă după care are loc 

repararea prin recombinare omologă a DSB cu două capete [45]. În calea SDSA 
are loc degradarea 5' 3' a capetelor DSB şi are loc invazia unui capăt 3' 
monocatenar cu formarea buclei D-loop. Într-un mod analog, are loc sinteza 
ADN, utilizând capătul 3'-OH, dar, în acest caz, concomitent cu sinteza ADN 
are loc migrarea joncţiunii Holliday, fără a se realiza ”capturarea” celuilalt 
capăt, şi astfel catena ce a invadat duplexul este eliberată şi hibridează cu 
celălalt capăt al DSB. Procesarea ulterioară a produşilor (eliminarea capetelor 
monocatenare, completare, legare) duce la apariţia unui produs noncrossover. 

 Alegerea între calea DSBR sau SDSA este dictată, probabil, de gradul de 
omologie dintre secvenţe. Astfel, atunci când gradul de omologie dintre 
secvenţe este înalt, are loc DSBR, iar când structura intermediară rezultată în 
urma invaziei iniţiale este instabilă (datorită gradului redus de omologie), 
recombinarea omologă se desfășoară conform modelului SDSA [50]. Se 
consideră că „sensorul” gradului de omologie sunt proteinele MMR (MisMatch 
Repair), în special, Msh2 şi Msh6, care destabilizează structura intermediară 
iniţială. Semnificativ este faptul că proteina Msh1 de la A. thaliana, ce prezintă 
omologie cu proteinele MMR a fost implicată în supresia recombinării ADNmt 
şi în formarea produşilor noncrossoveri. 

Calea SSA este utilizată atunci când există două repetiţii adiacente şi, în 
acest caz, capetele monocatenare pur şi simplu hibridează [87]. Potrivit acestui 
model, are loc pierderea secvenţelor ce se află între repetiţii.  

Căile menționate sunt responsabile de repararea, în special, a rupturilor 
bicatenare. În metabolismul ADN un rol important îl are repararea rupturilor 
bicatenare, care apar în rezultatul replicării unei molecule de ADN ce conţine o 
ruptură monocatenară şi ulterior, în rezultatul replicării, se transformă în 
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bicatenară. Această cale a fost numită, la procariote, restabilirea non-
mutagenică a furcilor de replicare [21] şi este dependentă de recombinare. 
Această cale este necesară şi în cazul în care replisomul întâlneşte un blocaj 
(leziune ADN, structură secundară, proteină legată la ADN), recombinarea fiind 
utilizată pentru a reiniția replicarea. În cazul, în care furca întâlneşte un blocaj, 
aceasta poate regresa, catenele nou sintetizate vor hibrida între ele, iar cele 
matriţă vor restabili duplexul iniţial, formând, în consecinţă, o structură 
intermediară [22]. Procesarea ulterioară a acestui intermediat va determina 
desfășurarea recombinării omologe (rezolvarea acestuia ducând la restabilirea 
furcii de replicare), sau restabilirea directă a furcii prin degradare. 

 Deşi la majoritatea organismelor, recombinarea se realizează pentru a 
repara ADN şi a reiniția replicarea, pentru fagul T4 recombinarea este necesară 
pentru inițierea replicării ADN. Primele cicluri replicative la fagul T4 se 
desfăşoară de la origini fixe, ulterior, însă, pentru a iniţia replicarea în calitate 
de primer serveşte capătul 3'-OH al unei alte molecule de ADN (fapt posibil 
datorită redundanţei terminale şi permutării circulare a genomului T4). Acest 
mod de replicare determină apariţia moleculelor de ADN concatemere cu o 
structură complexă şi multe ramificări [62]. 

Conform unor date, ADNmt la plante se replică dependent de 
recombinare, studii de microscopie electronică prezentând structuri concatemere 
şi diferiţi produşi intermediari de recombinare [5]. Alte rezultate indică 
existenţa omologiei între ARN polimeraza mitocondrială cu o singură 
subunitate (mt-ssRNAP) de la om, plante şi drojdii şi cea de la fagul T7 şi chiar 
între ADN polimeraza γ mitocondrială (DNAP γ) de la om şi drojdii şi DNAP 
de la T7 [99].  

Proteine implicate în controlul recombinării în mitocondriile plantelor. 
Din datele existente până în prezent, la A. thaliana au fost identificate şi parţial 
caracterizate trei proteine implicate în controlul procesului de recombinare în 
mitocondriile plantelor: RecA3 (AT3G10140) [55, 97], Msh1 (AT3G24320) [2], 
Osb1(AT1G47720) [112], iar o proteina similară cu RecA (BAF49678) a fost 
identificată şi caracterizată la Physcomitrella patens [83, 84]. Proteina Msh1 a 
fost analizată cel mai detaliat (atât la nivel structural, cât şi la nivel funcţional)  
[1, 2].  

Prezenţa proteinei RecA3 în mitocondrie a fost demonstrată în mod 
experimental prin intermediul constructului PS-GFP (PS fiind presecvenţa de 
27Aa ce asigură localizarea mitocondrială, GFP - green fluorescent protein) şi 



 Giberelinele și  funcționalitatea  genomului mitocondrial în 
microsporogeneză 

 

