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Comportamentul in vitro al unor genotipuri de ghizdei (Lotus corniculatus L.) 
în funcţie de balanţa hormonală, vârsta şi epoca de prelevare a explantelor  

 
 
 

Rezumatul tezei de doctorat 
 
 

Majoritatea studiilor efectuate timp de un secol în domeniul vitroculturilor 

vegetale au servit la elucidarea mai multor aspecte privind regenerarea, creşterea, 

organogeneza, embriogeneza somatică ş.a., a unor structuri tisulare sau a unor tipuri 

celulare, în funcţie de compoziţia mediului de cultură şi a condiţiilor ecofiziologice 

din recipientele de cultură şi a camerei de creştere. Există, însă, încă, numeroase 

necunoscute cu privire la unii factori implicaţi în morfogeneză (în special la nivel 

celular şi molecular), precum şi referitor la transmiterea şi a informţiei genetice nou 

dobândite. 

Ca o consecinţă a celor menţionate se poate accepta, fără nici o rezervă, că 

biotehnologiile reprezintă un adevărat evenimente care a determinat propulsarea ei 

într-o nouă etapă cunoscută sub denumirea de ameliorare neconvenţională. 

Culturile in vitro au găsit într-un timp foarte scurt numeroase aplicaţii 

practice în ameliorarea numeroaselor specii de cultură, implicit a ghizdeiului, 

privind multiplicarea genotipurilor valoroase, propagarea stocurilor libere de viroze, 

conservarea resurselor genetice ş.a. În plus, variaţia genetică manifestată de plantele 

regenerate în cultura in vitro (variabilitatea somaclonală), sau cea obţinută prin 

mutageneză indusă, a putut şi este folosită în obţinerea de genotipuri valoroase.  

Pornind de la aceste constatări ne-am străduit ca pe lângă sintetizarea 

rezultatelor pro- şi contra, privind problema multiplicării şi creării de mutaţii in 

vitro la ghizdei, să încercăm să elaborăm propriile noastre păreri în cadrul tezei de 

doctorat: “ Comportamentul in vitro al unor genotipuri de ghizdei (Lotus 

corniculatus L.) în funcţie de balanţa hormonală, vârsta şi epoca de prelevare a 

explantelor ”. 
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Teza este structurată în şase capitole : 

Cap. I – Importanţa culturii ghizdeiului 

Cap. II – Vitrocultura, sursă de variabilitate şi de modele experimentale la 

ghizdei 

Cap. III – Materialul biologic şi metoda de lucru 

Cap. IV – Îmbunătăţirea tehnologiilor de micropropagare in vitro la ghizdei 

Cap. V – Efectul factorilor mutageni asupra vitroplantulelor 

Cap. VI – Determinarea diversităţii genetice a cultivarelor de ghizdei 

Concluzii 

Bibliografie 

inserate pe 201 pagini, completate cu 47 de tabele, 25 ilustraţii foto şi 8 figuri. 

În abordarea acestui subiect s-a urmărit elucidarea unor aspecte privind 

posibilităţile de regenerare şi multiplicare in vitro a ghizdeiului, crearea de 

variabilitate genetică in vitro. 

În scopul celor menţionate, abordarea noastră se referă la unele aspecte 

majore care să evidenţieze următoarele: 

- optimizarea protocolului pentru organogeneza directă a cultivarelor de 

ghizdei; 

- implicarea unor citochinine în morfogeneza in vitro a ghizdeiului; 

- capacitatea de regenerare in vitro a unor tipuri de explante de vârste 

diferite la ghizdei; 

- reacţia genotipurilor de ghizdei, in vitro, în culturile de meristeme şi 

calus; 

- inducerea de variabilitate in vitro la ghizdei, folosind agenţi mutageni 

chimici; 

- decelarea diferenţierii genetice a genotipurilor de ghizdei prin analize 

moleculare. 
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Pe parcursul elaborării tezei de doctorat ne-am străduit să dăm un răspuns cât 

mai plauzibil elucidării aspectelor luate în studiu, corelând datele proprii cu 

multiplele sugestii oferite de literatura de specialitate. 

