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INTRODUCERE, SCOP ŞI OBIECTIVE 
 

Producţia vegetală este tot mai intens afectată de factorii de stres biotic şi abiotic. Având în 

vedere că populaţia Globului este în creştere zi de zi, fiind estimat să ajungă la 9 miliarde până în anul 

2050, este de o importanţă vitală găsirea unor soluţii pentru eliminarea cauzelor ce conduc la scăderea 

randamentelor producţiilor. 

Principalele cauze ce duc la o scădere de până la 70 % a producţiei agricole sunt factorii de 

stres abiotic precum salinitatea, seceta şi temperaturile foarte ridicate sau foarte scăzute. Temperaturile 

au crescut, în ultimul deceniu, din cauza schimbărilor climatice globale. 

Organismele vii sunt incapabile să controleze factorii de mediu, astfel, majoritatea, au dezvoltat 

mecanisme de evitare (organismele cu mobilitate) sau de adaptare (organismele lipsite de mobilitate) a 

acestor tipuri de stres. În cazul plantelor, strategiile de adaptare dezvoltate sunt supuse proceselor 

biochimice, fiziologice şi moleculare. Activarea genică la stimuli de mediu joacă un rol important în 

adaptarea plantelor la condiţii adverse şi favorizează apariţia de proteine specifice. 

Cele mai multe cercetări privind adaptabilitatea plantelor la mai multe condiţii de stres abiotic 

s-au axat pe studierea implicării genelor şi proteinelor folosind planta model Arabidopsis thaliana. 

Această plantă a fost aleasă ca model datorită unor avantaje ca dimensiunile reduse ale genomului 

(numai cinci cromozomi) sau ciclul de viaţă rapid (numai opt săptămâni de la germinarea seminţelor la 

producţia de noi seminţe). Cel mai important avantaj însă, din punct de vedere economic, este 

similaritatea sa cu alte specii superioare, inclusiv cu plante de cultură valoroase, precum orezul sau 

porumbul. 

Proteinele bogate în glicină (glycin rich proteins/GRPs) sunt asociate mai multor procese 

fiziologice independente, datorită localizării lor subcelulare, această localizare fiind foarte 

diversificată. Modelul de expresie genică a acestor proteine este foarte distinct şi foarte specific la 

nivel de ţesut vegetal. Un subset al genelor GRP codifică proteine care leagă acizii nucleici (genomul 

plantei model Arabidopsis thaliana codifică opt astfel de gene - de la GR-RBP1 la GR-RBP8). Aceste 

proteine sunt caracterizate prin faptul că conţin un domeniu de recunoaştere al motivului ARN (RNA 

recognition motif - RRM) sau un domeniu de legare a ARN-ului/ADN-ului (cold shock domain - 

CSD), la capătul N-terminal şi un domeniu bogat în glicină, la capătul C-terminal. Se presupune faptul 

că aceste proteine ar avea un rol important în germinaţie sau în faza de plantulă (Arabidopsis thaliana) 
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supusă condiţiilor de îngheţ (temperaturi sub 0 °C), dar rolurile acestora în procesele de dezvoltare nu 

au fost încă studiate în detaliu. 

 

Scopul acestei teze de doctorat a fost reprezentat de studierea rolului proteinelor GRP2 şi 

GRP7 în procesele de germinaţie şi toleranţă la stres abiotic, utilizând planta model Arabidopsis 

thaliana, în vederea găsirii unor posibile soluţii legate de problemele reprezentate de pierderea 

culturilor, cauzată de factori externi precum salinitate, secetă şi temperatură. 

 

Principalele obiective au fost: 
 

1. Obţinerea de plante din specia Arabidopsis thaliana cu mutaţii în stare 

homozigotă, în cadrul liniilor de interes, şi caracterizarea fenotipică a acestora. 

 

2. Evaluarea rolului proteinelor GRP în rezistenţa plantelor şi răspunsul acestora la 

stresul abiotic, precum şi stabilirea implicării acestora în calea metabolică a 

acidului abscisic (ABA) în timpul germinării seminţelor. 

 

3. Evaluarea expresiei genelor GRP2 şi GRP7 precum şi a genei ABI3 în procesul 

de imbibiţie a seminţelor 

 

Structura tezei: teza este structurată în două părţi principale, şi anume stadiul actual al cunoaşterii (I) 

şi contribuţiile originale (II), inclusiv condiţiile experimentale, determinările, rezultatele şi discuţiile. 

Prima parte corespunde primului capitol al prezentei lucrări şi cuprinde caracterizarea plantei model 

Arabidopsis thaliana, a unora dintre cei mai importanţi factori de stres abiotic, descrierea proteinelor 

bogate în glicină şi rolul acestora în mai multe activităţi biologice şi biochimice. 

Cea de a doua parte include patru capitole: unul care prezintă materialul biologic folosit , tehnicile 

şi protocoalele utilizate; două privitoare la rezultatele obţinute în studiul implicării proteinelor de 

legare ARN bogate în glicină în dezvoltarea timpurie a plantelor şi răspunsul acestora la stresul abiotic; 
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ultimul capitol care cuprinde discuţia rezultatelor şi compararea acestora cu alte studii conexe precum 

şi perspectivele de continuare a studiului de faţă. 

Perspective: Ca planuri de viitor ar fi utilă continuarea studiilor privind expresia genică în condiţii de 

stres abiotic, precum şi extrapolarea cercetărilor de la nivelul procesului de germinaţie spre niveluri 

superioare ale procesului de dezvoltare a plantelor. 

Această teză este rezultatul colaborării dintre Departamentul de Biotehnologii Vegetale al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca, România, a Departamentului de 

Fiziologie Celulară şi Moleculară al Universitătii Bielefeld, Germania, şi a Universităţii de Vest din 

Anglia, Bristol. Suportul financiar a fost alocat de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară, Cluj Napoca, România, precum şi de Federaţia Germană de Mediu (Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt). 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 

Proteinele bogate în glicină specifice (glycin-rich proteins GRP) organismelor vegetale aparţin 

unei familii complexe caracterizate printr-un conţinut ridicat de glicină (de la 20 % până la mai mult de 

70 %), cu structură sub formă (Gly)n repetate de X ori. Prima genă GRP a fost identificată de către 

Condit şi Meagher, în 1986, în procesul de izolare a unor oncogene identificate la petunie, utilizând 

virusul Epstein-Barr (Carol şi Richard, 1986). După descoperirea genei grp-1, o serie de alte gene 

GRP au fost identificate în organisme vegetale. Cu toate acestea, a devenit clar că există o 

heterogenitate semnificativă în cadrul acestei familii complexe. Modelul de exprimare extrem de 

variabil, precum şi localizarea subcelulară a acestora sugerează implicarea proteinelor GRP în diverse 

procese fiziologice independente. Un subgrup al proteinelor GRP cunoscut sub numele de ‘clasa IV’ 

cuprinde domenii de legare ARN, sugerând o implicare a acestora în procesele posttranscripţionale de 

reglare genică. Tot mai multe dovezi sugerează că proteinele GRP aparţinând clasei IV au un rol cheie 

în capacitatea de răspuns a plantelor la stresul abiotic. 

Se presupune faptul că ar exista patru clase distince ale proteinelor GRP. Proteinele GRP care 

aparţin clasei I conţin o peptidă care este urmată de o regiune cu un conţinut ridicat de glicină, formată 
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din structuri de tipul (GlyGlyX)n. Cea de a doua clasă conţine proteine cu o regiune bogată în glicină, 

urmată de o regiune bogată în cisteină, la capătul C-terminal. Clasa III include proteine GRP cu un 

conţinut mult mai redus de glicină, comparativ cu celelalte clase. Aceste proteine sunt caracterizate 

printr-o rată ridicată de diversitate structurală şi prin prezenţa structurilor proteice de tip (GlyXGlyX). 