172 
 

confirmată prin Western blot. Detecţia a fost realizată cu anticorpi policlonali, 
obţinuţi pentru secvenţă de 16Aa specifică proteinei RecA3 [55]. Acest studiu a 
demonstrat şi faptul că RecA3 de la A.thaliana, expresată într-o tulpină E. coli 
(BLR), sub controlul unui promotor inductibil, complementează parţial 
deficienţa în RecA, conferind rezistenţă la MMS (metilmetansulfonat, agent 
alchilant) şi la MMC (mitomicină C) [55]. Analog, a fost determinată 
localizarea mitocondrială a PpRecA1 (proteina omoloagă cu RecA de la 
Physcomitrella patens) şi complementarea parţială a deficienţei în RecA, fiind 
asigurată rezistenţă la MMC [83]. Analizele RT-PCR semicantitativ au 
confirmat expresia puternică a PpRecA1, urmare a prezenței leziunilor ADN 
provocate de MMS şi bleomicină (cauzează apariţia rupturilor bicatenare). 
Pentru a determina implicarea proteinei PpRecA1 în repararea ADNmt, a fost 
estimată eficienţa amplificării anumitor regiuni (cox2) din ADNmt, în condiţii 
de tratament cu MMS, iar gena PprecA1 fiind silențiată prin recombinare 
omologă. Astfel, a fost constatată scăderea amplificării cox2 în prezenţa MMS 
la liniile în care lipseşte PpRecA1. Aceste date obţinute pe PpRecA1 şi RecA3 
demonstrează implicarea potențială a omologilor RecA de la plante în repararea 
ADNmt prin recombinare omologă (în special, în restabilirea non-mutagenică a 
furcilor de replicare) [84]. Un model elaborat ulterior pentru PpRecA, indică 
implicarea acestei proteine în supresia recombinărilor ectopice în cazul blocării 
furcii de replicare, prin regresia furcii de replicare blocate, sau reactivării furcii 
de replicare prin formarea intermediarului D-loop [84]. 

Modelul propus [97] presupune participarea RecA3, mai degrabă în 
controlul negativ al recombinării, decât în recombinarea propriu-zisă, asociată 
replicării sau reparării ADN. Astfel, în cazul plantelor deficiente în RecA3 
(homozigot recesiv) se constată prezenţa produşilor asimetrici de recombinare, 
asociaţi rezolvării intermediarilor de recombinare la nivelul repetiţiilor scurte. 
Prin urmare, RecA3 potențial este implicată în prevenirea apariţiei 
crossoverilor, în cazul recombinării iniţiate la nivelul repetiţiilor scurte [4], 
fiind declanșată calea SDSA cu conversie genică. Analog, proteina Msh1 
participă în acest tip de control, probabil, într-un mod independent de RecA3.  

La A. thaliana, în afară de RecA3, au fost identificate încă trei proteine 
omoloage cu RecA de la bacterii. Dintre acestea, RecA2 are localizare atât 
mitocondrială, cât şi cloroplastică, în timp ce RecA1 este cloroplastică [97].  

RecA de la E. coli interacţionează cu un șir de proteine, de exemplu:  
 proteine SSB (Single-stranded DNA binding protein);  
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 RecBCD, RecFOR, RecX - complexe enzimatice implicate în repararea 
recombinațională determinată de leziuni induse de radiații ionizante, 
oxidative, erori de replicare, etc.  

 DinI (DNA-damage-inducible protein I).  
În mitocondriile plantelor (A. thaliana) au fost identificate și caracterizate 

proteine ce prezintă omologie cu SSB [33]. Cercetări bioinformatice indică 
existenţa la A. thaliana şi a unui omolog al RecX [66]. 

 Proteina Osb1 a fost izolată, iniţial, prin cromatografie de afinitate la 
Solanum tuberosum (St Osb1), iar studiul secvenţei a identificat ortologi la A. 
thaliana, O. sativa şi Z. mays [112]. Proteinele Osb prezintă omologie înaltă, în 
special, la nivelul unui motiv C-terminal de 50 de aminoacizi (PDF), prezent în 
1-3 copii. Motivul PDF este caracteristic pentru plante, neîntâlnindu-se la alte 
organisme. De asemenea, au fost identificate și alte regiuni specifice:  

 o regiune neconservată (pre-secvenţa necesară importului în mitocondrie 
sau cloroplast);  

 o regiune omoloagă cu SSB. Utilizând fuziuni a pre-secvenţelor 
proteinelor Osb cu GFP, a fost demonstrat că AtOsb1 şi AtOsb3 au 
localizare mitocondrială (AtOsb3 a fost detectată şi în cloroplaste).  
Regiunea PDF în Osb1 este responsabilă de legarea la ssADN. A fost 

constatată expresia Osb1 specifică în celulele gametofitice. Mutanţii osb1 de la 
A. thaliana se caracterizează prin apariţia şi acumularea produşilor de 
recombinare asimetrici, urmare a recombinării iniţiate la nivelul repetiţiilor 
scurte (similar mutanţilor reca3 şi msh1). A fost propus un model după care se 
desfăşoară SSS (SubStoichiometric Shifting) în cazul mutanţilor osb1:  

 în prima generaţie apar şi se acumulează produşii de recombinare, SSS 
fiind reversibilă (etapa I);  

 în generaţiile următoare are loc amplificarea produşilor de recombinare în 
mod selectiv şi SSS devine ireversibilă (etapa II), independentă de Osb1 
(la fel cum se întâmplă şi în cazul Msh1). Nu este clar, rolul Osb1 în 
aceste procese şi care este mecanismul de represie a recombinării 
ilegitime iniţiate la nivelul repetiţiilor scurte [112]. 
În concluzie, datele acumulate până în prezent demonstrează că în 

menţinerea integrității şi transmiterea ADNmt la plante sunt implicate mai 
multe gene nucleare, proteinele codificate de acestea, fiind parteneri de 
interacțiune în diverse căi care se intersectează.  
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5.2.  Gene cu expresie diferențiată, implicate în menținerea funcționalității 
genomului mitocondrial în anterele de H. annuus L. 

La plantele superioare, au fost puse în evidență corelații funcționale între 
procesele de reparare, replicare şi recombinare a ADNmt, aflate sub controlul 
anterograd al genelor nucleare [97]. Silențierea sau altă abatere de la normă în 
activitatea acestor gene este asociată cu apariţia fenotipului ASC, confirmând 
rolul esențial al acestora în metabolismul genomului mitocondrial vegetal [92].  

Androsterilitatea citoplasmatică se manifestă în lipsa sau prezenţa genelor 
nucleare de restaurare a fertilităţii în stare recesivă (rfrf) şi se moşteneşte 
nonmendelian. Restaurarea fertilităţii polenului la descendenți F1 este asigurată 
de genele Rf în stare dominantă homozigotă (RfRf) sau heterozigotă (Rfrf) [27, 
28, 89]. 

