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INTRODUCERE

Conservarea biodiversității este un subiect de mare actualitate pe plan mondial. Ea
preocupă nu numai pe biologii din întraga lume dar și pe majoritatea oamenilor de știință
intrigați atât de exploatarea intensivă a tuturor resurselor naturale cât și de perspectiva
epuizării lor rapide. Elaborarea unor strategii de conservare a biodiversităţii a devenit
astfel o prioritate națională în multe țări în scopul menţinerii şi protejării speciilor pe cale
de dispariţie.
Conservarea poate fi realizată in situ, sub forma unor arii protejate la locul de
origine sau ex situ, în grădini botanice, staţiuni de cercetare, instituții specializate sau în
bănci de gene.
România are cele mai multe regiuni bio-geografice din Europa (Continental,
Alpin, Pannonian, Pontic, și Stepic) cu specii de înaltă diversitate, de la lanţul Carpatic
până în Delta Dunării. Distribuția relativ echilibrată a formelor de relief – munţi 28%,
dealuri 42% şi câmpii 30% – sunt caracteristici unice pentru Europa şi rare la nivel
mondial. Datorită acestui fapt, flora României include 3.795 specii şi subspecii de plante
vasculare, dintre care peste 250 de specii sunt încadrate în diverse categorii de
vulnerabilitate.
Astragalus exscapus este o plantă perenă din familia Leguminosae care se
caracterizează print-o formă de raritate specifică și anume existența în populații mici și în
habitate distinctive (Rabinowitz, 1981). Specia face parte din Lista roșie a speciilor pe
cale de dispariție din Lanțul Carpatic alături de alte specii asemănătoare ca: A.
dasyanthus, A. frigidus, A. penduliflorus, A.pseudopurpureus, și A. roemeni.
Astragalus excapus L. ssp. transsilvanicus (Schur) Nyár. este un endemism
regional menţionat în anexa 4b. a OUG 57/2007 ca specie de interes naţional ce necesită
protecţie strictă. Cel mai recent studiu bio-geografic realizat asupra speciilor stepice și
silvo-stepice din Bazinul Transilvaniei (Bădărău, 2000,2001) a relevat faptul că au
dispărut până în prezent aproximativ 80% din populaţiile de A. exscapus ssp.
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Transsilvanicus., actualmente fiind identificate în Câmpia Transilavniei doar 24 de
populații.
Cercetările noastre și-au propus să investigheaze opt populaţii de A. exscapus ssp.
transsilvanicus în vederea evaluării gradului de polimorfism intra- și inter-populațional.
Studiul a cuprins atât analize ale caracterelor morfometrice cât și investigații ale tehnicii
de marcare moleculară. Obiectivul general al acestei teze a dorit să se încadreze în
strategiile de conservare a unei subspecii endemice, neluată în studiu până în prezent la
nivel botanic și molecular și care în lipsa unor lucrări științifice sau programe
asemănătoare poate constitui sursă de noi informații dar și un posibil model de studiu
pentru alte specii.
Concretizarea acesei teze a fost posibilă datorită conducătorului de doctorat Prof.
Dr. Doru PAMFIL, șeful Disciplinei de Biotehnologii din cadrul Facultății de
Horticultură și Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ClujNapoca. Pe această cale îmi exprim gratitudinea pentru îndrumarea de înaltă ținută
academică și pentru susținerea morală și financiară de care am avut parte pe tot parcursul
stagiului de doctorantură.
Analizele necerase cerectării s-au efectuat în cadrul laboratoarelor platformei de
Biotehnologii din Institutul de Științele Vieții al USAMV Cluj-Napoca, unde am întâtnit
un grup competitiv de cercetători cărora țin să le mulțumesc pentru că m-au onorat cu
încredere și înțelegere.
Cercetarea a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, prin intermediul
proiectului „Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în
cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar,
ale societății bazate pe cunoaștere”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/132765.
La încheierea unei etape semnificative a dezvoltării mele profesionale, doresc să
dedic mulțumiri tuturor celor care, într-un mod sau altul, și-au adus contribuția la
elaborarea prezentei lucrări prin sprijinul lor nemijlocit și dezinteresat.

3

Ing. Katalin SZABO

Rezumat al Tezei de doctorat

1. CAPITOLUL I.
DEFINIREA CADRULUI GENERAL AL CERCETĂRII
1.1.

ASPECTE PRIVIND SPECIA ASTRAGALUS EXSCAPUS L.
Astragalus exscapus face parte din familia leguminoaselor, care este una dintre

cele mai numeroase familii din clasa Magnoliopsida cu peste 18.000 de specii clasificate
în aproximativ 650 de genuri (Polhill și Raven, 1981). Leguminoasele constituie un grup
important de plante deoarece ele sunt utilizate ca și plante de cultură, sau furajere, dar se
pot constitui și ca un îngrășamânt verde.
Familia este divizată în trei subfamilii: Papilionoideae, Caesalpinioideae și
Mimosoideae. Subfamilia Papilionoideae reprezintă două treimi din toate genurile și
speciile familiei și conține cele mai importante plante de cultură cum ar fi soia (Glycine
max), mazărea (Pisum sativum), năutul (Cicer arietinum), fasolea (Phaseolus vulgaris),
lintea (Lens culinaris) și alunele (Arachis hypogaea), dar și Astragalus exscapus.