Acestea pot deseori să includă o pepdidă la capătul N-terminal. Clasa IV cuprinde proteinele de interes 

în acest studiu. Aceste proteine GRP conţin un motiv de recunoaştere al ARN-ului (RRM) sau un 

domeniu “cold shock” (CSD), la capătul N-terminal. Domeniul CSD are abilitatea de a lega atât ADN-

ul, cât şi ARN-ul şi este întâlnit într-o gamă variată de proteine, inclusiv la procariote sau în factori de 

transcripţie eucariotici (Sommerville şi Ladomery, 1996). Unele proteine din această clasă pot conţine 

şi alte tipuri de motive, precum “CCHC zinc-fingers” (Kar şi colab., 2012) (Figura 1). 

 

 

Fig.1. Reprezentare schematică a celor mai importante clase de proteine bogate în glicină 
(GRPs) regăsite în plante  

Sursă: (Bocca şi colab., 2005) 

 

MATERIALUL BIOLOGIC 
 

Studiile au fost efectuate utilizând specia Arabidopsis thaliana: 

  ecotipul Columbia 0 (martor). 
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 două linii mutante cu knock-out pentru genele de interes (GRP2 şi GRP7) şi  

o linie supraexpresoare pentru gena de interes (GRP7). 

 trei linii mutante abi3, abi4 şi abi5  caracterizate prin insensibilitatea la acidul abscisic 

(ABA) (Koornneef şi colab., 1984) 

Stocul iniţial de seminţe a celor trei linii mutante notate abi3 (N6131), abi4 (N3836) şi a fost 

primit de la Universitatea de Vest din Anglia. Celelalte plante folosite în acest studiu sunt etichetate 

grp2 (SALK_048476C) şi au fost achiziţionatede la Nottingham Arabidopsis Stock Center (NASC). 

Mutantul grp7-1 şi WS7ox, au fost obţinuţi de la Universitatea din Bielefeld, Germania . 

Mutanţi grp2 si grp7-1 au fost obţinuţi prin tehnica de inserţie ADN-T şi sunt linii knock-out 

verificate pentru proteinele AtGRP2 şi AtGRP7. 

Mutanţii abi au fost obţinuţi din plantele de tip sălbatic, prin utilizarea mutagenezei EMS. 

Acest tip de mutageneză produce mutaţii punctiforme aleatorii în materialul genetic, mai ales prin 

înlocuirea nucleotidelor. EMS interacţionează mai frecvent cu guanina, schimbând perechea de baze 

iniţială G:C în A:T, producând astfel o mutaţie de tranziţie. Punctul slab al acestui mecanism de 

mutageneză este faptul că nu există nicio certitudine a punctului de mutaţie pe gena de interes, spre 

deosebire de tehnica de inserţie ADN-T, care generează mutaţii la un locus cunoscut. 

Mutantul abi3 este rezistent la fitohormonul acid abscisic. Germinaţia seminţelor este greu 

inhibată de 1 µM ABA, iar plantulele rezultate prezintă o creştere normală. Seminţele produse de acest 

mutant nu sunt capabile să denatureze clorofila în timpul procesului de maturare, rămânând verzi. 

Acest fenomen dovedeşte, de asemenea, lipsa dormanţei seminţelor. Dintre caracteristicile seminţelor 

produse de acest tip de mutant amintim: toleranţă redusă la procesul de deshidratare; longevitate 

redusă; pierderea viabilităţii în termen de cinci săptămâni de la depozitare la temperatura camerei. 

Gena ABI3 codifică o proteină care prezintă regiuni de omologie cu gena VP1 descoperită la porumb 

(Ooms şi colab., 1993). 

Mutantul abi4 este rezistent la acidul abscisic. Seminţele sunt capabile să germineze în prezenţa 

a 5 µM ABA, iar dormanţa acestora nu pare a fi afectată. În stadiile incipiente de dezvoltare plantele 

prezintă o sensibilitate redusă la efectele inhibitoare ale zaharurilor. Seminţele germinează şi formează 

plantule cu cotiledoane extinse şi frunze adevărate, în prezenţa unor concentraţii mari de glucoză (0,3 

M), zahăr (0,3 M), manoză (2 mM) sau sorbitol (0,4 M). Aceşti compuşi par să aibă un efect inhibitor 
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în timpul dezvoltării iniţiale la plantele de tip sălbatic. Plantulele mutante nu prezintă tricomi pe tulpini 

şi frunze, însă uneori aceştia pot fi observaţi pe marginaţia frunzelor (Adie şi colab., 2007). 

Mutantul abi5 prezintă rezistenţă la fitohormonul acid abscisic, capacitatea germinativă a 

acestuia nefiind afectată nici măcar de o concentraţie foarte ridicată precum 3 µM ABA. Dormanţa 

seminţelor este similară cu cea a tipului sălbatic. Acest tip de mutanţi manifestă sensibilitate redusă la 

salinitate şi stres osmotic în timpul procesului germinativ (Finkelstein şi Lynch, 2000). 

Mutantul knock-out pentru proteina AtGRP7 are o sensibilitate redusă la stresul osmotic şi una 

mai ridicată pentru temperaturile scăzute, comparativ cu plantele de tip sălbatic. Răspunsul stomatelor 

în cazul acesui mutant este modificat semnalând o scădere a gradului de închidere a stomatelor prin 

utilizarea unor concentraţii ridicate de ABA. Temperatura scăzută influenţează în mod pozitiv gradul 

de deschidere a stomatelor iar utilizarea clorurii de sodiu şi a manitolului conduce la o creştere a 

gradului de închidere a stomatelor la acest mutant, în comparaţie cu tipul sălbatic (Kim şi colab., 

2008). Plantulele mutante prezintă o înflorire târzie, atât în condiţii normale, cât şi de zi scurtă 

(Streitner şi colab., 2008), precum şi sensibilitate crescută la infecţii cu bacteria Pseudomonas. 

syringae. 

Mutantul knock-out pentru proteina AtGRP2 este mai sensibil la stresul salin în perioada 

germinativă, dar nu prezintă nici o sensibilitate la acest tip de stres în timpul etapei de creştere. Rata de 

germinare a seminţelor rezultate din acest tip de mutant este grav afectată de temperaturile scăzute, în 

contrast cu plantele de tip sălbatic. Rata de germinare a seminţelor provenite de la aceşti mutanţi 

knock-out nu este modificată prin utilizarea acidului abscisic sau a glucozei în mediile de cultură (Kim 

şi colab., 2007b). Perioada de înflorire este mai timpurie faţă de omologii lor de tip sălbatic, dar 

plantele prezintă unele defecte la nivelul anterelor şi în ceea ce priveşte dezvoltarea seminţelor 

(Nakaminami şi colab., 2009) (Figura 2). 
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Fig.2. Imagine reprezentativă a ecotipului şi a liniilor knock-out la patru săptămâni de la 

germinaţie. (A) Tipul sălbatic Arabidopsis thaliana, Col0; (B) grp2 knock-out; (C) grp7-1 knock-out 

(D) abi3 knock-out; (E) abi4 knock-out; (F) abi5 knock-out. 

 

Există foarte puţine rezultate privind aspectul fenotipic al supraexpresorului AtGRP7 (WS7ox) 

observat în acest studiu. Iniţial s-a presupus că mutaţia de inserţie s-a realizat utilizând plante provenite 

din ecotipul Wassilewskija, însă după câteva teste realizate de grupul din Germania, s-a ajuns la 

concluzia ca mutaţia este, de fapt, în ecotipul Columbia, deoarece plantulele rezultate aveau un fenotip 

asemănător cu cel al plantelor liniei Col0. Mutanţii supraexpresori sunt obţinuţi prin aceeaşi tehnică ca 

şi cei knock-out, singura diferenţă fiind că expresia genei în care este inserat fragmentul ADN-T este 

crescută prin utilizarea promotorului 35S al virusului mozaicului conopidei (CaMV). 

