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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele testului Mantel de asociere a diferitor variabile biologice, 
care au relevat polimorfisme la nivel molecular-genetic, biochimic și fenotipic, 
diferențiind subpopulațiile de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană (Orheiul Vechi, 
s. Butuceni). Au fost constatate particularităţi corelative ale caracterelor morfologice,
consituenților fitochimici, markerilor moleculari (EST-SSR). O semnificație aparte 
revine investigării asocierilor cantitative dintre compușii terpenici și transcipții a 7 terpen-
sintetaze din frunze și flori, cu contribuții teoretice în elucidarea proceselor de sinteză 
și interconexiune biochimică a metaboliților secundari. Lucrarea, subliniază importanța 
cunoașterii aspectului fiziologic și molecular de reglare a sintezei terpenelor și derivaților 
acestora în scopul dezvoltării unor programe de selecție și obținere a formelor ameliorate 
de plante medicinale și aromatice.
Cuvinte cheie: Origanum vulgare L., flora spontană, variabilitate, asocieri corelative, 
markeri moleculari, biochimici, morfologici.
Depus la redacţie 14 martie 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Port Angela, Universitatea de Stat „Dimitrie 
Cantemir”, str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova. E-mail:  
portang@yahoo.com

Introducere
Diversitatea intraspecifică a plantelor este expresia variabilității genetice, condiție 

esențială pentru dezvoltarea unui potențial adaptativ sporit. Speciile vegetale, prin 
varietăți și subspecii distincte după particularităţile morfo-structurale şi fiziologice își 
măresc arealul, devenind treptat mai puţin vulnerabile la fluctuațiile factorilor de mediu. 
Totuși, nu toate populațiile dispun de o largă plasticitate ecologică a indivizilor, care fiind 
puţin eficienți în concurenţa interspecifică sunt represați sau chiar eliminați din habitat. 
Astfel, asociaţiile vegetale se restructurează, uneori cu dezechilibre în componentele 
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ecositemului manifestate prin reducerea diversităţii specifice și dominanţa unor specii 
foarte competitive [19, 20].

Origanum vulgare L. (sovârf) fiind o specie de plante medicinale și aromatice 
(PMA) este supusă unei puternice presiuni antropice, adițional condițiilor de creștere 
și stres biotic/abiotic, datorită fitoconstituenților cu multiple valențe de întrebuințare. 
În Europa, numeroase specii de PMA sunt colectate din biocenoze native, periclitând 
astfel existenţa acestora, inclusiv a speciei O. vulgare, care a și fost inclusă în lista 
„Priority Species” a Programului European de Cooperare pentru Resursele Genetice 
ale Plantelor [17].

Investigațiile din ultimele decenii au pus în evidență un grad înalt de variabilitate 
morfologică [6], genetică [3] și chimică [7, 16] a acestei specii. Recent, au fost efectuate 
cercetări autohtone asupra plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană 
(Orheiul Vechi, s. Butuceni) fiind relevate polimorfisme la nivel molecular-genetic  
[8, 13], fitochimic [12] și fenotipic [11]. Diversitatea intrapopulațională a plantelor 
de O. vulgare indică asupra unor modificări fiziologice corelate în dinamica factorilor 
de mediu şi poate oferi unele predicții asupra evoluţiei ulterioare a populației  
din care fac parte. 

Acumularea informațiilor științifice privind gradul înalt de eterogenitate în cadrul 
aceleiași specii, în cazul dat al O. vulgare, în dependență de arealul geografic, varii 
interacțiuni biotice și abiotice [10], ridică numeroase întrebări, așa ca: baza genetică 
a caracterelor cantitative cu cea mai mare pondere în variabilitatea populației, 
rolul reglării epigenetice, transcripționale și post-transcripționale a reacției de 
răspuns adaptiv, factorii menținerii variațiilor genetice în populații, cauze ale 
constrângerii plasticității ecologice determinate de structura genetică a populațiilor 
etc. Elucidarea acestor probleme de cunoaștere necesită o abordare întegrativă a datelor 
multidimensionale obținute în laborator și în diverse contexte ecologice naturale.

Realizările recente în genetica populațională și biologia sistemică, dezvoltată după 
anul 2000 o dată cu noile derivate ale științei numite „omice”, a impulsionat investigarea 
organismului per ansamblu, ca un tot unitar, făcând conexiunea dintre genom, proteom, 
metabolom. În acest context se înscriu și modelele statistice sau a celor generate în 
silico, care combinate cu datele experimentale permit de a obține informații despre o 
cale metabolică, natura variațiilor și evoluția speciilor de plante.