Studiul androsterilităţii citoplasmatice prin cartare genică comparativă, 
restricţie enzimatică, translare in vitro/in vivo, secvenţiere la diferite specii, 
precum porumb [90], sorg [7], petunie [111], rapiţă [101], orez [52], ridiche 
[76], floarea-soarelui [59] au demonstrat că acest fenomen apare în rezultatul 
rearanjamentelor la nivelul ADNmt, rezultând noi orf-uri ce conţin fragmente ale 
unor gene mitocondriale sau/și de origine necunoscută [44, 94]. Expresia acestor 
gene himere este favorizată de fuziunea cu anumiţi promotori, sau datorită co-
transcrierii cu o genă mitocondrială [18, 19, 36].  

Structura moleculară a regiunilor asociate cu ASC variază interspecific, 
însă există și diversitate intraspecifică [94]. Mutaţiile mitocondriale asociate cu 
ASC sunt depistate, preponderent în regiunea din amonte sau aval a genelor, care 
codifică componenţi ai complexului enzimatic al fosforilării oxidative [32]. Se 
consideră ca aceste orf-uri ar putea fi rezultatul atât al recombinării neomologe, 
cât și al altor tipuri de aranjamente în ADNmt. În genomul mitocondrial vegetal 
sunt şi alte gene cu secvență himeră, apărute, probabil, datorită aceluiaşi 
mecanism, dar care, din datele existente, nu sunt asociate cu ASC [97]. 
Deoarece, în majoritatea cazurilor androsterilitatea este rezultatul expresiei unor 
noi orf-uri şi nu al discontinuității unor gene mitocondriale de bază, soldate cu 
disfuncționalitatea acesteia, fenotipul ASC poate fi considerat mutant cu o nouă 
funcţie (gain-of-function mutants) [51]. Această particularitate distinge formele 
ASC de mutanţii mitocondriali obţinuţi prin silenţierea unei gene (loss-of-
function) care în majoritatea cazurilor prezintă deficienţe de creştere vegetativă.  

Proteinele codificate de genele asociate cu ASC la diferite specii de plante 
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prezintă caracteristici similare: sunt mici (~30 kDa), conţin cel puţin un domeniu 
hidrofob, sunt asociate cu subunităţi ale ATP-sintetazei, se identifică în 
majoritatea organelor [24, 26, 44, 51]. Deși orf-urile ASC sunt exprimate 
constitutiv, fenotipic afectează doar organele reproductive masculine. Acest fapt 
a fost numit paradoxul androsterilității citoplasmatice [44]. 

Perturbarea stării fiziologice a mitocondriilor cauzată de prezenţa noilor 
orf-uri la liniile materne se manifestă în dezvoltarea staminelor şi formării 
polenului în perioada premeiotică, meiotică sau post-meiotică, rezultând tipul 
ASC de tip gametofit sau sporofit. S-a constatat că în majoritate sistemelor ASC, 
inclusiv a liniilor comerciale, formarea polenului este asociată cu anomalii în 
meioză şi post-meioză. Diversitatea fenotipică a androsterilităţii citoplasmatice 
presupune mecanisme de realizare distincte între diferite sisteme ASC - Rf.  

Primele investigaţii ale sistemului ASC - Rf la floarea soarelui au fost 
efectuate de către Leclerc, 1969 [65], ulterior fiind dezvoltate de Kinman, 1970 
[56], Vrînceanu 1977 [106], Anaşcenco și Duca, 1985 [116, 117, 118] și alți 
cercetători autohtoni și de peste hotare, care au studiat expresia fenotipică şi 
moştenirea unor gene restauratoare de fertilitate. Datorită utilizării în obţinerea 
seminţelor hibride prepondirent a sursei ASC-PET1, obținută prin încrucişari 
interspecifice dintre H. petiolaris şi H. annuus, majoritatea hibrizilor din cultură 
sunt înrudiţi după citoplasma lor. Astfel, eforturile din ultimile decenii în 
domeniul ameliorării sunt concentrate pe creşterea variabilităţi genetice a 
hibrizilor de floarea-soarelui, prin dezvoltarea de noi sisteme ASC-Rf [3, 32, 
119, 120]. 

Se cunosc mai mult de 60 de surse noi de ASC la floarea-soarelui. Multe din 
ele sunt derivate din încrucişări interspecifice, altele au apărut spontan în 
populaţiile sălbatice de floarea-soarelui, sau au fost obţinute prin mutageneză [96].  

Analiza citoplasmei PET1 la floarea-soarelui a relevat că liniile androsterile 
se deosebesc de analogii androfertili printr-o inversie de 11 kb şi o inserţie de 5 
kb, figura 5.2 D. Aceste recombinări aberante au afectat localizarea altor două 
orf-uri mitocondriale. Astfel, datorită inversiei orf 873 este translocat din poziţia 
sa în faţa genei cob, iar în poziţia orf 708 are loc inserţia, fiind creat un nou cadru 
de citire cu 522 de nucleotide - orfH522. Prezenţa a 57 de nucleotide de la 
orfH708 în aval de gena atpA (care codifică subunitatea α a ATP-sintetazei 
mitocondriale), ca parte a orfH522 în liniile androstrile şi a 223 pb din secvenţa 
codificatoare a regiunii 3’orfH708, de o parte şi de alta a inserţiei de 5 kb, 
demonstrează faptul că inserţia a avut loc în orfH708 după inversia acestei 
regiuni [48, 59, 100]. 