(B)

(A)

Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus (A) partea aeriană (B) sistemul radicular
Sursa: foto original
Plantă perenă, hemicriptofită, cu o înălţime între 10 şi 30 cm care înfloreşte în
lunile mai-iunie, A. exscapus este o specie considerată ca fiind rară, prezentă doar în
pajiștile aflate din etajul pădurilor de stejar până în etajul gorunului. Este o specie
oligotrofă, subtermofită (Ciocârlan, 1988).
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Astragalus excapus L. ssp. transsilvanicus (Schur) Nyár. este un endemism
regional menţionat în anexa 4b. a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011, ca și specie de interes naţional ce necesită protecţie
strictă.
1.2.

IMPORTANȚA SUBSPECIEI ANALIZATE
Din punct de vedere ecolgic Astragalus excapus L. reprezintă o verigă foarte

importantă în evoluția speciei de fluturi periclitate Plebejus sephirus kovacsi Szabo,
constituind hrana de bază ale larvei și pupei (Vojnits și Ács, 1995). Totodată ea face parte
din Lista Roșie a speciilor de plante pe cale de dispariție din Lanțul Carpatic (Witkowski,
2003) și nu în ultimul rând, sistemul radicular pivotant al acestei plante previne eroziunea
solului.
În vederea menținerii biodiversității, din ce în ce mai mult se pune accentul pe
conservarea speciilor din flora spontană înrudite cu speciile de interes economic (Rao și
Hodgkin, 2002); în acest context, Astragalus exscapus face parte din aceeași familie cu
mazărea, fasolea, soia, lintea, nautul; prin urmare prezintă interes pentru unele programe
de ameliorare, constituind o sursă importantă de germoplasmă.
Sistemul radicular al plantei luate în studiu este foarte asemănător cu cel de la
Astragalus membranaceus, care este o plantă medicinală cu conținut ridicat în diferiți
metaboliți secundari ; astfel, există posibilitatea ca și A. exscapus ssp. transsilvanicus să
prezinte capacități curative similare cu acesta, cercetările în aceste sens fiind în
desfășurare.
1.3.

BIODIVERSITATEA ȘI CONSERVAREA DIVERSITĂȚII BIOLOGICE
Biodiversitatea din zilele noastre este rezultatul unei evoluții îndelungate a

proceselor naturale evolutive, fiind tot mai mult expusă și amenințată de influența
omului. Protejarea biodiversității este în propriul nostru interes dar mai ales al

5

Ing. Katalin SZABO

Rezumat al Tezei de doctorat

generațiilor următoare, deoarece resursele biologice sunt vitale pentru supraviețuirea
civilizațiilor viitoare.
Flora României include 3795 specii şi subspecii de plante vasculare datorită
distribuției relativ echilibrate a formelor de relief – munţi 28%, 42% dealuri, platouri şi
30% câmpii. Dintre acestea peste 250 de specii sunt încadrate în diverse categorii de
vulnerabilitate.

Fig. nr. 2 Regiuni biogeografice din Europa
sursa foto: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe-1

Conservarea in situ şi ex situ sunt cele două mari strategii utilizate în conservarea
resurselor genetice ale plantelor. Între aceste două strategii există o diferenţă
fundamentală: conservarea ex situ presupune prelevarea de probe, transferul şi
depozitarea populaţiei unei anumite specii departe de locaţia de origine, respetiv în bănci
de gene, grădini botanice, depozite şi/sau laboratoare în timp ce conservarea in situ (în
habitatul natural) implică stabilirea varietăţilor de interes la locul de origine, gestionarea
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şi monitorizarea arealelor din care aceste specii fac parte, în cadrul comunităţii căreia îi
aparţin (Negri și Veteläinen, 2009).
1.4.

ANALIZA DIVERSITĂȚII GENETICE PRIN TEHNICA SRAP
Evaluarea variabilității genetice și a relațiilor dintre sau între populații, specii ori

indivizi este o temă importantă pentru multe discipline din ramura biologiei. O
aplicabilitate importantă a markerilor moleculari se regăsește în ramura geneticii
conservaționale pentru a determina gradul de variabilitate a taxonilor analizați care este
un factor important în elaborarea strategiilor eficiente de conservare.
În vederea evaluării gradului de polimorfism intra- și inter-populațional al
subspeciei A. excapus ssp. transsilvanicus, din varietatea largă de tehnici moleculare, am
optat pentru metoda SRAP (Sequence Related Amplified Polymorphism), deoarece
numeroase cercetări recente reflectă sustenabilitatea acestei tehnici și prezintă avantaje
tehnice și economice în comparație cu alte metode (ex. RAPD, AFLP sau SSR).
1.5.

OBIECTIVELE CERCETĂRII
Obiectivul general al acestei teze este de a furniza date noi referitoare la

variabilitatea genetică a subspeciei endemice Astragalus excapus L. ssp. transsilvanicus
(Schur) Nyár., în scopul întocmirii unei strategii de conservare.
Pentru realizarea obiectivului general pe parcursul cercetărilor au fost definite
următoarele obiective specifice: (i) dentificarea în teren a unor populații de Astragalus
exscapus ssp. transsilvanicus; (ii) descrierea unor caractere morfologice al indivizilor din
mai multe populații și caracterizarea eco-geografică a arealelor; (iii) recoltatrea
materialului biologic necesar analizelor moleculare și izolarea ADN-ului în vederea
amplificării PCR; (iv) analiza variabilității genetice intra- și inter-populaționale cu
ajutorul indicilor de diversitate prin tehnica SRAP; (v) obținerea unor dendrograme pe
baza distanţelor genetice; (vi) corelarea distanţelor geografice cu cele genetice; (vii)
elaborarea unor strategii de conservare în funcție de rezultatele obținute.
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2. CAPITOLUL II.
METODOLOGIA EXPERIMENTĂRII ȘI MATERIALUL BIOLOGIC
ANALIZAT
2.1.