 

METODE 
 

Pentru analiza fenotipică, plantele homozigote pentru mutaţia de interes au fost cultivate timp 

de opt săptamâni în ghivece, în seră, în condiţii climatice controlate (22 °C, 70 % umiditate şi 16/8 ore 
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lumină/ciclu de întuneric). După dezvoltarea primelor două cotiledoane, plantele au fost monitorizate 

zilnic. Trăsături calitative, ca numărul de frunze, diametrul rozetei, ziua de apariţie a mugurelui floral, 

numărul de flori pe inflorescenţa primară, lungimea inflorescenţei primare, numărul de internoduri de 

pe inflorescenţa primară, distanţa dintre internoduri şi raportul dintre lungimea şi lăţimea celei de a 

şasea frunză, au fost evaluate. 

În scopul testării liniilor mutante pentru proteinele de interes GRP2 şi GRP7, a fost utilizată 

tehnica PCR. ADN-ul din cele două linii mutante testate, etichetate grp2 şi grp7-1, a fost extras 

utilizând două protocoale specifice, unul furnizat de Universitatea din Bielefeld, iar celălalt obţinut de 

la Universitatea KVL, Danemarca. ADN-ul izolat a fost cuantificat cu ajutorul sistemului NanoDrop 

care oferă, de asemenea, informaţii cu privire la calitatea ADN-ului obţinut. Amplificarea ADN-ului a 

fost realizată cu două master mixuri de tip “ready to use”, unul provenit de la Biolab şi unul de la 

Rovalab. Programul utilizat pentru procesul de amplificare PCR este următorul: 1 minut la 95 °C -

iniţializare; 35 cicluri cu următorul profil de temperatură: 15 secunde la 95 °C - denaturare, 15 secunde 

la 48 °C - ataşarea primerului, 10 secunde la 72 °C - extensie şi la urmă 10 minute la 72 °C - extensia 

finală. Produşii de amplificare rezultaţi au fost separaţi electroforetic într-un gel de agaroză de 

concentraţie 1,4%, iar vizualizarea s-a realizat în lumină UV. În cazul plantelor homozigote pentru 

insertul ADN-T, dimensiunea produşilor de amplificare a variat înte 410 bp (grp7-1) şi 510 bp (grp2). 

Imaginile au fost preluate cu ajutorul programului VisionWorksLS. 

Pentru identificarea proteinei AtGRP7 în liniile de interes, a fost utilizată tehnica Western blot. 

Această tehnică se bazează pe principiul reacţiei antigen-anticorp, fiind utilizată în detecţia proteinelor. 

Primul pas după izolarea proteinelor din proba analizată este reprezentat de separare electroforetică a 

acestora într-un gel de poliacrilamidă. Ulterior acestea sunt transferate pe o membrană adsorbantă 

(nitroceluloza sau PVDF - Polivinilidene Difluoride) care este apoi tratată cu anticorpi specifici 

proteinei de inteses şi cu anticorpilor specifici marcaţi cu izotopi radioactivi sau cu fluorocromi care se 

leagă de anticorpii specifici. În cele din urmă, produşii de reacţie sunt detectaţi cu ajutorul unei reacţii 

de chemiluminescenţă (Bers şi Garfin, 1985). 

În scopul evaluării rolului proteinelor bogate în glicină în germinaţie şi în adaptabilitatea 

plantelor la mai mulţi factori de stres abiotic, studiul a fost axat pe observarea ratei de germinare a 

seminţelor colectate de la tipul sălbatic Col0 şi de la cei şase mutanţi luaţi în considerare (abi3, abi4, 

abi5, grp7-1, grp2 şi Ws7ox). Cincizeci de seminţe au fost folosite pentru fiecare test de germinare. 
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Experimentul a fost realizat în triplicat cu scopul de a certifica rezultatele obţinute. În concordanţa cu 

modelele experimentale întâlnite în literatura de specialitate Kim et al. (2007), Cao et al. (2006), 

materialul biologic utilizat în cadrul studiilor efectuate a fost reprezentat de serii de câte 30 sau 50 de 

seminţe. 

Pentru a investiga răspunsul plantelor la stres abiotic s-au folosit diferite substanţe care 

provoacă o varietate de stresuri abiotice în plante: NaCl (stres salin), manitol (secetă), ABA (inhibitor 

al germinaţiei), N, N'-dimetil-4, 4'-bipiridiniu/paraquat (inhibă fotosinteza ducând la producerea 

stresului oxidativ), 4,5,6,7-tetraclor-2 ', 4', 5 ', 7'-tetraiodofluorescein/roz bengal (stres oxidativ), acidul 

1-Aminocyclopropane-1-carboxilic (ACC) (rol în biosinteza de etilenă-fitohormon) şi sodiu 

nitroprusiat (SNP) (rol în sporirea germinaţiei seminţelor). 

Pentru analiza datelor privind evaluarea caracterelor cantitative, rezultate în urma evaluării 

fenotipice, s-a utilizat testul t Student. Reprezentarea grafică a datelor a fost generată folosind 

GraphPad Prism 6.01 (versiune de probă). Analiza statistică a testelor de germinare s-a realizat prin 

analiza de varianţă (ANOVA), folosind SPSS versiunea 18 (SPSS Inc Chicago, IL,SUA). 

 

REZULTATE 
 

IMPLICAREA PROTEINELOR BOGATE ÎN GLICINĂ (GRP) ÎN DEZVOLTAREA 
TIMPURIE A PLANTELOR 

 
Dintre liniile mutante utilizate în cadrul studiului, doar doi mutanţi, grp2 şi grp7-1, au fost 

creaţi prin utilizarea unui insert ADN-T. Confirmarea poziţiei acestuia a fost determinată prin 

utilizarea combinaţiei de primeri menţionată în capitolul Materiale şi metode. 

În cazul mutanţilor knock-out AtGRP7, reacţia PCR a generat doi produşi de amplificare, unul 

cu lungimea cuprinsă între 900 şi 1100 pb, iar celălalt de 410 pb, confirmând astfel faptul că plantele 

au fost heterozigote. Numai plantele care au generat câte un singur produs de amplificare au fost 

analizate în continuare. În cazul plantelor AtGRP2, întregul ADN extras a generat doar un produs cu 

dimensiuni în jur de 500 pb, dovedind faptul că toate plantele au fost homozigote pentru inserţia T-

ADN. 
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Utilizarea tehnicii Western blot în acest studiu a fost axată pe evaluarea nivelului de proteină 

GRP7 în ceilalţi mutanţi ai speciei Arabidopsis thaliana (abi3, abi4, abi5 şi grp2) luaţi sub observaţie, 

în comparaţie cu nivelul de proteină prezent în tipul sălbatic Col0. 

Rezultatele obţinute în ceea ce priveşte nivelul de proteină GRP7 din plantele mutante abi3, în 

comparaţie cu nivelul detectat în plantele de tip sălbatic, au fost foarte similare. Nivelul proteinei 

GRP7 nu a fost afectat de mutaţia iniţială întâlnită în fenotipul acestor plante. 

Nivelul de proteină GRP7 întâlnit în plantele mutante abi4 şi abi5 a fost, similar cu cel detectat 

în tipul sălbatic Col0. Chiar dacă în două plante aparţinând liniei abi4, respectiv în trei plante mutante 

abi5, un semnal mai puternic al proteinei GRP7 a fost observat, diferenţa nu a fost semnificativă. 

Şi în cazul plantelor aparţinând liniei grp2, nivelul de proteină GRP7 detectat a fost asemănător 

cu cel înregistrat în cazul proteinei extrase din plantele aparţinând ecotipului Col0. Mutaţia knock-out 

pentru proteina AtGRP2 nu pare să influenţeze nivelul proteinei GRP7, deşi aceste două proteine 

aparţin aceleaşi famili. 