Giberelinele și  funcționalitatea  genomului mitocondrial în 
microsporogeneză

176 

Fig. 5.2. Baza moleculară a ASC la floarea-soarelui. (A) Electroforegrama (SDS-PAGE, 
12%) proteinelor totale din frunze (a) şi inflorescenţă la faza de butonizare (b). Proteina cu 
Mr -16 kDa, potențial codificată de orfH522, este marcată cu săgeată; (B) Produşii RT-
PCR de amplificare a ARNm din inflorescența la faza reproductivă R1 şi R2 cu primeri 
specifici pentru orfH522 ( X55963) și actină (AF282624.1); (C) Amplificarea RT-PCR a 
transcriptului orfH873 ( X53537); (D) Reprezentare schematică a organizării moleculare a 
regiunii de ADNmt asociat cu ASC-PET1 la liniile sterile comparativ cu cele fertile, în 
conformitate cu Kohler și colab., 1991 [85]; Martor de greutate moleculară ADN (pb) și 
proteine (kDa) (M); Plante fertile SW501 (F), sterile SW501ASC (S), tratate cu acid 
giberelic SW501ASC+AG3 (S+), ASI-AG3 (F+) [30, 31]. 
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Datorită fenomenului de recombinare, cea mai mare parte a orfH708 a fost 
excizată sau transferată în altă regiune din genomul mitocondrial [114]. Astfel 
orfH708, spre deosebire de orfH873 a cărui prezență a fost demonstrată în 
citoplasma fertilă și la toate sursele de ASC investigate (în număr de 28), nu a 
prezentat semnal de hibridizare la mai mult de o treime din citoplasmele sterile de 
floarea-soarelui [47]. Mai mult, hibridizările (Southern) pe mebrane cu sonde 
orfH708 au fost foarte polimorfe. Nu au fost identificați transcripți ai orfH873 și 
orfH708 în plantulele etiolate fertile și cu ASC-PET1 [59]. 

Regiunea rearanjată a ADN-ului mitocondrial, flancată de repetiţii inverse de 
265 pb, prezintă omologie cu unele secvenţe din ADN-ul nuclear sau mitocondrial 
[47, 59]. De asemenea, primii 19 aminoacizi N-terminali din proteină
codificată de orfH522 sunt similari cu cei ai subunităţii atp8 a complexului F0/F1 
ATPază [81].  

Spre deosebire de proteinele asociate cu androsterilitatea la alte plante, 
polipeptidul codificat de orfH522 a fost detectat atât în ţesuturile vegetative, cât şi 
în cele generative, rezultate care demonstrează modul constitutiv de expresie a 
genei respective, figura 5.2 A [30, 81]. Totuşi, în florile de floarea-soarelui cu 
fertilitatea restaurată, nivelul sintezei acestui polipeptid este mai redus, comparativ 
cu cel de la linia androsterilă [81]. Cerectările privind modul de acțiune a genelor 
nucleare Rf au relevat diminuarea cantitativă a conţinutului proteinei și a co-
transcriptului atpA-orfH522 datorită degradării acestuia de către ARN-aza2, printr-
un mecanism de poliadenilare și reglare specifică de țesut [81]. Nu a fost observată 
editarea diferenţiată a orfH522 ca rezultat al restaurării fertilităţii de către genele de 
restaurare [81]. Aceste date demonstrează semnificația interacțiunii dintre genomul 
nuclear și mitocondrial în reglarea fertilității masculine și dezvoltarea organelor 
generative. 

Este cunoscut că diferite surse ASC, prezintă o organizare moleculară la 
locusul atpA similară celei la ASC-PET1, deși aceste germoplasme androsterile au 
o origine diferită (încrucișări inter- sau intraspecifice, mutageneză, generate
spontan) [47]. 

Anterior, au fost prezentate primele dovezi că plantele de floarea-soarelui cu 
sterilitate masculină indusă de gibereline (ASI-AG3) este, de asemenea, asociată cu 
prezența unui polipeptid de 16 kDa [29, 30].  

Profilul SDS-PAGE al proteinelor totale din frunzele (prima de lingă butonul 
floral) şi inflorescenţa plantelor fertile SW501 şi sterile SW501ASC în faza de 
butonizare prezintă o diversitate polipeptidică de diferite mase moleculare. Întrucât 
aceste două tipuri de ţesuturi se deosebesc structural și funcțional, pe lângă 

 de ≈ 16 kDa
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polipeptidele comune (figura 5.2 A a, b) au fost identificate și polipeptide prezente 
doar în frunze (90, 80, 38, 26, 17 kDa) sau doar în inflorescență (30, 29, 10 kDa).  

Prezența polipeptidului de 16 kDa în elctroforegramele plantelor cu ASC și 
ASI-AG3 şi absența acestuia în citoplasma fertilă (linia SW501 B) este sugestivă 
pentru o potențială implicare în expresia fenotipică a sterilității masculine 
citoplasmatice și induse de gibereline. Aceste date, pe de o parte confirmă 
rezultatele anterioare [38, 30, 71], prin care s-a demonstrat că ASC la floarea-
soarelui este asociată cu sinteza constitutivă a polipeptidului de 15-16 kDa 
codificat de orfH522, iar pe de alta, susțin ipoteză transcrierii unui orf similar ca 
răspuns la percepția și transducția semnalului giberelinic. Aceste informații 
concluzive au constituit argumentul unor investigații transcriptomice, urmate de 
secvențiere la floarea-soarelui, pe exemplul acelorași genotipuri: linii 
consangvinizate SW501 (fertilă și analogul steril), în variantă netratată și tratată cu 
AG3, pentru a obține fenotipul ASI-AG3. Conform rezultatelor amplficării (RT-
PCR semicantitativ) cu primeri specifici pentru orfH522 (GenBank: X55963), 
transcriptul nu se identifică în citoplasma liniei fertile SW501 (figura 5.2 B), spre 
deosebire de gena de referință actina (NCBI: AF282624). În cazul ARNm din 
inflorescența liniei SW501ASC au fost identificați transcripţi cu dimensiuni foarte 
apropiate. Unul dintre ei reprezintă produsul PCR cu dimensiunea prevăzută - 321 
pb, iar celălalt este comparativ mai mare cu aproximativ 100 bp (400 - 450 pb).  