.MATERIALUL BIOLOGIC ANALAIZAT
Materialul biologic a fost reprezentat de indivizi ale subspeciei Astragalus

exscapus L. subsp. transsilvanicus (Schur) Nyár. Exemplarele populațiilor luate în studiu
au fost recoltate din următoarele locaţii: judeţul Cluj (Cojocna, Viișoara, Valea Florilor,
Gădălin), judeţul Mureş ( Milășel, Săbed, Sărmășel Gară) și respectiv localitatea Silivașu
de Câmpie din judeţul Bistriţa Năsăud Indivizii luaţi în studiu din cadrul unei populaţii au
fost recoltaţi aleatoriu, fiind situaţi la o distanţă mai mare de 30 m unii faţă de ceilalţi
astfel încât arealul ocupat de populaţia respectivă să fie cât mai bine reprezentat şi
caracterizat din punct de vedere al biodiversităţii.
În totalitate s-au analizat 126 de plante reprezentate în tabelul 1, cu o medie de
15,75 indivizi/populație.
Tabel nr.1
Simbolul și localizarea populațiilor de Astragalus exscapus ssp. Transsilvanicus studiate
Simbolul
populației

Localitatea

Nr.indivizi
analizaţi

Longitudine E

Latitudine N

B

Cojocna - Dl.Beleni (CJ)

15

23° 51' 52.38"

46° 45' 57.65"

G

Gǎdǎlin (CJ)

19

23° 50' 50.40"

46° 51' 28.38"

M

Milǎșel (MS)

14

24° 26’ 55.94"

46° 44’ 52.03"

S

Sǎbed (MS)

15

24° 26′ 46.00"

46° 39′ 52.00"

SG

Sǎrmǎșel Garǎ (MS)

15

24° 12' 45.04"

46° 47' 03.11"

SI

Silivașu de câmpie (BN)

15

24° 17' 04.08"

46° 46' 41.58"

V

Viișoara (CJ)

18

23° 54′ 35.00"

46° 33′ 28.00"

VF

Valea Florilor (CJ)

15

23° 47' 48.75"

46° 40' 25.19"
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Numărul reprezentanților dintr-o populație a variat între 14-19 indivizi/populație
în funcție de mărimea populației analizate.
2.2.

CARACTERELE MORFOLOGICE LUATE ÎN STUDIU
Caracterele morfologice luate în studiuî au fost reprezentate prin: înălţimea plantei

(mm), numărul frunzelor/plantă, numărul florilor în inflorescenţă și diametrul
inflorescenței (mm). Datele s-au colectat în lunile mai și iunie 2014, în perioada de
înflorire a subspeciei. Măsurătorile au fost realizate cu ajutorul unei rigle pentru stabilirea
înălţimii plantelor, respectiv cu şublerul electronic pentru determinarea diametrului
inflorescenţelor analizate.
Pentru testarea egalităţii mediilor dintre populaţii s-a folosit testul One-WayANOVA (testul Fisher) care a fost realizat cu programul statistic SPSS. Testul verifică
dacă există diferenţe semnificative între mediile caracterelor observate pe populaţii.
2.3.

EVIDENŢIEREA VARIABILITĂŢII GENETICE PRIN TEHNICA SRAP
După efectuarea măsurătorilor morfologice, de la fiecare plantă inventariată au

fost recoltate 5 g frunze tinere în vederea extracţiei de ADN, necesar pentru analizele
moleculare în vederea evidenţierii variabilităţii genetice.
În cadrul experiențelor noastre, izolarea ADN-ului s-a realizat după protocolul lui
Lodhi şi colab., (1994) care a fost îmbunătăţit de Rodica Pop şi colab. (2003). Deorece la
subspecia Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus nu există încă un protocol de extracţie
ADN, a fost necesară o testare preliminară. În urma testelor făcute și a cantității de ADN
rezulată am ajuns la concluzia că metoda mărunțirii materialului vegetal cu ajutorul
moarei cu bile TissueLyser este mai bună pentru izolarea ADN-ului din probele de
Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, metoda fiind generalizată pentru protocolul de
extracție la toate cele 126 de probe. Pentru cuantificarea ADN-ului extras a fost utilizat
spectrofotometrul ND 1000 (Nano Drop).
În vederea evaluării gradului de polimorfism intra- și inter-populațional în cadrul
cercetărilor noastre a fost utilizată tehnica SRAP (Requence Related Amplified
9
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Polymorphism) concepută de Li și Quiros în anul 2001. Aceată tehnică este mai simplă în
compație cu alte tehnici (ex. AFLP, Vos, 1995) dar cu rezultate comparabile; ea prezintă
o repetabilitate mai ridicată decât metoda RAPD, utilizând amorse cu 16-22 nucleotide și
este mai puțin costisitoare decât marcarea moleculară SSR.
În urma testării preliminare a primerilor - opt primeri „Forward”- în sens direct - și
opt primeri „Reverse” - în sens invers reprezentaţi în tabelul nr. 2, am selectat 14
combinații de primeri care să genereze fragmente clare de ADN și cu grad ridicat de
polimorfism.
Tabel nr.2
Secvenţa nucleotidică a primerilor SRAP testaţi
Secvența nucleotidică a primerilor