 

Analiza fenotipică a mutanţilor knock-out AtGRP7 
 

Rezultatele obţinute cu privire la ziua apariţiei mugurelui floral al plantelor luate în considerare 

a demonstrat faptul că mutanţii grp7-1 înfloresc semnificativ mai târziu decât tipul sălbatic Col0. Cele 

mai multe plante de tip sălbatic au început să înflorească între zilele 25 şi 28 după germinare, spre 

deosebire de plantele mutante grp7-1, care au început să înflorească după ziua 28 de la începutul 

perioadei de germinare a seminţelor (Figura 3).  

O diferenţă statistic semnificativă a putut fi observată, de asemenea, în cazul numărului de 

frunze. Ecotipului Col0, a înregistrat un număr între 16 şi 21 de frunze, după patru săptămâni de la 

începerea procesului de dezvoltare, în contrast cu numărul semnificativ mai mic observat la plantele 

aparţinând liniei grp7-1 (10 şi 17 frunze/plantă) (Figura 4).  

Celelalte caracteristici cantitative evaluate, nu au prezentat diferenţe semnificative între ecotip 

şi mutantul analizat.  

Rezultate similare au fost obţinute de Streitner şi colaboratorii, care au concluzionat faptul că 

mutanţii knock-out AtGRP7 au înflorit mai târziu decât plantele corespunzătoare tipului sălbatic, atât 

în condiţii normale, cât şi în condiţii de zi scurtă (Streitner şi colab., 2008). 
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Fig. 3. Apariţia mugurelui floral la mutantul 

grp7-1 în comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig. 4. Numărul de frunze al mutantului grp7-1 

în comparaţie cu controlul Col0 după patru 
săptămâni de la germinaţie.  

Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 

 

 

Analiza fenotipică a mutantului knock-out AtGRP2 
 

Observaţiile făcute în ziua apariţiei mugurelui floral la cele două grupe de plante luate în 

considerare a evidenţiat faptul că există o diferenţă semnificativă între ecotipul sălbatic Col şi mutantul 

grp2. Plantele de tip sălbatic luate sub observaţie, au înflorit mai devreme faţă de plantele liniei grp2, 

unde apariţia mugurelui floral a avut loc între ziua 26 şi 29 de la începerea germinaţiei (Figura 5). 

Între plantele de tip sălbatic şi plantele mutante, rezultatele au arătat o diferenţă statistic 

semnificativă şi în ceea ce priveşte numărul de frunze. S-a observat că plantele liniei grp2 au prezentat 

un număr mai mare de frunze, cu valori între 16 şi 31, comparativ cu tipul sălbatic Col0, al cărui număr 

de frunze a variat între 13 şi 25 (Figura 6). 
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Fig.5. Apariţia mugurelui floral la mutantul 
grp2 în comparaţie cu controlul Col0. 

Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig.6. Numărul de frunze al mutantului grp2 în 
comparaţie cu controlul Col0 după patru 

săptămâni de la germinaţie. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 

 
 

 

 

 

Măsurătorile făcute în cazul lungimii inflorescenţei primare indică deosebiri statistic 

semnificative între tipul sălbatic Col0 şi plantele grp2. Lungimea inflorescenţei primare la tipul 

sălbatic Col0 a variat între valorile 0,1 şi 2,3 cm, spre deosebire de cele ale mutantului grp2, unde 

lungimea a variat între 0,1 cm şi 17 cm (Figura 7).  

În ceea ce priveşte numărul de flori prezente pe inflorescenţa primară, rezultatele obţinute au 

fost, de asemenea, statistic semnificative. În grupul ecotipului sălbatic, fiecare inflorescenţă a avut un 

număr de maxim 5 flori, în timp ce în grupul mutantului grp2 a fost observat un număr semnificativ 

mai mare de flori în inflorescenţa primară (maxim 10) (Figura 8). 
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Fig.7. Lungimea inflorescenţei primare la 
mutantul grp2 în comparaţie cu controlul 

Col0.Semnificaţia statistică este indicată pentru 
P<0.05. 
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Fig.8. Numarul de flori prezente pe inflorescenţa 
primară la mutantul grp2 în comparaţie cu controlul 

Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 

 
 

 

 

 

 

Numărul de internoduri prezente pe inflorescenţa primară a semnalat, diferenţe semnificative 

între tipul sălbatic Col0 şi mutantul grp2. Mutanţii au dezvoltat un număr mai mare de internoduri pe 

inflorescenţa primară. Astfel, numărul de internoduri observate în grupul mutantului grp2 a variat între 

0 şi 4 (Figura 9).  

Deosebirile au fost de asemenea evidente şi în cazul lungimii dintre internoduri. În acest caz, 

valorile înregistrate de mutantului grp2 au variat între 0,3 şi 3,1 cm (Figura 10). 
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Fig.9. Numaărul de internodii prezente pe inflorescenţa 
primară la mutantul grp2 în comparaţie cu controlul 
Col0.Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 

 

cm

Col0 gr
p2

Fig.10. Distanţa dintre internodiile prezente 
pe inflorescenţa primară la mutantul grp2 în 

comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru 

P<0.05. 
 

 

Rezultate obţinute în acest studiu referitoare la perioada de înflorire a mutantului grp2 sunt în 

contradictoriu cu cele obţinute de Fusaro şi colaboratorii (2007), care au evidenţiat o înflorire timpurie 

a acestuia. În ceea ce priveşte numărul de stamine şi dezvoltarea seminţelor, rezultatele noastre 

contrazic, rezultatele obţinute de acest grup, care raportează un număr diferit de stamine şi o dezvoltare 

diferită a seminţelor (Fusaro şi Sachetto-Martins, 2007). Numărul de stamine a fost similar cu cel 

observat la tipul sălbatic iar seminţele nu au intâmpinat  nicio dificultate în cadrul procesului de 

dezvoltare. 
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Analiza fenotipică a mutanţilor ABI 
 

Determinările privind ziua de apariţie a mugurelui floral în cazul celor trei mutanţi ABI, în 

comparaţie cu ecotipul sălbatic Col0, au arătat că toţi mutanţii înfloresc mult mai devreme, evidenţiind 

o diferenţă semnificativă între grupurile de plante luate în considerare. Mutantul abi5 a fost primul care 

a înflorit (ziua 18 de la începutul germinaţiei), urmat de abi3 (ziua 20) şi abi4 (ziua 23) (Figurile 11, 

12 şi 13). 
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Fig.11. Apariţia mugurelui floral la mutantul 

abi3 în comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig.12. Apariţia mugurelui floral la mutantul 

abi4 în comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig.13. Apariţia mugurelui floral la mutantul abi5 în comparaţie cu controlul Col0. 

Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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* * 

   *** 

Compararea lungimii inflorescenţei primare a mutanţilor ABI cu cea a tipului sălbatic Col0 a 

menţinut diferenţele semnificative înregistrate între aceste două grupe de plante. Toţi cei trei mutanţi 

luaţi în studiu au dezvoltat o inflorescenţă mult mai lungă în contrast cu plantele de tip sălbatic. 

Lungimea inflorescenţei primare a variat între 0,1 şi 7 cm pentru mutanţii abi3, 0,1 şi 7,5 cm pentru 

mutanţii abi4 şi 1,5 şi 18,2 cm pentru mutanţii abi5 (Figurile 14, 15 şi 16). 
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Fig.14. Lungimea inflorescenţei primare la 
mutantul abi3 în comparaţie cu controlul 
Col0.Semnificaţia statistică este indicată pentru 

P<0.05. 
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Fig.15. Lungimea inflorescenţei primare la 
mutantul abi4 în comparaţie cu controlul 
Col0.Semnificaţia statistică este indicată pentru 

P<0.05. 
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Fig.16. Lungimea inflorescenţei primare la mutantul abi5 în comparaţie cu controlul Col0. 

Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
 



 

19 

 

   *** 

   *** 

  *** 

De asemenea, diferenţele semnificative în dezvoltarea mutanţilor ABI, comparativ cu tipul 

sălbatic Col0, s-au reflectat şi în numărul de flori prezente pe inflorescenţa primară. Acesta a variat 

între 1 şi 7 în cazul mutantului abi3, 1 şi 11 pentru mutantul abi4 şi 1 şi 9, în cazul mutantului abi5 

(Figurile 17, 18 şi 19). 