O modalitate relativ simplă de identificare a diferențelor care contribuie la varianța 
genetică a unui fenotip/populație constă în efectuarea studiilor de asociere a diferitor 
variabile biologice. Testele Mantel [3, 4] sunt pe larg utilizate în analiza corespondenței 
datelor multivariate pentru a evidenția posibile interrelaționări. 

Lucrarea însumează rezultatele cercetărilor privind anumite particularităţi 
corelative ale caracterelor morfologice, consituenților fitochimici și markerilor 
moleculari EST-SSR. O semnificație aparte revine investigării asocierilor cantitative 
dintre compușii terpenici și transcipții a 7 terpen-sintetaze din frunze și flori, cu 
contribuții teoretice în elucidarea proceselor de sinteză și interconexiune biochimică  
a metaboliților secundari. 

Material și metode
Studiile de asociere a diferitor variabile biologice s-a realizat prin aplicarea testului 

Mantel oferit de programul XLSTAT (https://www.xlstat.com). Schema generală 
de corespondență a datelor morfologice, molecular-genetice și biochimice a inclus 
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combinații formate din: matrice integrale a datelor inițiale, grupuri de variabile asociate 
corelativ (Spearman), variabile cu cea mai mare pondere informațională în caracteristica 
subpopulațiilor (identificată prin Analiza Componentelor Principale) [12].

Datele primare care reprezintă rezultate ale cercetării diversității structurale 
şi funcţionale a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din 7 subpopulații (Or1-Or7), 
prelevate din rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, s. Butuceni, sunt descrise în 
publicații recente cu referire la particularitățile fenotipice [11], molecular-genetice [15] 
și biochimice [12, 14]. 

Rezultate și discuții
Abordare multidimensională a variabilității intrapopulaționale la O. vulgare 

ssp. vulgare din flora spontană. Plantele de O. vulgare din flora spontană au fost 
studiate sub aspectul diversității intrapopulaționale la nivel morfologic (caractere 
cantitative), biochimic (conținutul unor metaboliți secundari și transcripți ai terpen-
sintetazelor) și molecular-genetic (genotipare cu markeri EST-SSR).

Evaluarea fenotipică a 7 subpopulații de O. vulgare în baza a 9 parametri biometrici 
(tab. 1., fig. 1, c) a pus în evidență, gradul înalt de variație a plantelor la nivelul a 6 
dintre ei (înălțimea plantei, numărul de frunze pe nod, diametrul tulpinii, numărul de 
noduri pe tulpină, distanța internodurilor și lățimea frunzei). Cele mai multe corelații 
(Pearson, r) statistic semnificative au fost obținute pentru înălțimea plantei, numărul 
de frunze pe nod și diametrul tulpinii în pereche cu alte caractere. Comparativ, s-a 
evidențiat fenotipul plantelor din subpopulația Or2 prin anumite particularități xeromorfe 
de adaptare și lipsa unor relații asociative între caracterele morfologice studiate, cu o 
singură excepție (numărul de funze/nod:distanța internoduri, r =0,46) [11].

Tabelul 1. Parametrii morfologici la subpopulațiile de O. vulgare.

Indici
Rezervația Orheiul Vechi 

Or1 Or2 Or3 Or4 Or5 Or6 Or7

HP (cm) 54,64±2,50 33,66±1,04 44,33±2,17 47,64±1,56 52,31±1,96 50,60±1,20 54,94±2,76

RP 9,25±1,35 6,15±0,76 8,75±0,71 11,10±0,88 9,85±1,03 9,00±0,88 11,95±0,9

LR (cm) 2,19±0,16 1,83±10,15 4,50±0,32 3,76±0,54 2,97±0,48 3,39±0,34 5,50±0,53

DT (mm) 2,82±0,17 1,34±0,11 2,53±0,21 2,57±0,16 2,76±0,14 1,95±0,12 2,36±0,16

NT 18,25±0,79 16,9±0,52 17,45±0,86 18,05±0,8 16,1±0,99 15,35±0,76 16,45±0,51

DI (cm) 3,59±0,42 2,00±0,10 3,29±0,47 2,35±0,19 3,72±0,14 2,99±0,21 3,79±0,33

FN 11,45±0,73 8,55±0,49 10,55±1,1 10,55±0,67 13,1±1,37 7,25±0,59 14,00±1,15

LF (cm) 2,65±0,16 1,85±0,09 2,72±0,14 2,56±0,20 2,72±0,16 3,01±0,09 2,40±0,12

lF (cm) 1,52±0,10 0,94±0,07 1,25±0,08 1,19±0,14 1,38±0,09 1,34±0,06 1,46±0,11
Notă: înălţimea plantei (HP), diametrul tulpinii (DT), numărul de ramuri pe plantă (RP), 

