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Prioritățile în dezvoltarea resurselor
genomice și transcriptomice la speciile
forestiere de cvercinee din România
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1. Introducere
Ritmul rapid al schimbărilor climatice asociate cu
acțiunile antropice au condus la creșterea vulnerabilității
ecosistemelor forestiere în regiunile din sudul şi sudestul Europei unde s-a observat o creștere a frecvenței
temperaturilor extreme şi o scădere a cantităților de
precipitații (Barbu et al 2016, Olesen, 2017).
Se estimează că evenimentele climatice extreme vor
avea consecințe negative asupra pădurilor cu rezistență
scăzută, cum sunt majoritatea pădurilor din zona
silvostepă și câmpie forestieră cu specii de cvercinee din
sudul țării (Giurgiu 2010, Popa et al 2013).
Procesul de adaptare a speciilor forestiere este unul
destul de îndelungat, comparativ cu plantele anuale,
datorită longevității și ciclului reproductiv mare.
Ecosistemele forestiere de cvercinee din stepă și
silvostepă sunt mult mai adaptate la condițiile de secetă,
datorită fondului de gene rezultat în urma proceselor de
evoluție (ex. selecție naturală, driftul genetic, mutaţiile
şi fluxul de gene) care au acționat pe parcursul a
numeroase generații.
Studiile efectuate în cadrul ecosistemelor forestiere de
cvercinee din România cu stejar pedunculat și stejar
brumăriu au identificat diverse fenotipuri cu potențial
ridicat de adaptare la condiții climatice locale (Apostol
et al 2017, Crăciunesc 2013, Kavaliauskas et al 2018,
Konnert et al 2015).
Cea mai mare provocare în estimarea variabilității
genetice adaptative o reprezintă identificarea locilor
genici și a regiunilor din genom aflate sub acțiunea
selecţiei, în ultimii 10 ani fiind înregistrate progrese
semnificative (Plomion et al 2016) prin dezvoltarea
accelerată a tehnologiilor de secvențiere de nouă
generație (NGS – Next Generation Sequencing). Acestea
au permis într-un timp relativ scurt, dezvoltarea de
resurse genomice și transcriptomice, care sunt esențiale
în identificarea genelor implicate în procesele de
adaptare la diferiți factori de stres abiotici și biotici.
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2. Realizările la nivel internațional în
domeniul dezvoltării resurselor genomice și
transcriptomice la speciile forestiere
Importante resurse genomice, cum sunt ESTs (eng.
Expressed Sequence Tags), secvențe scurte de ADN din
cadrul genelor, au fost dezvoltate cu ajutorul metodei
de secvențiere clasice descrisă de Frederick Sanger și
colegii săi (Sanger et al 1977). Secvențierea Sanger a fost
una dintre cele mai utilizate metode de secvențiere ADN,
timp de mai bine de 25 de ani, fiind înlocuită treptat de
secvențierea de nouă generație (NGS).
Cele mai numeroase resurse genomice, de tipul ESTs, au
fost dezvoltate preponderent pentru speciile forestiere
cu importanță economică foarte mare, cum sunt speciile
din genurile Pinus (~731,380 ESTs), Picea (~576,345 ESTs)
și Populus (~455,294 ESTs), comparativ cu numărul redus
la speciile din genul Quercus (~150,916 ESTs), conform
resurselor genomice disponibile în baza de date NCBIEST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore).
Dacă prin metoda clasică Sanger au fost secvențiate doar
anumite regiuni din genomul nuclear, prin dezvoltarea
tehnologiilor noi de secvențiere NGS s-a reușit
secvențierea integrală a genomului nuclear pentru
speciile forestiere importante din punct de vedere
economic și a căror secvențe de referință vor putea fi
utilizate pentru miile de specii forestiere cu importanță
ecologică semnificativă (Neale and Kremer 2011).
În general proiectele mari de secvențiere a genomului
nuclear cu tehnologii NGS au fost focalizate pe specii
forestiere cu importanță economică majoră, cum ar
fi; Populus trichocarpa (Tuskan et al 2006), Picea abies
(Nystedt et al 2013), Eucalyptus grandis (Myburg et al
2014), Picea glauca (Warren et al 2015), Pinus taeda (Zimin
et al 2017), Olea europaea var. sylvestris (Unver et al 2017),
Fraxinus excelsior (Sollars et al 2017) și Quercus robur
(Plomion et al 2018).
Costurile de secvențiere cu tehnologiile NGS sunt foarte
ridicate la speciile de conifere care au dimensiuni mari
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a genomului , cum ar fi la Pinus taeda de aprox. 22.1
Gb, comparativ cu speciile care au dimensiunea relativ
mică de 422.9 Mb cum este în cazul plopului balsimifer
(Populus trichocarpa).