 

 

Col0 ab
i3

Fig.17. Numărul de flori prezente pe 
inflorescenţa primară la mutantul abi3 în 

comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig.18. Numărul de flori prezente pe 
inflorescenţa primară la mutantul abi4în 

comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig.19. Numarul de flori prezente pe inflorescenţa primară la mutantul abi5în comparaţie cu 

controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Diferenţe semnificative între cei trei mutanţi ABI luaţi în studiu şi tipul sălbatic Col0 au fost 

remarcate şi cazul internodurilor prezente pe inflorescenţa primară. Numărul acestor internoduri a fost 

de maxim 4 pentru mutantul abi3, 5 pentru mutantul abi4, respectiv 4 pentru mutantul abi5 (figurile 

20, 21 şi 22). 

 

 
Fig.20. Numărul de internodii prezente pe 
inflorescenţa primară la mutantul abi3 în 

comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 

 

 
Fig.21. Numărul de internodii prezente pe 
inflorescenţa primară la mutantul abi3 în 

comparaţie cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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Fig.22. Numărul de internodii prezente pe inflorescenţa primară la mutantul abi3 în comparaţie 

cu controlul Col0. 
Semnificaţia statistică este indicată pentru P<0.05. 
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În ceea ce priveşte mutanţii ABI, rezultatele obţinute pe durata acestui studiu au fost în 

concordanţă cu cele obţinute de Koornneef şi colab. (1984). Seminţele au arătat o dormanţă redusă, au 

fost verzi până la maturitate, iar plantulele s-au dezvoltat în condiţii normale. Aceleaşi rezultate au fost 

obţinute şi Ooms şi colab. (1993).  

Au fost însă obţinute şi rezultate care se deosebesc de cele prezentate în literatura de 

specialitate. Astfel, cercetările noastre au arătat că mutanţii abi3 şi abi5 sunt mai puţin dezvoltaţi în 

comparaţie cu tipul sălbatic şi mutantul abi4, care afişează o creştere normală.  

O altă diferenţă a fost observată în rezultatele obţinute pentru analiza dormanţei de către  

Finkelstein şi Lynch (2000) care au concluzionat în cercetările lor că seminţele mutantului abi5 

manifestă o dormanţă  similară cu cea regăsită în cazul tipului sălbatic. Aceste rezultate sunt, de 

asemenea, în contradicţie cu rezultatele noastre, care au arătat că ecotipul Col0 a prezentat dificultăţi în 

germinaţie, atunci când seminţele nu au fost vernalizate. 

Se poate astfel concluziona că acidul abscisic este un hormon foarte important în dezvoltarea 

sănătoasă a organismelor vegetale. 

 

Rezumatul rezultatelor 
 

Analiza fenotipică a identificat diferenţe semnificative în dezvoltarea liniilor knock-out 

comparativ cu tipul sălbatic. S-a observat că mutanţii ABI au o dezvoltare relativ rapidă, fiind 

caracterizaţi prin perioadă de înflorire şi producţie de seminţe timpurie. Mutanţii knock-out pentru 

proteinele GRP au prezentat un proces de dezvoltare mai lent, sugerând că aceste proteine de legare a 

ARN-ului sunt implicate în procesele de dezvoltare timpurie. Cu toate acestea, fenotipurile mutanţilor 

grp2 şi grp7-1 nu au fost identice, mutantul grp2 având mai multe frunze, o inflorescenţă mai mare, şi 

o perioadă de înflorire mai timpurie. Toate aceste rezultate sugerează faptul că, deşi rolurile acestor 

proteine uneori se suprapun, acestea sunt distincte. Cercetările viitoare se vor axa pe rolurile acestor 

proteine în dezvoltare, precum şi pe determinarea modului în care acestea interacţionează sau 

influenţează adaptarea plantelor la stresul biotic şi abiotic. 
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IMPLICAREA PROTEINELOR BOGATE IN GLICINĂ ÎN RĂSPUNSUL PLANTELOR LA 
STRESUL ABIOTIC 

 

În ultimii ani, mai multe studii au fost întreprinse cu scopul de a cerceta implicarea proteinelor 

bogate în glicină (GRP) în organismele vegetale expuse la condiţii de stres abiotic. Multe dintre 

acestea s-au axat pe determinarea rezistenţei unor mutanţi de Arabidopsis thaliana, care fie sintetizau 

în exces, fie nu sintetizau deloc proteine aparţinând familiei GRP. S-a urmărit în principal geminaţiei 

seminţelor, respectiv dezvolarea acestor mutanţi supuşi la unii dintre cei mai importanţi factori de stes 

abiotic, precum temperatura, salinitatea sau seceta (Cao şi colab., 2006; Kim şi colab., 2007a). Un alt 

subiect de studiu a fost reprezentat de investigarea răspunsului acestor mutanţi la fitohormonul acid 

abscisic, care este implicat în mai multe procese fiziologice, precum inhibarea germinaţiei sau 

determinarea stadiului de latenţă a seminţelor ca răspuns adaptativ la stresul abiotic (Leung şi 

Giraudat, 1998). 

Alte cercetări care au folosit mutanţi de Arabidopsis thaliana s-au concentrat pe răspunsul 

acestora la stresul oxidativ. Unele cercetări au evaluat chiar capacitatea germinativă a seminţelor pe 

mediu suplimentat cu paraquat (Zhu şi colab., 2010) sau roz-bengal (Kurepa şi colab., 1998), însă nici 

unul dintre acestea nu a utilizat mutanţii din studiul nostru. 

Scopul principal al acestei cercetări a fost investigarea rolului proteinelor bogate în glicină în 

procesul de germinaţie al seminţelor. Cercetările s-au axat pe: 

 determinarea capacităţii germinative a seminţelor provenite de la mai mulţi mutanţi de 

Arabidopsis thaliana (grp2, grp7-1, Ws7ox, abi3, abi4 şi abi5), luaţi sub observaţie, în 

relaţie cu toleranţa acestora la stres abiotic.  

 modificările survenite în expresia genelor GRP2 şi GRP7 în cadrul procesul de 

imbibiţie a semiţelor la tipul sălbatic Col0 şi la mutantul abi3.  

 schimbările de expresie a genei ABI3 în timpul aceluiaşi proces în seminţe provenite de 

la tipul sălbatic Col0, mutantul grp2 şi mutantul grp7-1.  

Aceste studii au posibilitatea de a aduce completări la studiile efectuate deja în legătură cu 

implicarea proteinelor bogate în glicină în calea metabolică a acidului abscisic (ABA). 
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Toleranţa mutanţilor Arabidopsis thaliana la salinitate 

 
Pentru a testa răspunsul mutanţilor de Arabidopsis thaliana luaţi în studiu (abi3, abi4, abi5, 

grp7-1, grp2 şi Ws7ox) şi a tipului sălbatic Col0, la salinitate, a fost evaluată capacitatea de germinare 

a seminţelor pe mediul de cultură ½ MS (Murashige & Skoog) suplimentat cu trei concentraţii diferite 

de NaCl cuprinse între 100 mM şi 200 mM. 

Chiar dacă s-au observat efecte negative ale salinităţii asupra germinării seminţelor încă de la 

cea mai mică concentraţie de NaCl (100 mM) folosită, diferenţele cele mai evidente, aşa cum era de 

aşteptat, au fost observate la cea mai ridicată concentraţie utilizată (200 mM). Analiza capacităţii de 

germinare pe mediul de cultură ½ MS suplimentat cu 200 mM NaCl au evidenţiat că rata de germinare 

a mutanţilor ABI nu este afectată, seminţele fiind în măsură să germineze în procent de 100%, 

comparativ cu ecotipul Col0, unde germinaţia a fost clar afectată (Figura 23). 