Secvența nucleotidică a primerilor

Forward testaţi

Reverse testaţi

Me1

F: TGA GTC CAA ACC GGA TA

Em1

R: GAC TGC GTA CGA ATT AAT

Me2

F: TGA GTC CAA ACC GGA GC

Em2

R: GAC TGC GTA CGA ATT TGC

Me3

F: TGA GTC CAA ACC GGA AT

Em3

R: GAC TGC GTA CGA ATT GAC

Me4

F: TGA GTC CAA ACC GGA CC

Em4

R: GAC TGC GTA CGA ATT TGA

Me5

F: TGA GTC CAA ACC GGA AG

Em5

R: GAC TGC GTA CGA ATT AAC

Me6

F: TGA GTC CAA ACC GGA CA

Em6

R: GAC TGC GTA CGA ATT GCA

Me7

F: TGA GTC CAA ACC GGA CG

Em7

R: GAC TGC GTA CGA ATT CAA

Me8

F: TGA GTC CAA ACC GGA CT

Em8

R: GAC TGC GTA CGA ATT CAC

Amplificarea probelor analizate s-a realizat după protocolul elaborat de Talebi și
colab (2012) care a fost adaptat de noi prin reducerea volumului de la 25 μl la 15μl
păstrându-se însă concentrațiile molare specificate în protocol. Programul de amplificare
a fost unul specific tehnicii SRAP și este prezentat în tabelul de mai jos (Tabel nr.3).
În vederea separării și identificării de ADN, am utilizat metoda standard de
electroforeză în gel de agaroză. Modul de lucru privind prepararea gelurilor a fost
următorul: 4 gr agaroză (Promega) au fost introduse în 200 ml tampon TAE 1X fiind apoi
topite în cuptorul cu microunde până la obţinerea unei soluţii clare, transparente. Soluţia
10
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răcită la 32-35°C a fost turnată într-un cadru (placa de plexiglas) în care s-au fixat în
prealabil așa numiţii piepteni cu dinți (40) necesari pentru formarea godeurilor după
solidificarea agarozei.
Tabel nr. 3
Programul de amplificare PCR specific tehnicii SRAP
Numărul

Numărul

Temperatura

ciclului

repetițiilor

C⁰

1

1

94

Denature inițială

5

94

Denature

1

35

Alipirea primerilor

1

75

Extensia

1

94

Denaturare

1

50

Alipirea primerilor

1

72

Extensia

1

72

Extensia finală

10

2
5

3
35

4

1

Etapa de PCR

Durata
min.

Pentru migrarea ADN-ului, s-a utilizat un redresor de 200V care a asigurat un
curent continuu la bornele sale. Pentru migrare sursa electrică a fost programată la
valoarea de 115V, pentru 5V/cm lungime gel, durata de migrare fiind astfel stabilită la 2
ore. După migrarea electroforetică a probelor, gelul a fost colorat prin imersie într-o
soluţie de EtBr (bromură de etidiu) 0,5 μg/μl la 150 ml soluţie de 1X TAE, timp de 20-30
de minute, pe un agitator mecanic. Vizualizarea produşilor de amplificare s-a realizat în
lumină UV, imaginea gelurilor fiind achiziţionată cu ajutorul aparatul BioSpectrum AC
Imaging Sistem, produs de UVP și analizată ulterior cu programul TL120 (Total Lab).
Prezenţa benzii cu aceeaşi mărime a fost notată cu 1, iar absenţa ei din indivizii
analizați, s-a notat cu 0, obţinând astfel o matrice binară care constituie baza de calcul a
distanţelor genetice între indivizii analizaţi. Aplicația software utilizată pentru calcularea
distanțelor genetice a fost programul Free Tree 0.9.1.50 (Pavlicek și colab., 1999)
folosind coeficientul Nei-Li/Dice (Nei și colab., 1979).
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Pentru prelucrarea și reprezentarea grafică a dendrogramelor am utilizat programul
TreeView (Page, 1996). Analiza varianței moleculare intra- și interpopulațională
(AMOVA) a fost realizată prin programul GenAlEx 6.501 (Peakall și Smousse,
2006,2012). Totodată, același program de analiză s-a utilizat și la efectuarea testului
Mantel, respectiv pentru analiza principalelor coordonate (PCoA).

3. CAPITOLUL III.
REZULTATE ȘI DISCUŢII
3.1.

REZULTATE

PRIVIND

POPULAȚIONALĂ

VARIABILITATEA

DETERMINATĂ PE

INTRA-

BAZA UNOR

ȘI

INTER

CARACTERE

MORFOLOGICE
Prin testatrea egalităţii mediilor dintre caracterele observate s-a verificat dacă
există

diferenţe

semnificative

între

populaţiile

de

Astragalus

exscapus

ssp.

transsilvanicus analizate aplicând testul Fisher. Ȋn urma rezultatelor obținute (Tabel nr. 4)
ipoteza nulă a fost respinsă, deoarece valoarea F calculată a fost mai mare decât valoarea
tabelară.
Tabel nr.4

Caracterul luat
în studiu
Înălțimea
plantei

Numărul
frunzelor/plantă

Teste de egalitate a mediilor (Testul F)
ANOVA
Suma
Gradele de Mean square
pătratelor
libertate
s2=SP/GL
Între populații
288718,829
7
41245,547
În cadrul
populațiilor
262045,171
118
2220,721
Total
550764,000
125
Între populații
6180,560
7
882,937
În cadrul
populațiilor
31921,765
118
270,523
Total
38102,325
125