Prin natura sa biologică, plantă alogamă, dar cu posibilităţi de multiplicare 

vegetativă, metodologia de lucru adoptată conferă posibilitatea decelării formelor 

biologice ale multiplicării genotipurilor de ghizdei in vitro şi adaptarea 

neoplantulelor la efectul mutagen al agenţilor chimici. 

Crearea de variabilitate genetică prin utilizarea factorilor mutageni capabili 

să amplifice frecvenţa mutaţiilor, în cazul ghizdeiului este puţin menţionată în 

literatura de specialitate. 

Regenerarea şi oragnogeneza in vitro la unele specii de plante constituie o 

condiţie esenţială pentru reuşita multiplicării plantelor respective pe cale vegetativă. 

Procesele de morfogeneză şi organogeneză se realizează sub influenţa factorilor 

endogeni şi exogeni. Conţinutul endogen de hormoni, tipul acestora, precum şi 

echipamentul enzimatic sunt factori cu rol de reglare a regenerării. Natura 

fitohormonilor utilizaţi precum şi concentraţia lor, diferenţele balanţelor hormonale 

au un rol important în procesele de organogeneză. 

Materialul biologic utilizat a fost constituit din opt genotipuri autohtone de 

ghizdei, trei ameliorate, Alina, Nico şi Danitim şi cinci populaţii locale din 

Moldova, provenite de la Banca de gene Suceava. 

Cercetările efectuate, în perioada 2010-2013, au fost realizate în Laboratorul 

de culturi de ţesuturi a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca şi Laboratorul de Biotehnologii a Facultăţii de Protecţia mediului, Oradea. 

Asupra materialului biologic menţionat, ne-am îndreptat atenţia asupra 

optimizării protocoalelor privind implicaţiile unor medii de cultură în morfogeneza 

şi regenerarea unor tipuri de explante urmate de crearea variabilităţii genetice 

utilizând factori mutageni chimici şi diferenţierea genetică a genotipurilor de 

ghizdei. 
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Pentru iniţierea culturii in vitro s-au utilizat iniţial seminţe de la soiul Alina 

şi apoi de la toate cele opt genotipuri avute sub observaţie . 

Pornind de la ideea că pentru realizarea unui număr mare de explante cu 

valoare regenerativă şi multiplicare directă, utilizarea seminţelor de ghizdei pare a fi 

benefică. Seminţe de la soiul Alina au fost puse să germineze pe medii de cultură 

(vezi tabelul 4.1.), evidenţiindu-se sub aspectul procentului de germinaţie în 

variantele G1 şi G0 (vezi tabelul 4.2.), cât şi sub aspectul numărului de neoplantule şi 

a taliei acestora (vezi fig. 4.2. şi 4.3.) 

Sub aspectul evidenţierii reacţiei diferenţiate a celor opt genotipuri de ghizdei, 

din punct de vedere al capacităţii germinative şi a inducerii proliferării mugurilor 

axilari rezultatele din tabelele 4.4. şi 4.5. evidenţiază soiul Alina prin dinamica de 

germinare şi creştere a lăstarilor. 

Pentru inducerea şi accelerarea proliferării mugurilor axilari s-au utilizat 

minibutaşi introduşi în mediul de cultură MS suplimentat cu concentraţii diferite de 

hormoni (AIA – acid indolilacetic şi BAP – benzilaminopurină), (vezi tabelele 4.6. şi 

4.7.)În condiţiile unor doze mărite de AIA şi BAP se constată o proliferare a 

numărului de lăstari şi a lungimii acestora la nivelul soiului Alina şi a populaţiilor 

locale Suceava 4 şi Suceava 5. 

Pentru ca prelevarea de meristeme şi inocularea acestora pe mediul de cultură 

în vederea iniţierii unor culturi in vitro corespunzătoare au fost utilizate, şi cu scopul 

de a le verifica eficienţa, trei medii de bază, Murashige-Skoog (MS), Gamborg (B5) 

şi Phillips-Collins (L2), (vezi tabelul 4.8.). 