Tratarea exogenă cu AG3 nu modifică profilul transcripţilor la linia cu ASC, 
însă determină apariţia unui fragment discret cu aceeași dimensiune (321 pb) la 
linia SW501 tratată (fenotip ASI). Acest fragment este similar după dimensiune 
dar se deosebește cantitativ, fiind de o intensitate mai slabă comparativ cu cel 
depistat la linia cu ASC. Aceste rezultate au condus la ideea, că AG3 a indus la 
linia fertilă expresia unei gene cu secvență similară celei cunoscute - orfH522. 
Această ipoteză a fost confirmată prin rezultatele secvențierii, care a relevat un 
grad de omologie de 99-100 % a probelor de ADNc analizate cu secvenţa genei 
orfH522 (EMBL/GenBank accession X55963) din baza de date, figura 5.3 [100]. 

 Secvenţierea fragmentului adiţional, obţinut la linia SW501ASC a indicat, 
de asemenea, un grad înalt de omologie (96-99 %) cu gena orfH522. Acest 
amplicon conține secvenţa genei, a primerului antisens, urmat de secvenţa 
nucleotidică până la codonul ATG și inclusiv 41 de nucleotide din secvenţa 
repetitivă inversă a regiunii asociate cu ASC la floarea-soarelui (figura 5.2 D și 
5.3) [59, 64]. 
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Fig. 5.3. Secvenţa nucleotidică a genei mitocondriale orfH522 (numită ORFc [64]) la 
floarea-soarelui şi secvenţa amplificată (321 pb). Chenarele de culoare gri indică secvența 
primeri-lor sens şi antisens proiectați pe secvența liniei de floarea - soarelui CMS Baso 
(EMBL/GenBank accession X55963). În poziţia 2625 un ATG codon indică începutul 
orfH522 care se extinde într-o regiune divergentă dintre linia fertilă şi cu ASC. Caracterele 
marcate aldin prezintă secvenţa amplificată în reacțiile RT-PCR. Ampliconii RT-PCR 
purificaţi cu QIAquick Gel Extraction kit (QIAGEN) şi clonaţi în vectorul pGEM-T vector 
(Promega) au fost secvenţiați și analizați prin programul BLAST (NCBI).  

 
A fost demonstrat că genele mitocondriale au un nivel sporit de expresie în 

timpul microsporogenezei, de exemplu la porumb [80], rapiță [40], floarea-
soarelui [102] etc. În acord cu aceste constatări sunt și rezultatele RT-PCR ale 
transcripților orfH522 din inflorescență, care sunt într-o cantitate mai mare la 
faza reproductiva R2 comparativ cu faza R1 (figura 5.2 B). 

În contrast cu rezultatele negative, obținute de Kohler [47, 59], cu referire 
la prezența transcripților orf H708 şi orfH873 în plantule etiolate de floarea-
soarelui, în cazul inflorescențelor în faza de butonizare a fost pusă în evidență 
activitatea de expresie a orfH873 (GenBank: X53537) la ambele linii (SW501, 
SW501ASC) netratate și tratate cu AG3 (figura 5.2 C), fapt ce sugerează 
semnificația acestui orf în dezvoltarea organelor reproductive [31].  

Analiza transcripțională a orfH708 din regiunea rearanjată asociată cu ASC 
nu a prezentat interes în contextul studiului dat, întrucât sunt întreruperi în 
structura secvenței nucleiotidice la formele sterile, iar prezenta acestuia a fost 
identificată într-un numar redus de surse ASC [47, 59].  

Originea androsterilității citoplasmatice, condițiile și factorii care 
determină blocarea sau realizarea deficientă a microsporogenezei reprezintă 
subiecte cu multe întrebări neelucidate. Unii cercetători consideră că organizarea 
moleculară a ASC-PET1, similar altor sisteme ASC, este rezultatul 
evenimentelor de recombinare cauzate de incompatibilitatea nucleu-citoplasmă, 
ca urmare a hibridărilor interspecifice [91, 96]. Alţii susţin că această regiune 

                                                                                                                          orfH522 
2581 ggcctctctt tctgtatggg gggaatcctt tattctcgat caagatgcct caactggata  
2641 aattcactta tttcacacaa ttcttctggt catgcctttt cgacttgcgg cgcactctct  
2701 ttttctgtct ttttattttt ttgatattag tagcccgttc cgtgtttatg gaacagatca  
2761 cgccctataa aggccgaagt atttctggtc caaatgctca aagcattctc cccctccctg  
2821 gtggatccgg cgatgaccca aatagaaaga aagtccctgt gtctaaggac actgcaaccg  
2881 cagccgtgag tttactccgg caactcgttc ttgaaatttt agcccgagcg cgggatccgt  
2941 ccttgcgtga gggtttgcac aacccaacca cccaagcgtg gaatagggcc atcaccactg  
3001 ccattcaaga gcagtccggg cactactcta tatccacctt gggtgcaatc caaggaacca  
3061 ttgcgctcgc gggagaatta gtattttcga gggagcaaag tccttttttt ttacgagtac  
3121 ttcaactcgt gagagaacgg tactcataga  
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himeră este prezentă în ADNmt din citoplasma fertilă, în stare inactivă (sublimon), 
drept rezultat al unor evenimente de recombinare pe parcursul evoluţiei, iar 
încrucişarea dintre H. annuus L. cu H. petiolaris doar a amplificat expresia acesteia 
[64, 81]. În favoarea ultimei ipoteze sunt datele moleculare, care demonstrează că 
toate genele ASC reprezintă orf-uri himerice, mitocondriale, obţinute prin 
evenimente de recombinare atât în cazul ASC aloplasmice, cât şi autoplasmice şi 
care în populaţiile naturale servesc drept un mecanism al evoluţiei speciei [44]. Un 
alt argument afirmativ este fenotipul plantelor cu sterilitate masculină indusă, 
obținut prin tratarea liniilor fertile cu giberelină (ASI-AG3), nefiind rezultatul 
incompatibilității nucleu-citoplasmă. 