lungimea ramurii (LR), numărul de frunze pe nod (FN), numărul de noduri pe tulpină (NT), 
distanța dintre internoduri (DI), lungimea frunzei (LF), lățimea frunzei (lF), a 5-a frunză matură 
de la bază.

Polifenismul constatat la populația de O. vulgare ssp. vulgare autohtonă poate fi 
rezultatul unui context geografic diferit (expunerea pe versantul Butuceni, tipul solului 
etc.), plantele având diferite condiții de creștere.

Rolul semnificativ al factorilor ecologici în formarea fenotipurilor vegetale a fost 
evidențiat și în profilul unor metaboliți secundari. Astfel, analiza fitochimică a extractelor 
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vegetale a relevat nivelul diferențiat intrapopulațional (10-40%) al bioacumulării 
flavonoidelor, acizilor polifenolcarboxilici și ponderea acestora (63-69%) în fracția 
compușilor polifenolici. 

În amprentele cromatografice (cromatografia în fază gazoasă cuplată cu 
spectroscopie de masă) ale uleiului volatil au fost idențificați 38 de componenți dintre 
care 20 de monoterpene și 15 sesquiterpene. În tabelul 2 sunt prezentate valorile medii 
pentru 9 compuși majoritari: β-cariofilen, oxid de cariofilen, sabinen, germacren 
D, cis-β-ocimen, τ-gurjunen, β-bisabolen, γ-terpinen și p-cimen, care caracterizează 
valoarea aromatică a uleiului volatil și pot fi considerați compuși cu potențial de 
„marker” în autentificarea plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană a 
Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi). Cantitativ (procentul relativ), valorile 
medii ale sesquiterpenelor sunt mai mari cu 23-70% față de cele ale monoterpenelor, 
rezultate similare fiind obținute și de alți cercetători în studiul biochimic al plantelor de 
O. vulgare din flora spontană [12].

Multiple investigații au descris modificarea chemotipului metaboliților secundari la 
plantele medicinale și aromatice, îndeosebi cel al terpenelor din uleiurile volatile sub 
acțiunea factorilor pedoclimatici, biotici și antropogeni, indicând asupra semnificației 
acestor compuși în adaptarea și perpetuarea populațiilor/speciilor de plante [18]. 

Tabelul 2. Compușii terpenici majoritari din uleiul volatil al plantelor de O. vulgare 
ssp. vulgare din flora spontană.

Or1 Or2 Or3 Or4 Or5 Or6 Or7

sabinen (A)

12,37±0,28d 15,04±0,04b 0,65±0,12g 11,93±0,13e 13,51±0,05c 15,31±0,07a 8,04±0,03f

p-cimen (B)

2,13±0,05f 2,96±0,03d 4,97±0,02b 3,42±0,02c 2,06±0,02g 2,60±0,01e 5,35±0,09a

cis-β-ocimen (C)

5,67±0,03a 2,67±0,02d 2,11±0,02f 2,10±0,03c 5,43±0,02b 2,37±0,10e 2,00±0,04g

γ-terpinen (D)

1,84±0,08b 0,34±0,09e,f 1,39±0,05c 2,20±0,03a 1,24±0,12d 0,41±0,07e 0,27±0,08f

β-cariofilen (E)

14,53±0,26f 20,97±0,16b 33,02±0,19a 19,70±0,22c 14,82±0,08e 13,56±0,15g 17,44±0,17d

germacren D (F)

16,06±0,13b 11,45±0,12f 12,38±0,28d 16,83±0,17a 12,74±0,17c 9,45±0,11g 12,05±0,11e

τ-gurjunen (G)

3,70±0,11b 3,01±0,03c 3,73±0,11b 4,25±0,08a 3,12±0,13c 2,58±0,17d 1,69±0,16e

β-bisabolen (H)

2,63±0,06a 1,60±0,02b 1,08±0,13c 1,52±0,07b 0,81±,015d 0,25±0,09e 0,27±0,05e

oxid de cariofilen (K)