Un obstacol major în dezvoltarea genomurilor de
referință la speciile de cvercinee l-a constituit dificultățile
întâmpinate în asamblarea secvențelor scurte generate
de tehnologiile NGS (Ion Torrent și Illumina), datorat
gradului ridicat de heterozigoție. Într-un final s-a reușit
asamblarea genomurilor contiguu haploid cu mărimea
de 814,282,569 pb (~814Mb) și a celui diploid cu mărimea
de 1,455,104,916 pb (Plomion et al 2018) (http://www.
oakgenome.fr).
Resursele transcriptomice dezvoltate pentru speciile
forestiere, cum ar fi Fagus sylvatica (Lesur et al 2015) sau
Quercus robur și Q. petraea (Lesur et al 2015) sunt mult
mai numeroase comparativ cu genomurile de referință
dezvoltate. Numărul resurselor transcriptomice
dezvoltate este mai mare deoarece mărimea
transcriptomului este mult mai redusă, deoarece include
doar moleculele de ARN (ARNm – ARN mesager, miARN
- micro ARN, ARNt – ARN de transfer și ARNr – ARN
ribozomal) dintr-o celulă sau țesut la un moment dat.
Astfel, dacă în cazul stejarului pedunculat (Q. robur L.)
mărimea genomului (2C) este de aproximativ 1,45Gb pb
(Plomion et al 2018), mărimea transcriptomului este de doar
~199,2Mb (199,278,344 pb) (Lesur et al 2015) sau 12,23%.
O strategie fiabilă pentru reducerea costurilor în
dezvoltarea resurselor genomice la specii forestiere
o reprezintă secvențierea exomului, ce include doar
regiunile de codificare a genelor ce sunt transcrise în
ARN-mesager matur
În cazul stejarului pedunculat (Q. robur) dimensiunea
exomului este de aproximativ 75Mb (varianta haploidă)
și include 25,808 gene (http://www.oakgenome.fr).
Tehnologiile de secvențiere de nouă generație (NGS)
permit de asemenea secvențierea integrală a genomului
cloroplastic ADNcp, care în cazul speciilor de cvercinee
este de aproximativ 132Mb (Pham et al 2017).
Resursele genomice dezvoltate pe baza secvențierii
transcriptomului și exomului au adus contribuții
importante pentru identificarea genelor implicate
în diverse procese fiziologice, cum sunt procesul
de fotosinteză, procesul de respirație, procesul de
transpirație, dar și la descoperirea unor gene implicate
în reglarea unor mecanisme fiziologice cum este cel al
stării de dormanță a mugurilor (Lesur et al 2015).
Noile tehnologii de secvențiere (NGS) au contribuit
decisiv la creșterea exponențială a numărului
markerilor moleculari de tip SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), mai ales după lansarea pe piață, în anul
2005, a primei platforme de secvențiere de tip NGS (454
Life Sciences cu modelul GS20).
Astfel, dacă prin secvențierea Sanger a 700 gene candidate
s-au generat 7,576 de noi markeri SNPs, prin aplicarea
tehnologii NGS s-au identificat 191,281 de noi markeri
SNPs în 297 arbori proveniți dintr-o populație mixtă cu
Q. robur și Q. petraea. (https://doi.org/10.15454/OMO2JC)

Pe baza polimorfismului markerilor moleculari de tip
SNPs, observat în cadrul genelor s-a reușit evidențierea
repartizării geografice a variabilității genetice adaptative
prin cuantificarea corelației dintre frecvența alelelor
și diverși factori climatici (ex. Indicele de ariditate de
Martonne), de-a lungul unor gradiente latitudinale,
longitudinale sau altitudinale (Brousseau et al 2016,
Eckert et al 2010, Roschanski et al 2016)
Genomica forestieră a beneficiat considerabil în ultimii
10 ani de progresele tehnologiei de secvențiere de nouă
generație (NGS), care a făcut posibilă investigarea rolului
diferitor gene, dezvoltarea de markeri noi și studierea
evoluției speciilor forestiere (Plomion et al 2016).

3. Prioritățile naționale în dezvoltarea
resurselor genomice și transcriptomice la
speciile forestiere din România
La nivel național există un interes foarte mare pentru
dezvoltarea de resurse genomice și transcriptomice
la speciile forestiere, care să permită obținerea de
cunoștințe noi privind mecanismele moleculare
implicate în procesul de adaptare a speciilor la factorii
biotici și abiotici.
Până de curând, accesul limitat la tehnologiile de
secvențiere de nouă generație (NGS) și costurile relativ
mari de secvențiere, au împiedicat dezvoltarea de
resurse genomice și transcriptomice la nivel național.