F

Sig.
18.573 0.000

3.264

0.003
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Tabel nr.4

Caracterul luat
în studiu
Numărul
florilor/plantă

Diametrul
inflorescențelor

Teste de egalitate a mediilor (Testul F)
ANOVA
Suma
Gradele de Mean square
pătratelor
libertate
s2=SP/GL
Între populații
48864,702
7
6980,671
În cadrul
populațiilor
116498,190
118
987,272
Total
165362,892
125
Între populații
50274,713
7
7182,101
În cadrul
populațiilor
101935,169
118
863,857
Total
152209,882
125

F

Sig.
7.071 0.000

8.314

0.000

Astfel se poate susține că înălţimea plantei, numărul frunzelor pe plantă, numărul
florilor pe plantă şi diametrul inflor escenţei diferă semnificativ statistic de la o populaţie
la alta, cu o probabilitate de 99%.
Valorile medii ale celor patru caractere morfologice măsurate la cele opt populații
de Astragalus exscapus din Câmpia Transilvaniei au permis întocmirea unor grafice; pe
baza acestor caractere s-au putut face evaluări privind vigoarea de creștere a plantelor
(însumând numărul frunzelor pe plantă și înălțimea plantei), și capacitatea lor generativă
(referindu-se la numărul total al florilor în inflorescență și diametrul inflorescenței).
Cea mai mare valoare medie în ceea ce privește înălțimea plantelor (Figura nr. 3)
s-a înregistrat la indivizii proveniți din populația Valea Florilor (298,6 mm) comparativ
cu cea mai mică valoare medie (158,8 mm) măsurată la indivizii din populația Beleni.
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230.9
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159.5

Gadalin
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Sabed

211.7

188.2

Sarmasel Silivasu
Gara
de
Campie

Valea
Florilor

Viisoara

Fig. nr. 3 Reprezentarea grafică a valorilor medii privind înălțimea plantelor în funcție de proveniența
populațiilor studiate

Datele experimentale referitoare la numărul mediu al frunzelor pe plantă (Figura
nr. 4) evidențiază că populația din Valea Florilor prezintă valoarea medie cea mai mare
(39,5), iar populația din Silivașu de Câmpie prezintă valorile cele mai mici (17,8). Media
indivizilor observați din stațiunea de la Beleni (19,4) a fost apropiată de cea înregistrată

Numarul mediu al frunzelor pe planta

la populația din Silivașu de Câmpie.
39.5
40

34.3

35
30
25

26.1
19.4

22.5

22.2

21.5

17.8

20
15
10

5
0
Beleni

Gadalin

Milasel

Sabed

Sarmasel Silivasu de Valea
Gara
Campie
Florilor

Viisoara

Fig. nr. 4 Reprezentarea grafică a valorilor medii privind numărul frunzelor pe plantă în funcție de
proveniența populațiilor studiate
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În privința numărului de flori în inflorescență (Figura nr. 5) valorile medii cele mai
mari s-au înregistrat la indivizii din stațiunea de la Săbed (76,7) respectiv la exemplarele
din populația Valea Florilor (73,8) în timp ce valorile medii cele mai scăzute au fost

Numarul mediu al florilor pe planta

observate la indivizii din populația de la Gădălin (22,2).
76.7

80

73.8

70
60
44.6

50
40

41.4

28.8

27.8

22.2

30

29.2

20
10

0
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Gadalin

Milasel

Sabed

Sarmasel Silivasu de
Gara
Campie

Valea
Florilor

Viisoara

Fig. nr. 5 Reprezentarea grafică a valorilor medii privind numărul florilor pe plantă în funcție de
proveniența populațiilor studiate

Deasemenea valoarea medie cea mai mare a diametrului inflorescențelor,
reprezentată în figura nr. 6, a fost măsurată la aceleași două populații ca și în cazul
numărului mediu de flori pe plantă, adică la stațiunea de la Săbed, (102,3 mm) și la

Diametrul mediu al
inflorescentelor (mm)

stațiunea de la Valea Florilor (100,3 mm).
120

102.3

100

82.8

89.4

68.8

80
60

100.3

53

51.5
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Gadalin

57.8

40
20
0
Milasel

Sabed

Sarmasel Silivasu
Gara
de
Campie

Valea
Florilor

Viisoara

Fig. nr. 6 Reprezentarea grafică a valorilor medii privind diametrul inflorescențelor în funcție de
proveniența populațiilor studiate
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În ceea ce privește caracterele morfologice analizate se poate conchide că
populațiile cele mai viguroase și cu o capacitate mare de regenerare sunt cele din
stațiunile Săbed și Valea Florilor.
Important de menţionat este faptul că măsurătorile au fost efectuate în decursul a
două săptămâni la toate cele opt populaţii pentru a reduce la minim influenţa factorului
timp. Cu toate acestea diferențele dintre populații pot fi datorate și condițiilor climatice
diferite, de aceea a fost necesară o analiză mai exactă prin tehnici moleculare moderne,
care oferă date mai precise despre indivizii analizați.
3.2.