Optimizarea protocolului în vederea organogenezei directe a meristemelor de 

ghizdei a urmărit evidenţierea comportamentului genotipurilor, sursa de explant, 

mediile de cultură (MS, B5 şi L2) şi combinaţia regulatorilor de creştere, în cinci 

variante (vezi tabelul 4.8.). S-au utilizat organe vegetative, meristeme tulpinale şi 

coronare, supuse dezinfecţiei prin scufundare în etanol 70% (2’) şi în hipoclorit de 

sodiu 2% (7’) cu o picătură de Tween 20/100 ml. 
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Observaţiile efectuate la 15, 30 şi 60 de zile de cultură au evidenţiat faptul că 

pe mediul de cultură B5, suplimentat cu ANA ca sursă de auxină s-a format calus 

(varianta I-II). Toate celelalte combinaţii de mediu şi regulatori de creştere au 

favorizat o creştere normală a vitroplantulelor fără formare de calus. 

S-a evidenţiat faptul că procesele de organogeneză la ghizdei, se diferenţiază 

în funcţie de sursa de explant, mediile de cultură şi combinaţia regulatorilor de 

creştere. Acest fapt este reflectat de diferenţa dintre soiurile Alina şi Nico, pe de o 

parte şi genotipurile neameliorare, pe de altă parte (vezi tabelul 4.9.). 

Compararea mediilor de cultură MS şi L2, cu acelaşi nivel al regulatorilor de 

creştere, sub aspectul formării neoplantulelor, evidenţiază uşoara superioritate a 

mediului L2, comparativ cu MS, cu diferenţe nesemnificative la nivelul 

parametrilor observaţi, creând certitudinea că utilizarea celor două medii de cultură 

este propice pentru multiplicarea in vitro a ghizdeiului (vezi tabelele 4.10., 4.11.). 

Pentru completarea unor aspecte ale studiului anterior am încercat să 

aprofundăm rolul a două citochinine, benziladenina (BA) şi 2-izopentil-adenina 

(PiP) asupra evoluţiei plantulelor de ghizdei, obţinute in vitro din apex, nod şi 

boboc floral, sub aspectul regenerării şi organogenezei lor (vezi tabelul 4.14.). S-a 

constatat că apexul este capabil să regenereze plante complet formate şi cu rădăcină. 

Comparativ, din nod şi boboc floral se formează mai puţine neoplantule. Efectele 

fito-fiziologice ale citochininelor pot fi rezumate, în funcţie de concentraţie şi tipul 

acestora, ca facilitând formarea de muguraşi şi de tulpiniţe (caulogeneză), fiind 

antagoniste, de regulă rizogenezei. 

Am fost interesaţi de capacitatea regenerativă in vitro a unor cultivare de 

ghizdei în funcţie de vârsta plantei donatoare de explante, natura acestora şi mediul 

de cultură utilizat. Acest aspect a fost urmărit pe două medii abreviate (L1 şi L2) 

care au evidenţiat faptul că pe mediul L1 explantele provenite din nod au un procent 

de viabilitate de 93-94% indiferent de vârsta plantei donatoare, formând însă din 

fiecare nod 2-3 neoplantule fără sistem radicular. Spre deosebire de mediul L2, 

numărul plantelor pe nod este mai mic, dar au o rizogeneză puternică (vezi tabelul 
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4.15.). Se constată că evoluţia apexurilor este mai bună sub aspectul multiplicării, 

decât a nodurilor, dar cu o viabilitate mai scăzută, crescând însă odată cu avansarea 

în vârstă a plantei donatoare (an III), (vezi tabelul 4.15.). 

Concluzionând cele de mai sus, se poate considera că există o strânsă corelaţie 

între mediul de cultură şi aportul regulatorilor de creştere şi procesele de 

organogeneză şi rizogeneză, influenţate într-o măsură mai mică de vârsta plantelor 

donatoare. Contrar acestei situaţii, doar în cazul apexului se constată o influenţă 

asupra rizogenezei in vitro condiţionată de vârsta plantei. 