Capacitatea de germinare a seminţelor prelevate de la mutantul grp2a fost puţin afectată, 90% 

dintre seminţele testate fiind capabile să germineze. Potenţialul germinativ al seminţelor obţinute de la 

mutantul grp7-1, respectiv supraexpresorul WS7ox, a fost puternic afectată de concentraţia ridicată de 

NaCl, doar 20%, respectiv 10% din seminţele testate fiind capabile să germineze integral până la 

sfârţitul experimentului. 

Rezultatele obţinute în acest studiu confirmă atât afirmaţia făcută de Cao şi colaboratorii 

(2006), cu privire la capacitatea de germinare a mutantului knock-out pentru proteina AtGRP7, precum 

şi pe cea sugerată de către Kim şi grupul acestuia (2008), referitor la răspunsul supraexpresorului 

AtGRP7 la stresul oxidativ.  

Totuşi, există contradicţii cu rezultatele prezentate de Kim şi colaboratorii (2008) cu privire la 

mutantul knock-out, dar acest lucru se poate datora faptului că aceştia din urmă au lucrat cu o linie 

mutant diferită de cea utilizată în cercetarea noastră, precum şi cu concentraţii diferite de NaCl. 
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Fig.23. Capacitatea germinativă pe mediu cu 200 mM NaCl.Comparaţia capacităţii germinative a mutanţilor 

abi3, abi4, abi5, grp2, grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat cu 200 mM 

NaCl. Axa Y este reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este indicată pentru P< 

0.05. 

 

Toleranţa mutanţilor Arabidopsis thaliana la secetă 

 
Toleranţa la secetă a mutanţilor a fost testată prin evaluarea capacităţii germinative a seminţelor 

pe un medii de cultură ½ MS suplimentat cu diferite concentraţii de manitol (între 100 mM şi 300 

mM). Concentraţia foarte mare de manitol utilizată în acest tip de mediu de cultură a influenţat în mod 

negativ capacitatea de germinare a tipului sălbatic Col0, seminţele testate prezentând o rată 

semnificativ mai mică de germinare, în contrast cu cea înregistrată în cazul mutanţilor abi3 şi abi5. 

Numai 50% dintre seminţele provenite de la mutantul grp7-1 au fost capabile să germineze 

până în ziua a şaptea, iar seminţele supraexpresorului au fost grav afectate, înregistrându-se o rată de 

germinare mai mică decât 20%. Şi în acest caz s-a putut observa faptul că rata de germinaţie a 

seminţelor provenite de la mutantul grp2 nu a fost afectată, 90% dintre aceste seminţe fiind capabile să 
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genereze plantule sănătoase. Seminţele obţinute de la mutanţii ABI au fost capabile să germineze într-

un procent de 100% şi în cadrul acestui experiment (Figura 24). 

 
Fig.24. Capacitatea germinativă pe mediu cu 300 mM manitol.Comparatia capacităţii germinative a 

mutanţilor abi3, abi4, abi5, grp2, grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat cu 

300 mM manitol. Axa Y este reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este indicată 

pentru P< 0.05. 

 

Capacitatea germinativă a mutanţilor Arabidopsis thaliana sub influenţa acidului abscisic 
 

În scopul testării capacităţii de germinare a mutanţilor şi a ecotipului Colo0 sub influenţa 

acidului abscisic, seminţele au fost cultivate pe mediu de cultură ½ MS, suplimentat cu trei concentraţii 

diferite de acid abscisic (între 0.5 µM şi 1 µM). Trei dintre mutanţii Arabidopsis testaţi (abi3, abi4 şi 

abi5) sunt insensibili la acest fitohormon, astfel capacitatea lor de germinare nu ar trebui să fie afectată 

de niciuna dintre concentraţiile utilizate în experiment.  

Rezultatele obţinute au arătat o rată semnificativ mai mare de germinare a mutanţilor ABI, în 

comparaţie cu tipul sălbatic Col0, mutantul knock-out şi supraexpresorul pentru proteina AtGRP7 aşa 

cum era de aşteptat. Seminţele prelevate de la mutantul grp7-1 au început procesul de germinaţie doar 

în ziua a patra, ajungând la un procent de doar 40% seminţe germinate în ziua a şaptea, când s-au 
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finalizat observaţiile. Capacitatea germinativă a supraexpresorului a fost deosebit de afectată, doar 

10% dintre seminţele testate reuşind să germineze până la finalul experimentului. O diferenţă statistic 

seminificativă a fost observată în cazul comparaţiei capacităţii germinative a mutantului grp2 cu 

mutantul grp7-1, seminţele mutantului grp2 reuşind să germineze în proporţie de 80% (Figura 25). 

Rezultatele obţinute de Karlson şi Imai (2003), Nakaminami şi colaboratorii (2009), Fusaro şi 

colaboratorii (2007) şi Park şi colaboratorii (2009) concluzionează că există un efect pozitiv al 

proteinei GRP7 în plante, ca răspuns la temperaturile scăzute, în timp ce rezultatele noastre privind 

celelalte două stresuri abiotice majore (salinitate şi deficit hidric), evidenţiază un efect negativ legat de 

sensibilitatea plantelor la salinitate şi secetă  

Se pare că aceeaşi  influenţă negativă s-a înregistrat şi în cazul proteinei GRP2 în capacitatea de 

germinare a seminţelor sub stres salin, secetă şi influenţa fitohormonului ABA, în contrast cu cea 

pozitivă, legată de influenţa acestor proteine în platele supuse unor temperaturi scăzute.(Kim et al., 

2008) 

 
Fig.25. Capacitatea germinativă pe mediu cu 1 µM ABA.Comparatia capacităţii germinative a 

mutanţilor abi3, abi4, abi5, grp2, grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat cu 

1 µM ABA. Axa Y este reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este indicată pentru 

P< 0.05. 
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Toleranţa mutanţilor Arabidopsis thaliana la stres oxidativ 

 
Pentru a evalua reacţia mutanţilor Arabidopsis thaliana şi a tipului sălbatic Col0 la stresul 

oxidativ, studiul a inclus observarea capacităţii de germinare a seminţelor pe mediul de cultură ½ MS 

suplimentat cu trei concentraţii diferite de N,N′-dimethyl-4,4′-bipyridinium dichlorid (paraquat) (între 

1 µM şi 3 µM) şi trei concentraţii diferite de 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodofluoresceină (roz-

bengal) (între 1 µM şi 3 µM). În ceea ce priveşte rata de germinare a mutanţilor ABI şi mutantul grp2 

rezultatele obţinute în acest experiment au fost similare cu cele obţinute pe mediul de cultură ½ MS 

suplimentat cu 2 μM paraquat. Singura diferenţă a fost observată în cazul ratei de germinare a 

mutantului grp7-1, care nu a fost statistic semnificativ mai mare decât cea a supraexpresorului Ws7ox, 

deşi mai mult de 50% din seminţele prelevate de la mutantul grp7-1 au germinat. Seminţele provenite 

de la supraexpresorul Ws7ox, au germinat în procent de 25% (Figura 26). 

 

 
Fig.26. Capacitatea germinativă pe mediu cu 3 µM paraquat.Comparaţia capacităţii germinative a 

mutanţiilor abi3, abi4, abi5, grp2, grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat 

cu 3 µM paraquat. Axa Y este reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este indicată 

pentru P< 0.05. 
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Utilizarea unei concentraţii de 5 μM roz-bengal în mediul de cultură a avut un efect negativ 

asupra potenţialului germinativ al tipului sălbatic Col0, în comparaţie cu cel al seminţelor provenite de 

la mutanţii ABI şi grp2. De asemenea, un efect negativ a fost observat şi în cazul seminţelor obţinute 

din plantele grp7-1, care au germinat doar în proporţie de 50%. Mai puţin de 20% din seminţele 

obţinute din plantele Ws7ox au fost capabile să germineze pe acest tip de mediu de cultură (Figura 27). 