Reieșind din diversitatea fenotipică a androsterilității citoplasmatice au fost 
presupuse mai multe mecanisme de acţiune a orf-urilor ASC: afectarea integrităţii 
membranei mitocondriale, rezultând incapacitatea funcțională a mitocondriei; 
metabolism deficient; expresie aberantă a unor gene cu rol cheie în 
microsporogeneză; acumularea unor compuși cu acțiune citotoxică, declanșarea 
morţii celulare programate etc. Conform unor cercetători, dezvoltarea anormală a 
polenului este rezultatul unor influenţe directe a orf-lui asociat ASC, de exemplu în 
cazul ASC-BoroII la O. sativa se sintetizează un peptid citotoxic, care inhibă 
dezvoltarea polenului sau așa cum este în sistemul ASC-T la porumb, proteina 
URF-13 determină formarea porilor în membrană [14].  

Sabar și colaboratorii [91] explică apariția fenotipului steril la floare-soarelui 
în baza datelor, conform cărora orfH522 de la H. annuus are primii 18 aa de la 
atp8, fiind astfel presupusă o acțiune competitivă dintre aceste 2 proteine, ceea ce 
poate cauza o asamblare defectuoasă a F0/F1-ATPazei. Această afirmație este 
susținută de rezultatele privind activitatea redusă a F0/F1-ATPazei la liniile sterile 
faţă de cele fertile, fapt corelat și cu expresia orfH522. Activitatea F0/F1-ATPazei 
este restaurată la introducerea genelor Rf [91]. Ideea de asociere a acțiunii orfH522 
cu deficiența în resursele energetice necesară dezvoltării gametofitului masculin a 
fost lansată anterior de Balk și colab. [8], întrucât în microsporogeneză a fost 
observată supraexpresia genelor mitocondriale, sporirea numărului de mitocondrii 
și, respectiv, necesitatea crescută în ATP. Aceste procese pot fi compromise de 
expresia orfH522 asociată cu cea a F0/F1-ATPazei, rezultând apoptoza prematură a 
celulelor tapet din anterele sterile [8]. 

Particularitatea deosebită a androsterilității citoplasmatice de manifestare 
restrictivă a efectelor doar la nivelul gametofitului masculin relevă cel puțin 
următoarele aspecte: dezvoltarea organelor reproductive masculine depinde de 
genomul citoplasmatic, iar mitocondriile au o semnificație polivalentă în 
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dezvoltarea reproductivă și trebuie considerat nu doar un aspect, cel energetic, al 
pierderii în „cantitate” a funcțiilor mitocondriale, ca factor cauzal al ASC. Tot mai 
multe cercetări se focusează pe elucidarea schimbărilor în „calitatea” funcțiilor 
mitocondriale, asociate cu diferite anomalii în dezvoltarea polenului, identificarea 
factorilor de semnalizare nucleu-citoplasmă în desfășurarea microsporogenezei și 
gametogenezei, restaurarea fertilității.  

Profilul citologic al androsterilității induse de giberelină reprezintă un 
exemplu elocvent al unor dezechilibre hormonale în reglarea anterogradă a 
plasmogenelor, rezultând dezvoltarea anormală a gametofitului masculin. Fenotipul 
ASI-AG3 a prezentat atât caracteristici comune sterilității citoplasmatice, cât și 
particularități distincte. De exemplu, în cazul anterelor SW501ASC, au fost 
observate degradări esențiale a 80-90% din meiocite în subfazele profazei I, în 
special, în pachiten, acestea rămânând blocate în dezvoltare pe tot parcursul 
creșterii anterei. Efectul AG3 s-a manifestat prin diverse iregularități și aberații, 
inclusiv cromozomi retardatari, expulzaţi din celulă, picnotici, aglutinați, punţi 
meiotice, micronuclei, migrarea cromozomială precoce în 64% din meiocitele 
analizate la SW501 tratată, și blocarea inițierii diviziunilor meiotice la 
SW501ASC+AG3. Anterele ASI-AG3 s-au evidențiat și printr-un conținut mai 
mare de 70% de produse post-meiotice atipice, precum monade, diade, triade și 
poliade, microspori cu dimensiuni reduse și conturul distorsionat, plasmolizate 
intens, lipsa echinulațiilor caracteristice speciei (vezi § 4.2). 

Profilul meiotic al ASI-AG3 cu numeroase anomalii în diviziuni și de 
structură a meiocitelor/microsporilor, corelat cu un efect de acumulare a 
transcripților orfH522, prezintă rezultate congruente ce sugerează o relație cauzală 
cu starea energetică celulară suboptimală și multiple deficiențe în realizarea 
proceselor de replicare, recombinare și reparare celulară, de menținere a integrității 
ADNmt, incompatibile cu fertilitatea masculină. Aceste concluzii sunt susținute de 
datele Real-time PCR a 14 EST-uri (tabelul 5.1, figura 5.4) potențial implicate în 
metabolismul ADN (reparare, recombinare), menținerea integrității ADNmt 
(GE514261, BU027250, GE512999, GE502158, GE487746, GE501301, GE506904, 
DY925268, GE513407, GE502378, BU026262), procese de morfogeneză și 
organizare mitocondrială (GE501868, CD852591, BQ915164), tabelul 5.2 [88]. 

Transcripția genelor candidate în microsporogeneza plantelor cu fenotip ASI-
AG3 (SW501+AG3), comparativ cu cel fertil (SW501, linie B) și cu ASC 
(SW501ASC) a relevat diferențe în profilurile de expresie genică, determinate de 
genotip, tipul de sterilitate și faza de dezvoltare a generației gametofitice masculine 
(fig. 5.4).  
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Tab. 5.1. EST-urile de interes (H. annuus) și genele care au prezentat cel mai înalt grad de 
similaritate a secvenței (A. thaliana) [88]. 