După cum s-a mai menţionat, iniţierea culturilor de ţesuturi in vitro necesită 

formarea unui mediu de bază cu o anumită formulă minerală, care să suporte şi să 

stimuleze o diviziune celulară rapidă a explantului meristematic. Formula minerală 

este suplimentată cu auxine şi citochinine pentru a iniţia sau bloca organogeneza 

radicelelor sau lăstarilor. În experienţele noastre s-au utilizat pentru eficientizarea 

mediilor de cultură auxine şi citochinine. Auxinele utilizate pentru inducerea 

diviziunii celulare şi a rizogenezei au fost acidul indolilacetic (AIA), acidul 

indolilbutiric (AIB) şi acidul alfa-naftilacetic (ANA) în concentraţie de 0,5-2,0 

mg/l.  Citochininele de sinteză utilizate au fost kinetina (K) (6-furfuril-aminopurina) 

şi BAP (6-benzil-aminopurina). 

Pentru a evidenţia modul lor de acţiune, pe un mediu de cultură Murashige-

Skoog s-a acţionat cu hormoni de creştere individuali şi apoi prin utilizarea mai 

multora în mediul de cultură de bază s-a urmărit contribuţia fiecăruia asupra 

neoformării de plantule in vitro. 

Introducerea acidului β-indolilbutiric (AIB) în mediul de cultură influenţează 

organogeneza la nivelul concentraţiilor de 1,0-2,0 mg/l (vezi tabelul 4.16). 

Organogeneza, se reflectă mai ales asupra procesului de rizogeneză la nivelul 

concentraţiilor de 0,5-2,0 mg/l. Sub aspectul calusogenezei se constată diferenţieri 

condiţionate de concentraţiile de AIB. 

Reacţia cultivarelor la influenţa AIA (acidul β-indoliacetic), marchează 

rezultate asemănătoare, în procesul de organogeneză, cu AIB, cu diferenţa că indicii 
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optimi în procesele de rizogeneză şi calusogeneză se evidenţiază la concentraţia de 

1,0-1,5 mg/l. În cazul rizogenezei s-au obţinut rezultate pozitive la o concentraţie de 

2,0 mg/l (vezi tabelul 4.17.). 

În cazul AIA, caulogeneza nu se manifestă de loc, indiferent de concentraţia 

auxinei respective. 

Spre deosebire de cele două auxine menţionate (AIB şi AIA), se constată că 

acidul n-naftilacetic (ANA) are o influenţă pozitivă mai ales asupra calusogenezei 

(vezi tabelul 4.18.). În cazul soiului Alina la o concentraţie de 1,0 mg/l ANA se 

realizează un procent de 9% caulogeneză. 

Analizând efectele auxinelor artificiale asupra organogenezei ghizdeiului, se 

constată reacţii diferenţiate condiţionate de concentraţia auxinelor utilizate. De aici, 

ipoteza că procesul de multiplicare in vitro trebuie individualizat, în sensul că 

fiecare cultivar îşi are un specific al reacţiei faţă de activitatea hormonală, din 

structura mediilor de cultură. 

Influenţa chinetinei (K) are un efect marcant asupra caulogenezei, la concentraţia 

de 1,5-2,0 mg/l (vezi tabelul 4.19.). Spre deosebire de auxinele menţionate anterior, 

chinetina (K) nu are efecte rizogene, influenţând calusogeneza şi în special caulogeneza. 

O creştere a concentraţie de la 0,5 la 2,0 mg/l are un efect marcant asupra fenomenului de 

caulogeneză. 

Benzilaminopurina (BAP) evidenţiază practic acelaşi efect cu cel obţinut în 

cazul utilizării chinetinei (K), cu efecte majore asupra caulogenezei, apoi a 

calusogenezei, şi mai puţin asupra rizogenezei (vezi tabelul 4.20.). 

Fitohormonii orientează procesul de dezvoltare in vitro. O valoare ridicată a 

raportului auxină/citochinină, favorizează rizogeneza şi calusogeneza, iar o valoare 

mai mică, duce la o proliferare a mugurilor axilari şi a organogenezei tulpinale. 