REZULTATE

PRIVIND

VARIABILITATEA

INTRA-

ȘI

INTER

POPULAȚIONALĂ DETERMINATĂ PRIN TEHNICI MOLECULARE
Ȋn urma izolării ADN-ului din probele de Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus
prin metoda mărunţirii materialului vegetal cu ajutorul morii cu bile TissueLyser II
(Retsch, Quiagen) au fost obţinute eșantioanele de ADN, corespunzătoare din punct de
vedere al cantităţi și al calităţii pentru amplificarea PCR. Fiecare probă a fost adusă la
concentraţia de 50ng/μl ADN, conform metodologiei de lucru descrisă de autorii tehnicii
SRAP (Li și Quiros, 2001).
După ce au fost parcurse etapele de lucru specifice marcării moleculare și s-a
obţinut matricea binară- bazată pe analizarea profilelor electroforetce a indivizilor - au
fost calculate distanţele genetice pe baza cărora s-au realizat dendrogramele intra- și
interpopulaţionale.
Deși disimilitudinea cea mai mare conform distanţelor genetice calculate este între
populaţia Valea Florilor și Săbed, se poate observa că în dendrogramă aceste două
populaţii nu sunt situate la extremităţi; mai mult, indivizii populaţiei Sărmășel Gară pot fi
consideraţi un grup solitar, conform dendrogramei (Figura nr. 7)
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Fig. nr. 7 Dendrograma interpopulaţională

Având în vedere faptul că gruparea hierarhică a celor opt populații de Astragalus
exscapus ssp. transsilvanicus analizate nu este concludentă, investigaţia a fost continuată
sub aspectul indicilor de diversitate genetică (Tabel nr. 5).
Procentul de benzi polimorfe/populație a variat între 72,22 % și 85,42% cu un
numărul mediu de 77,69%. Valoarea medie a diversității genetice (He) exprimate prin
indicele de diversitate Nei (Nei, 1973) a fost 0,228. Indicele de diversitate Shannon s-a
situat între valorile 0,324 și 0,382.
Populațiile cele mai valoroase din punct de vedere al variabilității genetice s-au
dovedit a fi cele din Gădălin (PBP= 85,42%, Ao=1.743, Ae=1.403, I=0.382, He=0.247), și
din Silivașu de Câmpie (PBP= 85,42%, Ao=1.764, Ae=1.403, I=0.382, He=0.247) la polul
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opus situându-se indivizii din stațiunea de la Cojocna- dealul Beleni (PBP= 72,22%,
Ao=1.493, Ae=1.349, I=0.324, He=0.210)
Tabel nr.5
Indicii de diversitate genetică ai populațiilor de Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus analizate
obținuți prin tehnica SRAP
Denumirea populației

PBP

N

Ao

Ae

I

He

Cojocna - Dl.Beleni (CJ)

72.22%

14.00

1.493

1.349

0.324

0.210

Gǎdǎlin (CJ)

85.42%

19.00

1.743

1.403

0.382

0.247

Milǎșel (MS)

75.69%

13.00

1.576

1.389

0.358

0.234

Sǎbed (MS)

72.92%

15.00

1.514

1.355

0.325

0.212

Sǎrmǎșel Garǎ (MS)

78.47%

15.00

1.611

1.390

0.363

0.236

Silivașu de câmpie (BN)

85.42%

15.00

1.764

1.374

0.370

0.235

Valea Florilor (CJ)

72.92%

15.00

1.528

1.373

0.349

0.227

Viișoara (CJ)

78.47%

18.00

1.611

1.363

0.343

0.221

Media

77.69%

15.500

1.605

1.374

0.352

0.228

Unde PBP – procentul de benzi polimorfice, N – numărul indivizilor analizați, Ao
– numărul alelelor observate/ locus, Ae – mumărul efectiv al alelelor, I – indicele de
diversitate Shannon, He –heterozigoția așteptată sau indicele de diversitate Nei (cu
prezumția echilibrului Hardy-Weinberg).
Numărul aleleor observate Ao se încadrează între valorile 1,493 (populația
Cojocna, Dl. Beleni ) și 1.764 (populația Silivașu de Câmpie). Valoarea cea mai ridicată a
heterozigoţiei așteptate a fost înregistrată la populația Gădălin (0,247).
3.3.

ANALIZA VARIANȚEI MOLECULARE
Rezultatele

obținute

în

urma

analizei

varianței

moleculare

intra-

și

interpopulaționale sunt reprezentate în tabelul nr.6. Datele obținute ne indică faptul că
83% din variația totală se regăsește în cadrul populațiilor în timp ce 17 procente
reprezintă variabilitatea între populații; aceste rezultate fiind în concordanță cu cele
obținute de Vicente și colab. (2011) în studiul efectuat în Spania asupra cinci populații de
Astragalus nitidiflorus, o specie endemică, amenințată cu extincția.
18

Ing. Katalin SZABO

Rezumat al Tezei de doctorat

Tabel nr. 6
Analiza varianței moleculare la Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus
AMOVA
Variabilitatea Variabilitate
Sursa de variabilitate GL
SP
MS
estimată
totală (%)
Între populații
7
558.584
79.798
3.900
17%
În interiorul
populației
116 2259.464
19.478
19.478
83%
Total
123 2818.048
23.378
100%
Stat
PhiPT

Value

P(rand >= data)
0.167 0.001

Rezultatele noastre sunt în acord și cu rezultatele obținute de Wall și colab. (2014)
în cercetările asupra speciei periclitate Astragalus michauxii efectuate prin microsateliți,
caz în care procentul de variabilitaete intra-populațional s-a ridicat la valoarea de 91,34%
din variația totală.
3.4.