 

 

 
Fig.27. Capacitatea germinativă pe mediu cu 5 µM roz-bengal.Comparaţia capacităţii germinative a 

mutanţiilor abi3, abi4, abi5, grp2, grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat 

cu 5 µM roz-bengal. Axa Y este reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este 

indicată pentru P< 0.05. 

 

 

 

Rezultate similare în ceea ce priveşte rezistenţa la paraquat a mutanţilor knock-out au fost 

observate în cercetările efectuate de catre AL-Quraan şi colabolaboratorii (2011). Aceştia, evaluând 

implicarea genelor CAM (calmoduline) în raspunsul plantelor la stresul oxidativ cauzat de paraquat, au 

concluzionat că din şapte linii knock-out testate, doar două (cam5-4 şi cam6-1) prezintă sensibilitate 
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mare la acest tip de substanţă, în ceea ce priveşte germinarea seminţelor, creşterea plantulelor şi 

daunele cauzate de stresul oxidativ. În urma cercetărilor efctuate s-a concluzionat posibila implicare 

directă a genelor CAM5 şi CAM6 în germinarea seminţelor şi dezvoltarea timpurie, prin conferirea 

unei toleranţe ridicate la acest tip de stres. 

Cercetările efectuate de Li şi grupul acestuia în studiul mutantului de Arabidopsis paraquat 

rezistent 1, au demonstrat faptul că mutaţia par1 conferă toleranţă la acumularea de paraquat în 

cloroplaste. Acelaşi grup a identificat la orez (Oryza sativa), o genă, OsPAR1, a cărei supraexprimări a 

determinat o hipersensibilitate la paraquat, mutaţia knock-out a acestei gene conferind rezistenţă mai 

ridicată la acest compus (Li şi colab., 2013). 

Un studiu realizat de Gaber şi colaboratorii (2012) a arătat că mutaţia knock-out AtGPX8 

pentru izoenzima glutation peroxidaz (GPX), a crescut sensibilitatea plantelor la stresul oxidativ 

produs de paraquat. Când această izoenzimă a fost supraexprimată, toleranţa plantelor la stres oxidativ 

a crescut, sugerând un rol de protecţie a AtGPX8 pentru componentele celulare supuse stresului 

oxidativ. În cazul supraexpresorului pentru proteina GRP7, rezultatele obţinute în studiul nostru au fost 

în contradicţie cu cele obţinute de grupul menţionat precedent. 

 

 

Influeţa etilenei (ACC) asupra capacităţii germinative la liniile mutante Arabidopsis thaliana 

 
Pentru a evalua influenţa etilenei asupra capacităţii germinative a seminţelor provenite de la 

mutantul knock-out, respectiv supraexpresorul pentru proteina GRP7, au fost alese trei concentraţii 

diferite de acid 1-aminocyclopropane-1-carboxilic (ACC)  pentru a suplimenta mediul de cultură ½ 

MS (între 10 µM şi 100 µM). 

Concentraţia ridicată de ACC utilizată în timpul acestui studiu a avut un efect negativ asupra 

ratei de germinare a seminţelor obţinute de la tipul sălbatic, în comparaţie cu cele provenite de la 

mutanţii AtGRP7. Numai 50% dintre seminţele Col0 au fost capabile să germineze, în contrast cu 95% 

în cazul mutantului grp7-1 şi 80% în cazul supraexpresorului WS7ox (Figura 28). 

Efectul compusului ACC asupra germinării seminţelor provenite de la mutanţii AtGRP7 a fost 

unul pozitiv, sporind în ambele cazuri capacitatea germinativă a seminţelor, precum şi rata de 

germinaţie, în comparaţie cu ecotipul Col0. Efecte similare ale acestui compus asupra germinării 
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seminţelor s-au înregistrat de asemenea în cazul seminţelor de castraveţi supuse stresului salin. Efectul 

sării a fost îndepărtat prin utilizarea de ACC şi Ethephon (cel mai utilizat regulator de creştere la 

organismele vegetale) (Chang şi colab., 2010).  

Cercetările efectuate de către Siddikee şi colaboratorii (2011), au dovedit că utilizarea de ACC 

scade efectul stresului salin asupra creşterii plantelor de piper roşu, prin reducerea producţiei de etilenă 

indusă de acest tip de stres. 

Corelarea rezultatelor noastre cu alte studii referitoare la efectul ACC asupra germinării 

seminţelor, conduce la concluzia că acest compus are un impact pozitiv asupra creşterii capacităţii de 

germinare şi asupra dezvoltării plantulelor. 

 

 

 

 
Fig.28. Capacitatea germinativă pe mediu cu 100 µM ACC. Comparaţia capacităţii germinative a 

mutanţilor grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat cu 100 µM ACC. Axa Y 

este reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este indicată pentru P< 0.05. 
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Influeţa nitroprusiatului de sodiu (SNP) asupra capacităţii germinative a liniilor mutante 
Arabidopsis thaliana 
 

Influenţa nitroprusiatului de sodiu (SNP) asupra mutanţilor de Arabidopsis thaliana grp7-1 şi 

Ws7ox şi a tipului sălbatic Col0 a fost studiată prin observaţiile făcute pe rata de germinare a 

seminţelor. Efectul acestui compus chimic ar trebui să îmbunătăţească capacitatea de germinare a 

seminţelor luate în considerare. Trei concentraţii diferite (între 10 µM şi 100 µM) au fost folosite 

pentru a suplimenta mediul de cultură ½ MS (Figura 29). 

Atât mutanţii AtGRP7, cât şi tipul sălbatic au înregistrat un procent mult mai ridicat de 

germinaţie la sfârşitul experimentului. Rezultatele obţinute de către Liu şi grupul acestuia (2009), în 

ceea ce priveşte capacitatea de germinaţie a seminţelor ecotipului Col0 au fost asemănătore cu 

rezultatele noastre, care au arătat o capacitate sporită de germinare a seminţelor, atunci când a fost 

utilizat un mediu de cultură suplimentat cu SNP.  

Pretratamentul cu SNP în cazul grâului de toamnă (Triticum aestivum L., cv. Huaimai 17) a 

generat o rată mai mare de germinare sub stres salin, în contrast cu seminţele care nu au fost tratate cu 

soluţie SNP (Zheng şi colab., 2009). 

 
Fig.29. Capacitatea germinativă pe mediu cu 100 µM SNP.Comparaţia capacităţii germinative a mutanţilor 

grp7-1, Ws7ox şi a controlului Col0 pe mediu de cultură ½ MS suplimentat cu 100 µM SNP. Axa Y este 

reprezentată de media a trei replicate testate. Semnificaţia statistică este indicată pentru P< 0.05. 
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Expresia genică a genelor GRP2 şi GRP7 în seminţele obţinute de la mutantul abi3 şi ecotipul 
Col0 în procescul de imbibiţie 
 

Rezultatele obţinute au indicat că nivelul de expresie al genei GRP2 creşte semnificativ după ce 

seminţele tipului sălbatic Col0 sunt umectate, timp de 96 de ore. Acelaşi efect  poate fi observat, în 

cazul seminţelor care au fost umectate în soluţie salină, deşi o diferenţă semnificativă între umectarea 

timp de 96 ore cu apă şi cea în soluţie salină a putut fi evidenţiată. Nivelul de expresie a genei GRP2 

este semnificativ mai mic în seminţele supuse tratamentului salin (Figura 30). 

 

 
 

Rezultate similare au fost obţinute în cercetările efectuate de către Kim şi colaboratorii (2007), 

aceştia ajungând la concluzia că nivelul transcriptului de AtGRP2 este crescut în timpul expunerii la 

rece a plantelor, uşor ridicat ca răspuns la salinitate mare şi nu este afectat de stresul osmotic. 

În cazul seminţelor mutantului abi3 îmbibate cu apă, nivelul de expresie a genei GRP7 a fost 

relativ ridicat la începutul procesului, crescând după 24 de ore si scăzând nesemnificativ după 96 ore. 
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Fig.30.Expresia relativă a genei GRP2 în seminţe de Col0 îmbibate în H2O şi 
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statistic semnificativă pentru P<0.05. 
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În cazul seminţelor îmbibate cu soluţie salină, nivelul de expresie a genei GRP7 a crescut semnificativ 

după 24 ore şi a scăzut puternic la sfărşitul perioadei de 96 ore (Figura 31). 