Efectuarea subculturilor stă la baza creşterii eficienţei de multiplicare in vitro 

a ghizdeiului. Ea constă în transformarea tulpiniţelor generate dintr-un inocul în 

micro şi minibutaşi. Repicările derivate din cultura iniţială evidenţiază că pe 
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parcursul ciclurilor de subcultură apar diferenţieri ce indică reacţii genotipice 

diferite a cultivarelor de ghizdei. Soiurile Alina şi Nico au o evidentă tendinţă de 

proliferare pe parcursul multiplicării în subculturi, comparativ cu populaţiile locale 

(vezi tabelul 4.21.). Se constată, ca o regulă generală, că avansarea în subculturi 

duce spre o senescenţă a culturilor ce se manifestă prin scăderea procesului de 

proliferare. 

Diferenţele ce s-au înregistrat şi semnalat pe parcursul lucrării sub aspectul 

capacităţii de regenerare in vitro reprezintă, în general, un obstacol în calea 

extinderii metodelor neconvenţionale în ameliorarea ghizdeiului, aspect ce impune 

cunoaşterea la nivel molecular a diferenţelor apărute şi cauzalitatea lor. 

Pentru inducerea de mutaţii in vitro, s-a utilizat un protocol similar celui 

folosit la multiplicarea in vitro, adăugănd în mediul de cultură doi mutageni 

chimici, dietilsulfat (DES) şi dimetilsulfat (DMS) în câte două concentraţii, 0,5 şi 

2,0 ppm. Perioada tratamentului a fost condiţionată de capacitatea de absorbţie a 

mutagenului de către materialul biologic tratat. După 24 de ore materialul biologic a 

fost trecut pe mediu de cultură proaspăt, identic cu cel al variantei martor (mt). 

Culturile in vitro au găsit numeroase aplicaţii practice în ameliorarea multor 

specii de cultură, printre care multiplicarea genotipurilor valoroase, propagarea 

stocurilor libere de viroze, conservarea resurselor genetice, crearea variabilităţii 

genetice ş.a. 

Pornind de la dezideratele de mai sus, înaite de a aborda aspectele creării 

variabilităţii genetice la ghizdei prin mutageneză in vitro, s-a testat modul de 

comportare al genotipurilor la nivelul culturilor in vitro. 

În procesul de mutageneză, se constată că diferitele concentraţii a factorilor 

mutageni chimici determină o letalitate evidentă a plantelor. Acest fapt face 

necesară cunoaşterea DL 50% (doza letală 50%). În cazul genotipurilor de ghizdei 

doza letală 50% se situaează la nivelul variantelor cu concentraţia de 0,2-2,0 ppm a 

factorilor mutageni (vezi tabelul 5.1. şi 5.2.). 
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Studiul mediului de cultură utilizat în mod obişnuit în culturile in vitro ca şi 

modul în care substanţele mutagene DES şi DEM ce pot influenţa dezvoltarea şi 

evoluţia meristemelor in vitro, au drept punct de plecare observaţiile făcute asupra 

procentului de regenerare de propagule din meristeme. Rezultatele, inclusiv ale 

variantei netratate (mt) evidenţiază o regenerare redusă de 25,5% la Alina, respectiv 

24,2% la Nico (vezi tabelul 5.3.). 

S-a constatat un efect de stimulare a mutagenului DES privind formarea 

neoplantulelor, mai ales în cazul concentraţiei de 0,2 ppm, la genotipurile 

ameliorate. Utilizarea mutagenului DMS determină o evidentă scădere a procentului 

de propagule regenerate, pe măsura creşterii concentraţiei de la 0,2 la 2,0 ppm. 

Influenţa compoziţiei mediului de cultură asupra ratei de multiplicare 

constituie o etapă deosebit de importantă în fluxul tehnologic in vitro, de care depinde 

realizarea într-un timp cât mai scurt a unui număr mare de indivizi identici cu planta 

mamă, excluzând variabilitatea somaclonală. În baza acestui considerent s-a urmărit 

modul în care compoziţia mediului de cultură, respectiv prezenţa unor substanţe cu 

efecte mutagene pot influenţa coeficientul de multiplicare. Raportată la influenţa 

compoziţiei chimice a mediului de cultură, cât şi a modului de reacţie a genotipurilor 

de ghizdei, s-a evidenţiat un coeficient de multiplicare superior la soiul Alina, în 

condiţiile unui mediu de cultură completat cu DES, 0,2 ppm, valoarea acestuia 

scăzând odată cu creşterea concentraţiei mutagenului la 2,0 ppm. 