TESTUL MANTEL
Corelarea distanțelor genetice cu distanțele geografice a fost realizată cu

programul de analiză GenAlEx 6.501 (Peakall și Smousse, 2006,2012). Matricea
distanțelor geografice (Tabel nr.7) ne indică faptul că distanța geografică cea mai mică se
înregistrează între stațiunile Sărmășel Gară și Silivașu de Câmpie (5,52 km) iar distanța
cea mai mare a fost consemnată între stațiunile Gădălin și Săbed (50,43 km).
Tabel nr.7
Matricea distanțleor geografice a populațiilor de Astragalus excapus ssp. transsilvanicus
Silivașu
Sărmășel de
Valea
Beleni Gădălin Milășel Săbed
Gară
Câmpie Florilor Viișora
Beleni
0.000
Gădălin
10.300
0.000
Milășel
44.560 47.390
0.000
Săbed
45.750 50.430
9.270
0.000
Sărmășel Gară 26.580 28.970 18.450 22.230
0.000
Sil. de Campie 32.010 34.420 12.970 17.660
5.520
0.000
Valea Florilor
11.490 20.840 50.390 49.550
33.980 38.940
0.000
Viișora
23.410 33.710 46.260 42.650
34.170 37.660 15.500
0.000
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Ceea ce se poate deduce din rezulatetele testului Mantel este faptul că nu există
corelație pozitivă între cele două matrici analizate; mai exact distanțele genetice nu sunt
corelate cu distanțele geografice (Figura nr. 8).
Testul Mantel
0.120

Distante genetice

0.100

0.080
y = -0.0001x + 0.0725
R² = 0.0092

0.060

Y

0.040

Linear (Y)

0.020
0.000
0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Distante geografice (km)

Fig. nr. 8 Corelarea distanțelor genetice cu distanțele geografice

Rezultate similare au fost obținute și de Alexander și colab.,(2004) în urma
studiilor despre opt populații de Astragalus oniciformis prin tehnica ISSR. Deasemenea
Vicente și colab., (2011) au efectuat testul Mantel în cercetările despre cinci populații de
Astragalus nitidiflorus, rezultatele au infirmat existența unei corelații pozitive între
distanțele genetice și cele geografice.
Cu toate că nu există o corelație pozitivă între distanțele genetice și cele
geografice, analiza principalelor coordonate (Figura nr. 9) ne indică două grupări
principale ale indivizilor: o grupare cuprinzând indivizii din stațiunile Gădălin, Cojocna Dl. Beleni, Milășel și Silivașu de Câmpie iar cealaltă grupare fiind alcătuită din Săbed,
Sărmășel Gară, Valea Florilor și Viișoara.
Variabilitate ridicată se poate observa la indivizii din populația Gădălin unde se
poate constata o dispersie pe arie mai largă a indivizilor, în timp ce la populația din Săbed
se poate observa o grupare mai severă.
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Principal Coordinates (PCoA)
Beleni

Gadalin
Coord. 2

Milasel
Sabed
Sarmasel Gara
Silivasu de Campie
Valea Florilor
Viisoara

Coord. 1

Fig. nr. 9 Analiza principalelor coordonate a indivizilor din opt populaţii de Astragalus exscapus ssp.
transsilvanicus

O explicație pentru gruparea în acest mod a indivizilor ar putea fi migrația
genetică dintr-o populație în alta prin vectori biologici cum ar fi polenizatorii (ex.
Bombus hortorum, B. pascuorum) sau prin zoocorie, ținând cont de faptul că subspecia
studiată se înmulțește exclusiv prin intermediul semințelor (Becker și colab., 2011).
O altă explicaţie ar putea fi că înaintea procesului de fragmentare a habitatelor este
posibil să fi existat o singură populație omogenă, care treptat, datorită modificărilor
geobotanice evidențiete la nivelul habitatelor, au suferit un proces de adaptate la noile
condiții de creștere și dezvoltare (comunicare personală).

4. CAPITOLUL IV.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Concluzii referitoare la caracterele morfologice studiate
 Cu privire la caracterele morfologice ale florilor

– numărul de flori în

inflorescență și diametrul inflorescenței – din observații rezultă că indivizizii
populației de la Săbed prezintă valorile cele mai ridicate, iar plantele din stațiunea
Gădălin prezintă valorile cele mai scăzute; totodată dintre cei 15 indivizi analizați
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din populația Sărmășel Gară doar cinci prezentau flori, fapt ce denotă posibilitatea
unei înfloriri eșalonate pe o perioadă mai lungă de timp.
 În ceea ce privește vigoarea plantelor se poate conchide că stațiunea Valea Florilor
prezintă indivizii cei mai viguroși, în timp ce populațiile Cojocna, Dl. Beleni și
Silivașu de câmpie se află la polul opus.
 În urma rezultatelor obţinute din testul Fisher efectuat se poate spune că referitor
la caracterele morfologice observate (înălţimea plantei, numărul frunzelor pe
plantă, numărul florilor pe plantă şi diametrul inflorescenţei) există diferențe
semnificateive între cele opt populații luate în studiu- asigurate statistic. Cu toate
acestea variabilitatea observată se poate datora și unor factori care nu implică strict
subspecia observată, necesitând investigații mai amănuțite, cum ar fi marcarea
moleculară.
Concluzii referitoare la metodologia de cercetare aplicată
 Referitor la protocolul de izolare ADN a probelor de A. exscapus ssp.
transsilvanicus, metoda mărunţirii materialului vegetal cu moara Tissue Lyser
s-a dovedit a fi eficientă sub aspectul costului/probă extrasă și al timpului
necesar pentru prelucrarea probelor, obținându-se ADN corespunzător din
punct de vedere calitativ și cantitativ pentru amplificarea PCR. Volumul de
reacție PCR a fost ajustat la 15μl, reducându-se astfel consumul de reactivi.
 Ȋn privinţa testării preliminare a primerilor SRAP în vederea analizei
moleculare intra- și interpopulaţionale la subspecia luată în studiu, se poate
afirma că au fost testate opt primeri forward și opt primeri reverse, rezultând
64 de combinații posibile; dintre variantele testate au fost selectate 14
combinaţii care au generat fragmente de ADN clar vizibile și cu grad ridicat de
polimorfism.
 Având în vedere faptul că proba M11 din stațiunea Milășel și proba B8 din
stațiunea Cojocna - Dl. Beleni nu s-au amplificat cu nici unul dintre perchile de
primeri selectate, acestea au fost eliminate din analiză.
22