GenBank 
(H.annuus) GenBank (A.thaliana) Acoperiere valoare E 

Omologie 
(Blastx) 

BU027250.1 AT1G52500 (MMH-1) 78% 3e-72 69% 
GE512999.1 AT2G31450 (Nth) 65% 1e-86 73% 
GE502158.1 AT1G21710 (OGG1) 74% 5e-86 61% 
GE514261.1 AT4G12740 (MYH) 78% 3e-96 72% 
GE487746.1 AT3G24320 (MSH1) 98% 9e-95 67% 
GE506904.1 AT3G10140 (RECA3) 82% 6e-70 56% 
DY925268.1 AT4G20010 (OSB2) 61% 4e-21 32% 
GE513407.1 AT1G71260 (WHY2)  67% 4e-74 60% 
BU026262.1 AT4G11060 (MTSSB)  65% 5e-77 68% 
GE502378.1 AT1G11190 (ENDO1)  73% 1e-105 78% 
GE501301.1 AT3G20475 (MSH5) 96% 9e-129 78% 
GE501868.1 AT1G14830 (DRP1C) 87% 6e-139 89% 
CD852591.1 AT3G01280 (VDAC1) 91% 2e-126 69% 
BQ915164.1 AT4G27680 (MSP1) 99% 1e-49 85% 

Fig. 5.4. Profilul de expresie genică diferențiată în anterele cu fenotip fertil (SW501) și 
steril (SW501+AG3, SW501ASC, SW501ASC+AG3). Fazele microsporogenezei: pachiten 
(P), diviziuni (D), tetrade (T), microspor (M) [88]. 
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Majoritatea clonelor de ADNc de floarea-soarelui, în decursul a patru faze de 
microsporogeneză analizate (pachiten, diviziuni, tetrade și microspor), au prezentat 
o scădere semnificativă a nivelului de expresie, îndeosebi în pachiten în cazul
plantelor SW501 tratate și în tetrade, în cazul anterelor SW501ASC+AG3 (figura 
5.4, 5.5).  

Fig. 5.5. Tendințele polinomiale (R2 = 1) ale modificărilor induse de AG3 în profilul 
transcripțional ale EST-urilor studiate la floarea-soarelui [88]. 

Această tendință de subexpresie în dinamica activității genelor este evidentă, 
în special, pentru transcripții, care au prezentat omologie cu secvența nucleotidică a 
genelor implicate în activități de reparare, de recombinare a ADN-ului, de 
menținere a integrității genomului mitocondrial (GE514261.1, DY925268.1, 
GE513407.1, GE501301.1, GE506904.1), tabelul 5.2.  
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Tab. 5.2. Funcția și procesele în care sunt implicate genele (A. thaliana) care au prezentat 
omologie cu genele candidate (ADNc/ARNm) de la H. annuus. 

GenBank 
(H. annuus) 

GenBank 
 (A.thaliana) Activitate/ Funcție biochimică 

BU027250.1 AT1G52500 
(MMH-1) 

ADN glicozilază/AP liază, reparare prin excizia bazelor 
modificate (BER) 

GE512999.1 AT2G31450 
(Nth) 

Endonuclează III, procese de replicare, recombinare, reparare 

GE502158.1 AT1G21710 
(OGG1) 

8-oxoguanină-ADN glicozilaza, procese de reparare, reparare 
prin excizia bazelor modificate (BER) 

GE514261.1 AT4G12740 
(MYH) 

Adenin glicozilaza A/G-specifică, procese de reparare, 
reparare prin excizia bazelor modificate (BER) 

GE487746.1 AT3G24320 
(MSH1) 

Reparea erorilor de împerechere (MMR), procese de 
menținere a stabilității genomului mitocondrial, 

GE506904.1  AT3G10140 
(RECA3) 

Repararea, recombinarea ADN-ului, metabolismul ADN-ului 

DY925268.1 AT4G20010 
(OSB2) 

Proteină (SSB), se leagă de ADN monocatenar, stabilizarea 
ADN în procese de replicare și reparare 

GE513407.1 AT1G71260 
(WHY2) 

Proteină (SSB) mitocondrială, procese de reparare ADN 

BU026262.1 AT4G11060 
(MTSSB) 

Proteină (SSB), procese de replicare și reparare în mitocondrii 

GE502378.1 AT1G11190 
(ENDO1) 

Activitate endonucleazică specifică în mecanismul de reparare 
a erorilor de împerechere T / G, proces catabolic ADN 

GE501301.1 AT3G20475 
(MSH5) 

Reparea erorilor de împerechere (MMR), recombinare 
meiotică reciprocă 

GE501868.1 AT1G14830 
(DRP1C) 

Implicare în fisiunea mitocondriilor, organizarea 
morfofuncţională a mitocondriilor, maturarea polenului  

CD852591.1 AT3G01280 
(VDAC1) 

Porină mitocondrială 1, schimb de metaboliți 

BQ915164.1 AT4G27680 
(MSP1) 

Hidrolază, implicare în metabolismul nucleotid trifosfaților, 
organizarea morfofuncţională a mitocondriilor 

Efectul de subexpresie a acestor gene pe parcursul creșterii anterelor sterile 
(ASC și ASI-AG3) sugerează asupra existenței anomaliilor cromozomiale, precum 
și al unei activități de blocaj a diviziunilor meiotice, ca răspuns la leziunile ADN, 
fenomen cunoscut ca element important al unui mecanism de reglare pentru 
menținerea integrității genomului.  

Particularitățile desfășurării anormale a microsporogenezei și perturbarea 
proceselor de formare a grauncioarelor de polen fertile, constatate macroscopic 
(§ 3.1, 3.2 ) și citologic prin microscopie optică (§ 4.2) se atestă și prin microscopie 
electronică în secțiunile ultrafine a celulelor tapet și a microsporilor, care prezintă 
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semne de apoptoză accentuată (figura 5.6). Celule tapet sunt exagerat de vacuolate 
și hipertrofiate, materialul genetic prezinte semne evidente de degradare, organitele 
celulare sunt degenerate, reticulul endoplasmatic rugos este fragmentat și 
împrăștiat prin toată celula. De asemenea, sunt observate mitocondrii hepertrofiate, 
fără criste, cu formă denaturată (elongată, ameboidală).   