Un efect negativ, evident se semnalează sub influenţa mutagenului DMS, 

amplificat odată cu creşterea concentraţiei agentului mutagen, diferenţele faţă de 

martorul netratat fiind semnificativ negativ (vezi tabelul 5.4.). 

Comportamentul materialului biologic studiat pe cele patru variante de medii 

de cultură, a fost diferit de la un genotip la altul, sub aspectul procesului de 

rizogeneză. Agentul mutagen DMS, determină diferenţe foarte semnificativ 

negative, în ambele concentraţii. Se evidenţiază, de fapt, un comportament similar 

al genotipurilor la efectele mutagenului DMS, diferenţele faţă de martor fiind 

semnificativ negative (vezi tabelul 5.5.). 



 
 
 
 
 

 11

Procesul de aclimatizare ca etapă de adaptare a plantelor neoformate in vitro, 

la condiţiile de cultură in vivo, au evidenţiat capacitatea de aclimatizare mai ridicată 

a soiului Alina, cu diferenţe semnificative faţă de martor în cazul tratamentului cu 

DES 0,2 ppm. Agentul mutagen DMS, în ambele concentraţii a avut o acţiune 

similară asupra genotipurilor ghizdei, determinând diferenţe foarte semnificativ 

negative comparativ cu varianta martor (vezi tabelul 5.6.). 

Concluzionând comportamentul explantelor în culturile in vitro, de la 

prelevare până la elaborarea radicelelor plantelor neoformate, se constată că 

introducerea în cultura de bază a celor doi agenţi mutageni, provoacă modificări 

fenotipice la nivelul genotipurilor. Introducerea în mediul de cultură a mutagenului 

DMS, în ambele concentraţii, influenţează negativ atât neoformarea propagulelor 

din culturile de meristeme, rata de multiplicare, procesul de rizogeneză şi 

aclimatizarea plantelor, evidenţiind faptul că dimetilsulfatul (DMS) este un mutagen 

mai puternic, comparativ cu efectele provocate de dietilsulfat (DES) şi ca atare ar 

avea capacitatea producerii de posibile mutaţii într-un procent mai ridicat. 

Determinarea diversitǎţii genetice a cultivarelor de ghizdei s-a realizat cu 

ajutorul markerilor RAPD urmǎrindu-se identificarea variabilitǎţii şi a distanţelor 

genetice la cele opt cultivare de ghizdei utilizate în studiile noastre. 

Pentru realizarea dezideratului de mai sus au fost utilizaţi 26 de primeri 

RAPD. Cele mai multe benzi polimorfice au fost obţinute cu primerul OPH12 (14 

benzi), iar cele mai puţine cu primerii OPB17, OPF02 şi OPC08 (o bandǎ). 

Numǎrul total de benzi obţinute cu cei 17 de primeri utilizaţi pentru analiza 

RAPD a celor opt probe a fost de 86, dintre care 31 au fost monomorfice şi 55 

polimorfice, media fiind de 6 benzi polimorfice/primer (vezi tabelul 6.5.; 6.6.). 

Analiza imaginii gelurilor de agarozǎ, a evidenţiat diferenţe între cele opt 

probe, fapt ce indicǎ cǎ probele sunt diferite şi din punct de vedere genetic (vezi fig. 

6.1-6.4.). 
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Analiza distanţelor genetice, a evidenţiat faptul cǎ cele mai apropiate probe 

sub aspect genetic sunt genotipurile Suceava 3, Suceava 4 şi Suceava 5, şi cele mai 

îndepǎrtate sunt cele înregistrate între grupul de referinţǎ (outgroup) şi restul 

probelor, respectiv Suceava 2 şi Suceava 1; 

Un grup apropiat genetic este constituit din cele trei soiuri ameliorate, Alina, 

Nico şi Danitim, ceea ce ne face să credem că soiul Alina a fost utilizat în procesul 

de ameliorare al celorlalte două soiuri (vezi fig. 6.5.). 

 