4,47±0,17f 6,67±0,12c 7,84±0,13b 4,88±0,21e 3,38±0,09g 6,22±0,05d 12,00±0,03a

Notă: sunt prezentate valorile medii ± eroarea valorii medii (n=3); a fost utilizată analiza 
ANOVA (testul Bonferroni), prin litere la exponent este indicată diferența statistic semnificativă 
(p˂0,05) dintre subpopulații. Notațiile prezentate prin litere atribuite compușilor terpenici, 
monoterpene: sabinen (A), p-cimen (B), cis-β-ocimen (C), γ-terpinen, (D); sesquiterpene: 
β-cariofilen (E), germacren D (F), τ-gurjunen (G), β-bisabolen (H), oxid de cariofilen (K) sunt 
redate în fig. 1.
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În contextul celor expuse, se poate afirma că eterogenitatea biochimică 
intrapopulațională constatată în profilul compușilor uleiului volatil al plantelor de O. 
vulgare din flora spontană reflectă rezultatul variabilității neereditare asociat cu cel 
al variabilității genetice, ereditare (mutații, recombinări ale materialului genetic). 
Acest reper ipotetic a fost testat prin analiza moleculară a plantelor de O. vulgare cu 
11 markeri microsateliți din regiunile de codificare a genelor ce se transcriu în țesutul 
epidermic glanduar, cu funcție de sinteză și depozitare a terpenelor [14]. Rezultatele 
genotipării au pus în evidență convergența datelor privind diferențierea moleculară 
(numărul de profile alelice, alele/profil, frecvență alelică etc.) și gradul înalt de 
polimorfism al markerilor (PIC: 0,65). De asemenea, prin cuantificarea diversității 
genetice (He, Ho, F, GST, FSR, FRT) la nivelul unui locus separat și multi-locus, inclusiv 
prin analiza varianței moleculare (AMOVA) s-a constatat variabilitatea moleculară 
intrapopulațională mare (42%). Au fost identificate variantele alelice specifice doar a 
unor subpopulații: OR81136 și OR10112, OR13148 (Or1, Or2); OR6484, OR09150, OR75100, 
OR10130, OR27106, OR81145 (Or3, Or4, Or5, Or6); OR44148, OR1487, OR75103, OR09165, 
Or27110 (Or7). Aceste alele reprezintă polimorfisme și au o frecvență >25%. Conform 
amprentelor genetice subpopulațiile Or4 și Or6 se caracterizează prin ponderea cea 
mai mare a heterozigoților, spre deosebire de Or1, Or2 și Or7, care au cei mai puțini 
heterozigoți [15]. 

Din expunerea grafică a dendrogramei distanței genetice (fig. 1, d) obținută 
pe matricea frecvenței alelelor a 11 loci EST-SSR se constată similaritatea între 
subpopulațiile Or1, Or2 și Or7, care se deosebesc de celelalte Or3, Or4, Or5, Or6 și 
după biotopul colectării (altitudine mai mare). 

Variabilitatea intrapopulațională mare în regiunile genice (EST-SSR) active 
transcripțional și a compoziției metaboliților terpenici sugerează asupra unui profil 
cantitativ de terpen-sintetaze la fel de eterogen și cu o prevalență a expresiei sesquiterpen-
sintetazelor față de monoterpen-sintetaze. Cuantificarea transcripților care codifică 
enzimele din calea metabolică a compușilor terpenici a fost realizată separat pe organe, 
frunze și flori (tab. 3, fig. 1, b ).

Tabelul 3. Expresia relativă a genelor Ovtps în frunze, unități convenționale.
FRUNZE

Ovtps1 Ovtps2 Ovtps3 Ovtps4 Ovtps5 Ovtps6 Ovtps7

Or1 0,299±0,105 0,001±0,000 0,057±0,014 0,941±0,309 0,010±0,003 0,228±0,021 0,341±0,124

Or2 0,137±0,023 0,001±0,000 0,006±0,002 0,022±0,007 0,050±0,012 0,062±0,010 0,004±0,001

Or3 0,110±0,021 0,003±0,000 0,036±0,013 0,108±0,036 0,014±0,003 0,086±0,014 0,021±0,007

Or4 0,143±0,013 0,004±0,001 0,012±0,004 0,126±0,031 0,029±0,007 0,074±0,026 0,118±0,029

Or5 1,748±0,579 0,000 0,591±0,174 3,850±0,370 0,103±0,025 1,818±0,299 0,473±0,117