 

 
 
 

Conținuturi modificate de transcripți au fost identificate și la ARNm similare 
cu secvențele genelor, care codifică proteine cu rol în organizarea și dinamica 
morfo-funcțională a mitocondriilor: DRP1C, VDAC1, ENDO1, demonstrând 
activitate de expresie diferențiată între ASC, ASI-AG3 și probele de control.  

Este important de menționat că genele candidat studiate, care răspund la 

Fig.  5. 6. Dezvoltare anormală a celulelor tapet și microsporilor din anterele cu ASI-AG3. (A)
Micrografie electronică a tapetului în fazele pachtien (x8000); (B) diviziuni (x14000);   (C)
tetrade (x18000); (D) microspori în faza de tetrade (x4000), ce prezintă vacuolare (V) excesivă, 
organite celulare degenerate, reticulul edoplasmatic rugos dezintegrat (E), mitocondrii
anormale, hipertrofiate (M), nucleu (N) cu semne de degradare a conținutului [88]. 
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tratamentul cu AG3 prezintă nivele corelate de expresie (co-expresie), ceea ce 
indică asupra acțiunii sinergiste/antagoniste în realizarea unei funcții celulare 
(figura 5.7). 

Fig. 5.7. Rețea de co-expresie a genelor studiate. (A) Nivel de co-expresie -  69,31%, 
interacțiuni prezise -  22,91%; (B) Un exemplu de subrețea dintre genele implicate în 
procese de reparare ADN, calea BER și MMR, generată prin programul Genemania 
(https://genemania.org/). 

Profilul înalt de co-expresie (69,31 %, conexiuni prezise - 22,91%) a genelor 
candidat la floarea-soarelui, modificat în microsporogeneză ca rezultat al tratării cu 
gibereline, relevă implicarea acestora în calitate de componente a mai multor căi 
interconectate, prin care are loc semnalizarea prezenței leziunilor sau erorilor de 
replicare a ADN, transducția semnalelor inițiate și reglarea transcripțională sub control 
fitohomonal.  

Prin programe bioinformatice (NSITE-PL, AGRIS) a fost efectuată analiza unor 
elemente cis ale genelor recA3, osb1, msh1, mtssb (A. thaliana) și tangențe cu căile de 
semnalizare ale giberelinelor [25, 86]. Astfel, pentru RECA3 (At3g10140), care are 8 
exoni au fost identificate următoarele elemente cis: CARGW8GAT, I-box, motivul de 
legare a CCA1, motivul Myb1AT, motivul Myb2AT, motivul Myb4, 
UPRMOTIFIIAT, W-box. De asemenea, au fost identificate situsuri posibile de ataşare 
a factorilor de transcripţie AP1-like, bZIP şi LFY. 

Factorii de transcripţie WRKY se caracterizează prin prezenţa domeniului 
WRKY de legare la ADN şi a secvenţei de legare W-box (C/TTGACT/C), 
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expresându-se în condiţii de stres biotic și abiotic [105]. Sunt publicate date care indică 
implicarea factorilor WRKY în calea de semnalizare a giberelinelor, de exemplu, 
OsWRKY71  (O. sativa) acţionează ca represor al genelor dependente de gibereline, 
iar WRKY27 este considerată o ţintă a proteinelor DELLA -  regulatori transcripționali 
care acționează ca represori ai căii de semnalizare a gibererelinelor. De asemenea, unii 
factori de transcripţie MYB constituie ţinte ale proteinelor DELLA [113].  

La motivul CARGCW8GAT se leagă factorul AGL-15 (AGAMOUS-like 15), 
membru al superfamiliei MADS. A fost demonstrat că AGL-15 induce direct (se 
leagă la AtGA2ox6) expresia enzimei GA-2-oxidază (GA2ox). Expresia constitutivă 
a AGL- 15 determină fenotipuri deficiente în gibereline [107]. 

În cazul OSB1, MSH1 şi MTSSB au fost identificate elementele GAREAT, 
prezente la genele ce se expresiază ca răspuns al semnalizării mediate de gibereline. De 
exemplu, la A. thaliana factorii transcripţionali AtMYB33, AtMYB65, AtMYB101 se 
leagă la elementele GARE, similar omologului GAMYB de la H. vulgare. Factorul 
AtMYB33 se ataşează la elementul GARE din gena LEAFY, inducând expresia 
acesteia, condiție necesară pentru specificarea meristemului floral. De asemenea, sunt 
dovezi experimentale privind activitatea de expresia a OSB1 și MSH1 în dezvoltarea 
structurilor reproductive [97, 112].  

Prin urmare, aceste date susțin o potențială reglare transcripțională a genelor 
implicate în metabolismul ADN și menținere a stabilității ADNmt, dependentă de 
calea de semnalizare a giberelinelor, asociată dezvoltării reproductive a plantelor.  

Baza moleculară a evenimentelor de recunoaștere a leziunilor ADN și de 
reparare în celulele eucariotelor este o problemă mult discutată, reieșind din rolul cheie 
al acestor procese pentru menținerea integrității genomului și a supraviețuirii celulelor. 
În pofida realizărilor din ultimele decenii, cercetările de analiza funcțională a genelor 
implicate în metabolismul ADN nuclear și mitocondrial la plante sunt fragmentare și 
insuficiente pentru a fi integrate în mecanisme/căi enzimatice specifice de reglare 
celulară.  

Cunoașterea proceselor de asigurare a integrității genomului și a dinamicii 
morfofuncționale a mitocondriilor, prezintă relevanță atât în contextul funcţiilor 
multiple ale acestor organite, cât și al implicaţiilor frecvente, determinate de 
disfuncţiile mitocondriale în dezvoltarea fenotipurilor anormale (sterile) și alte 
patologii vegetale. Mai mult, din considerentul naturii conservate a varii componente 
genetico-moleculare și biochimice, utilizarea organismului vegetal în calitate de model 
poate genera prin similitudine informații primare pentru investigarea unor procese și 
entități moleculare, structural și funcțional omoloage celor din celula animală sau 
umană.  
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