Ing. Katalin SZABO

Rezumat al Tezei de doctorat

Concluzii referitoare la marcarea moleculară SRAP
 Rezultatele obţinute în urma analizei moleculare SRAP indică faptul că gradul
cel mai ridicat de polimorfism s-a obţinut cu combinaţiile de primeri
Me6/Em1și Me4/Em5 care au generat 16 respectiv 15 bezi polomorfice,
majoritatea fragmentelor de ADN generate situându-se între 600 și 1700 pb.
 Banda cu dimensiunea de aprox 775pb generată de combinaţia Me4/Em5 este
prezentă la 123 de probe dintr-un total de 124, în consecinţă poate fi
considerată bandă specifică și poate constitui subiectul unor cercetări mai
amănunţite.
Concluzii referitoare la dendrogramele intra- și interpopulaționale
 Populația de la Silivașu de Câmpie reprezintă un caz particular deoarece
reasamblarea arborelui, în acest caz, a fost repetată de 250000 de ori, și chiar
și așa dendrograma obținută nu este una concludentă.
 Dendrograma interpopulațională este interpretabilă în ceea ce privește numărul
de grupări obținute în baza distanțelor genetice calculate; deoarece
metodologia obținerii dendrogramelor este bazată pe hierarhizare, este
necesară și analiza datelor într-o manieră nonhierarhică a populațiilor.
Concluzii referitoare la indicii de diversitate genetică
 Populațiile cele mai valoroase din punct de vedere a variabilității genetice sau dovedit a fi cele din stațiunile Gădălin și Silivașu de Câmpie în baza
procentului de benzi polimorfice, a indicelui de diversitate Shannon și a
heterozigoției așteptate calculate.
 În urma analizei varianței moleculare se poate spune că din variația totală un
procent de 83% se regăsește intrapopulațional, fenomen întâlnit și la alți
autori care au studiat specii de Astagalus periclitate (Vicente și colab., 2011,
Wall și colab., 2014). Putem presupune că populaţiile nu au fost izolate
suficient de mult timp pentru ca driftul genetic și mutaţiile să fie evidenţiate,
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compactând populaţiile. Totodată există și posibilitatea fluxului de gene între
populaţii prin intermediul vectorilor biologici, având în vedere faptul că
specia se înmulţește exclusiv prin seminţe (Becker și colab., 2011); fenomen
ce ar fi interesant de studiat.
 Rezultatele testului Mantel au demonstrat faptul că nu există corelație
pozitivă între matricea distanțelor genetice și cea a distanțelor geografice, în
concordanță cu studii efectuate pe Astragalus oniciformis (Alexander și
colab.,2004), cât și pe Astragalus nitidiflorus (Vicente și colab., 2011).
 Analiza principalelor coordonate grupează indivizii celor opt populații
studiate în două clustere. Acest rezultat este unul incipient; pentru explicarea
deplină a fenomenului fiind nevoie de investigaţii mai amănunţite
Concluzii generale
 Impactul antropic (suprapășunatul și fragmentarea arealelor) asupra habitatelor
acestei subspecii are efect negativ, doarece determină modificări la nivelul
mărimii populațiilor. Ȋn consecinţă pe lângă conservarea in situ este necesară și
conservarea ex situ a subspeciei, utilizând metode moderne cum ar fi introducerea
germoplasmei în bănci de gene.
 Ȋn ceea ce privește selectarea populaţiilor în vederea conservării ex situ, se ia în
considerare populaţia cu variabilitatea genetică cea mai mare deoarece acest indice
este corelat pozitiv cu capacitatea de supraviețuire a speciei. Ȋn cazul subspeciei
analizate prin marcarea moleculară cu primeri SRAP, cea mai mare variabilitate
genetică s-a înregistrat la populaţiile Gădălin și Silivașu de Câmpie.
 Datele genetice din cercetările noastre oferă o bază pentru viitoare investigaţii, mai
amănunţite. Prin determinarea numărului de migranţi/generaţie s-ar putea estima
starea echilibrului genetic între populaţiile de Astragalus exscapus ssp.
transsilvanicus, în acest sens ar fi recomandată analizarea tuturor populaţiilor
existente cu markeri co-dominanţi.
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 Referitor la metodele de conservare a subspeciei în bănci de gene, ar fi necesar un
studiu relevant despre capacitatea germinativă a seminţelor precum și despre
comportamentul subspeciei în condiţii de câmp. Totodată ar fi un subiect
interesant de studiat și înmulţirea in vitro a subspeciei sau a bacteriilor rizobiale.
 Ȋn ceea ce privește conţinutul rădăcinilor de Astragalus exscapus ssp.
transsilvanicus în izoflavon glicozide – identificate la Astragalus membranaceus cromatograma obţinută în urma analizei HPLC confirmă existenţa acestora în
extractul analizt.
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