 

 

 
Cercetările efectuate de către Schmidt şi colaboratorii (2010), au arătat că nivelul transcriptului 

celor două gene, AtGRP2 şi AtGRP7, este ridicat în cazul culturilor celulare de Arabidopsis thaliana 

care au fost supuse stresului oxidativ produs de 10mM H2O2. 

Nivelul transcriptului a trei proteine bogate în glicină şi prolină găsite în soia (Glycine max) şi 

anume GmGPRP1, 3 şi 4, s-a dovedit a creşte în mod semnificativ, ca răspuns la temperaturi scăzute, 

salinitate şi stres hidric, dar nu ca răspuns la acidul abscisic (ABA) (Peng şi colab., 2012). În cazul 

proteinelor bogate în glicină găsite în Brassica napus, rezultatele obţinute de Kim şi colaboratorii 

(2012), au arătat o creştere a nivelului de expresie a tuturor genelor BnGRP, ca răspuns la stresul 

termic şi o scădere, ca răspuns la secetă şi la stresul salin. 
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Fig.31. Expresia relativă a genei GRP7în seminţe de abi3 îmbibate cu apă sau 

soluţie salină de 100mM NaCl.Seminţele au fost îmbibate pentru mai multe ore. 

ARN-ul total a fost extras, revers transcris şi măsurat prin metoda Q-RT-PCR. * 

indică diferenţe statistic semnificative pentru P<0.05. 
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Expresia genică a genei ABI3 în seminţele obţinute de la mutantul grp2, grp7-1 şi ecotipul Col0 în 
procescul de imbibiţie 
 

Nivelul de expresie al genei ABI3 în seminţele de tip sălbatic îmbibate cu apă a atins cel mai 

înalt nivel la începutul procesului, scăzând după 24 de ore şi fiind semnificativ redus după 96 ore de la 

începutul experimentului. Modelul anterior s-a menţinut şi în cazul umectării cu soluţie salină, nivelul 

de expresie al genei ABI3 fiind semnificativ redus după 24 de ore şi de asemenea după 96 ore de la 

începutul procesului (Figura 32). 

 

 

 

 
 

 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

0

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.0001

0.00012

0 24 96 0 24 96 

Fig. 32. Expresia relativă a genei ABI3 în seminţe de Col0 îmbibate cu apă sau 

soluţie salină de 100mM NaCl.Seminţele au fost îmbibate pentru mai multe ore. 

ARN-ul total a fost extras şi măsurat prin metoda Q-RT-PCR. * indică difernţe 

statistic semnificative pentru P<0.05. 
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În evaluarea nivelului de expresie a genei ABI3 în seminţele grp7-1 umectate cu apă, 

observaţiile făcute au arătat că cel mai înalt punct este atins la începutul procesului, reducându-se apoi 

semnificativ odată cu trecerea timpului. Aceleaşi observaţii au fost constatate în cazul umectării în 

soluţie salină a seminţelor mutantului knock-out (Figura 33). 

 

 

 

 
 

Rezultate similare au fost obţinute în cercetările efectuate de Parcy şi colaboratorii (1994). , 

care au arătat că nivelul de expresie a genei ABI3 este crescut în timpul zilei a 5-a şi a 8-a după 

polenizare, devenind mai scăzut după această perioadă. Expresia genei ABI3 a fost complet suprimată 

în ţesuturile vegetative ale plantulelor sau ale plantelor menţinute în condiţii standard de creştere.  
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fost extras şi măsurat prin metoda Q-RT-PCR. * indică difernţe statistic semnificative 

pentru P<0.05. 
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În cercetările efectuate de Allen şi colaboratorii (2010)., autorii susţin scăderea expresiei genei 

ABI3 după două zile de la începerea îmbibării, concluzionând astfel relaţia dintre răspunsul seminţelor 

la îndepărtarea stadiului de dormanţă şi începerea procesului germinativ  

Studiile efectuate de Yuan şi grupul acestuia (2011)., au arătat faptul că nivelul de transcriere a 

genei ABI3 a fost redus în mod semnificativ când seminţele au fost supuse stresului salin, atât în 

mutantul abi5 (abscisic acide insensitive 5) cât şi în mutantul rgl2 (the gibberellic acid signaling 

repressor)  

 

Rezumatul rezultatelor 
 

Testele de germinaţie efectuate în acest studiu au demonstrat faptul că plantele mutante ABI nu 

sunt insensibile doar la acidul abscisic, ci prezintă o rezistenţă sporită faţă de orice tip de stres abiotic 

luat în considerare. Seminţele obţinute de la aceşti mutanţi de Arabidopsis thaliana au fost capabile să 

germineze, la capacitate maximă, pe fiecare mediu de cultură testat. Plantele knock-out pentru proteina 

GRP2 (grp2) au arătat de asemenea o capacitate de germinaţie bună pe toate mediile de cultură 

examinate, în contrast cu plantele mutante knock-out pentru proteina GRP7 (grp7-1), care se 

caracterizează printr-o toleranţă scăzută la stresul salin şi cel hidric. Cu toate acestea, atunci când 

seminţele acestui mutant au fost supuse stresului oxidativ, rezultatele obţinute au evidenţiat creşterea 

capacităţii de germinare a seminţelor grp7-1. Supraexpresorul pentru proteina GRP7 (Ws7ox) a avut 

cea mai scăzută rată de germinaţie, pe toate tipurile de medii testate, sugerând astfel o toleranţă scăzută 

la toate tipurile de factori abiotici studiaţi. 

Nivelul de expresie a genei GRP7, înregistrat în seminţele provenite de la mutantul abi3, au 

arătat o creştere semnificativă atunci când acestea au fost supuse la îmbibare în soluţie salină, în 

contrast cu nivelul de expresie a genei GRP2, pentru care nicio modificare nu a fost observată. Nivelul 

de expresie a genei ABI3 a scăzut semnificativ în cazul seminţelor grp7-1 umectatetimp de 96 ore în 

soluţie salină. În cazul mutantului grp2, această diferenţă a fost nesemnificativă.  

Pe baza acestor rezultate obţinute se poate preconiza că semnalul indus de hormonul acid 

abscisic intervine înaintea expresiei/activităţii genelor GRP, pe calea metabolică a ABA . Pentru 

confirmarea acestei supoziţii este însă nevoie de aprofundarea studiilor. 
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CONCLUZII GENERALE 
 

 Analiza caracterelor cantitative a demonstrat faptul că proteina AtGRP2 are o implicare 

majoră în stadiile de dezvoltare timpurie a plantei. 

 Analizele fenotipice au aratat că proteina AtGRP7 nu are o implicare majoră în 

dezvoltarea timpurie a plantelor. 

 Capacitatea germinativă a mutantului grp2 nu a fost influenţată de compuşii paraquat şi 

roz bengal demonstrând faptul că proteina AtGRP2 nu are o implicare majoră în 

procesul germinativ al seminţelor supuse stresului oxidativ. 

 Folosirea compusului SNP în mediul de cultură a sporit rata de germinaţie a mutanţiilor 

grp7-1 şi Ws7ox indicând astfel influenţa pozitivă a acestei substanţe asupra capacităţii 

germinative a seminţelor. 

 Rezultatele obţinute în cazul folosirii compusului ACC în mediul de cultură a indicat 

impactul pozitiv al acestei substanţe asupra capacităţii germinative a seminţelor 

 Rezultatele privind expresia genică au demondtrat faptul că semnalul hormonului ABA 

ar putea interveni inaintea expresiei/activităţii genelor GRP. Acest fapt este susţinut de 

nivelul de expresie ridicat al genei ABI3 inregistrat la inceputul procesului de imbibiţie 

al seminţelor. 
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