În scopul dezvoltării de resurse genomice și
transcriptomice la nivel național, cercetători din
cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare
în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), au efectuat un
stagiu de specializare în domeniul aplicării tehnologiilor
NGS, la Institutul de Științe și Resurse Biologice din
cadrul Consiliului Naţional de Cercetare din Florența,
Italia (CNR-Firenze).
Utilizarea tehnologiilor de secvențiere de nouă generație
(NGS) în identificarea genotipurilor valoroase, cu
potențial productiv și adaptativ ridicat, deschide noi
oportunități în selectarea populațiilor și ecosistemelor
cu plasticitate ridicată, având avantajul reducerii
dimensiunilor temporale necesare testării valorii
resurselor genetice selecționate.
În cadrul stațiunii INCDS Simeria a fost implementat un
sistem bioinformatic integrat, bazat pe tehnologiile de
secvențiere de nouă generație Ion Torrent, care asigură
un flux de lucru automatizat, începând cu prepararea
librăriilor genomice de ADN și încărcarea automată a
cipurilor semiconductoare cu ajutorul echipamentului
IonChef system și terminând cu secvențierea librăriilor
genomice ADN la secvențiatorul Ion Torrent GeneStudio
S5 NGS System.
Traducerea informației genetice în informație digitală
genomică este realizată de Ion Torrent Server preinstalat
pe sistemul GeneStudio S5, iar analiza analitică se
realizează cu softuri bioinformatice specializate
(CLC Genomics Workbench 11), pentru detectarea
variabilității în cadrul secvențelor de ADN (ex. inserții,
deleții, inversii, mutații).
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Sistemul bioinformatic integrat bazat pe tehnologia
NGS Ion Torrent de la INCDS Simeria va avea rolul de
a contribui la impulsionarea dezvoltării resurselor
genomice și transcriptomice, dezvoltarea de markeri
noi, identificarea genelor din transcriptom, detectarea
regiunilor din genom implicate în procesele de adaptare
și selecție.
Pentru prima dată la nivel național au fost dezvoltate librării
genomice la specii de stejari, prin secvențierea integrală
a ADN-ului cloroplastic, în scopul studierii evoluției
filogenetice a cvercineelor. În acest scop, au fost dezvoltate
10 librării genomice pentru haplotipuri rare identificate în
populații de stejar brumăriu (Q.pedunculiflora) și câte două
librării genomice pentru stejar pufos (Q.pubescens), stejar
pedunculat (Q.robur), gorun (Q.petraea), stejarul italian
(Q.virgiliana) și gârniță (Q.frainetto).
De asemenea au fost dezvoltate 4 librării genomice
pentru exemplare de stejar brumăriu și stejar pedunculat
varietatea ”tardifolia”.
Estimarea potențialului genetic adaptativ, în cadrul
ecosistemelor forestiere de cvercinee din stepă și
silvostepă din România, va reprezenta o prioritate în
contextul actual al schimbărilor globale de mediu, iar
tehnologiile NGS vor permite identificarea și selectarea
resurselor forestiere care dețin un fond de gene adaptat la
secete severe. Utilizarea în practica silvică a materialelor
forestiere provenite din aceste resurse va contribui la
refacerea cu succes a ecosistemelor forestiere degradate
și creșterea gradului de stabilitate a noilor arborete la
schimbări climatice.
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Abstract

Setting priorities for development of genomic and transcriptomic resources in oak forest species from
Romania
A summary of achievements in the development of genomic and transcriptomic resources in forest species are
presented in an international context.
The first steps in the development of genomic resource in oak species of Romania are presented and national
research priorities were discussed and determined.
The application of Next Generation Sequencing (NGS) technologies may foster at the national level to identify
valuable genotypes of tree forest species with increased productivity and adaptive capacity.
In the framework of the Research Station of Simeria was implemented a fully equipped NGS laboratory for
applications that are of interest to National Institute for Research and Development in Forestry “Marin Drăcea”.
At the national level there is an increased interest in development of genomic and transcriptomic resources for
forest species that would allow to produce valuable new knowledge about molecular mechanisms involved in
adaptation processes of tree species to biotic and abiotic stress factors.
For the first time, at the national level have been developed genomic resources for oak species such as Quercus
pedunculiflora, Q. pubescens, Q. robur, Q. petraea, Q. virgiliana, and Q. frainetto.
Additionally, genomic resources have been developed for late bud flushing variety (var. tardifolia Czern.) found in
Quercus pedunculiflora and Q. robur. The late bud flushing variety (var. tardifolia Czern.) in oak species is of great
importance in forestry because of harder and more durable wood (Kleinschmit, 1993), as well as this variety is
less affected by defoliators (Nețoiu et al., 2016).
The employment of forest material from certified genetic resources can contribute towards successful restoration
of degraded forest ecosystems and to foster resilience and stability of forests to global changes.
Keywords: oak species, NGS, genomic resources, transcriptomic resources.
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