Or6 1,168±0,112 0,014±0,004 0,737±0,188 3,623±1,201 0,053±0,005 1,527±0,389 1,566±0,550

Or7 1,053±0,381 0,018±0,003 0,292±0,097 1,943±0,319 0,014±0,003 0,415±0,102 0,050±0,012

Datele obținute prin RT-qPCR au prezentat variații cantitative cu valori medii mai 
mari în cazul sesquiterpen-sintetazelor, comparativ cu cel al monoterpen-sintetazelor 
atât în frunze (de cca 3,3 ori), cât și în flori (de 1,7 ori), rezultate așteptate, reeșind din 
conținutul mai mare al sesquiterpenelor (42-73%) față de cel al monoterpenelor (21-
51%) din uleiul volatil [14]. 
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Figura 1. Aspect comparativ al variabilității intrapopulaționale la nivelul conținutului 
de terpene (a), de transcripți tps (b), parametrilor morfologici (c) și al amprentelor EST-
SSR (d) la O. vulgare ssp. vulgare.

Notă: În figură sunt prezentate în scară gri valorile medii (%) raportate la valoarea maximă 
a parametrului (100%) analizat la nivelul întregii populații de O. vulgare ssp. vulgare (Or1-
Or7). Dendrograma similarității genetice a fost obținută pe matricea frecvenței a 82 de alele 
a 11 loci EST-SSR, metoda Agglomerative hierarchical clustering (distanța Euclideană): I – 
({Or1},{Or7, Or2}); II –{Or7, Or2}; III – ({Or3,Or4},{Or6,Or5},{Or1, Or7, Or2}) [12]. 

Tabelul 4. Expresia relativă a genelor Ovtps în flori, unități convenționale.
FLORI

Ovtps1 Ovtps2 Ovtps3 Ovtps4 Ovtps5 Ovtps6 Ovtps7

Or1 2,764±0,265 0,008±0,002 0,024±0,008 1,341±0,444 0,006±0,001 0,899±0,229 0,617±0,152

Or2 1,465±0,515 0,006±0,001 1,433±0,475 0,823±0,242 0,101±0,019 0,209±0,053 0,332±0,062

Or3 1,943±0,319 0,183±0,047 1,951±0,641 1,075±0,353 0,090±0,022 0,787±0,201 0,916±0,086

Or4 2,370±0,390 0,003±0,001 0,473±0,117 1,049±0,259 0,044±0,007 1,465±0,515 0,768±0,126

Or5 0,807±0,284 0,007±0,002 0,381±0,126 0,860±0,212 0,123±0,023 1,222±0,201 0,897±0,167

Or6 0,719±0,118 0,023±0,004 0,081±0,013 0,530±0,176 0,097±0,034 0,553±0,152 0,862±0,303

Or7 0,017±0,005 0,001±0,000 0,005±0,002 0,018±0,005 0,088±0,023 0,033±0,008 0,007±0,002
Notă: sunt prezentate valorile medii ± eroarea valorii medii (n=3).

Intrapopulațional, diferențele între valorile minime și maxime ale conținutului de 
transcripți a 6 gene sunt mai mici (de 3-8 ori) în flori, comparativ cu cele din frunze (de 
10-30 ori). Subpopulațiile Or1, Or2, Or3 și Or4 s-au evidențiat prin conținutul mai înalt 
al transcripților în flori. 

În concluzie, studiul de diversitate populațională a speciei O. vulgare ssp. vulgare 
din flora spontană prezintă o abordare multidimensională, care redată grafic (fig. 2) 
sugerează asupra unor relații de dependență între variabile diferite. 

Asocieri corelative cu datele morfologice. În rezultatul analizei diferitor combinații 
ale datelor morfologice cu celelalte variabile, prin testul Mantel, au fost identificate 
relații de depndență doar în anumite cazuri (fig. 2). Astfel, o corelație de intensitate 
medie cu valoare negativă (r(AB)=-0,45) a fost constatată între 3 parametri morfologici 
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(lungimea frunzei, lungimea ramurilor, nr. ramuri/plantă) și 19 monoterpene (a fost 
exclus sabinenul, având cel mai mare conținut procentual din acest grup). Matricea 
derivată din datele doar ale LF și LR a corelat pozitiv (r(AB)=0,52) cu 13 compuși 
sesquiterpenici (au fost excluși compușii cu cele mai mari concentrații, β-cariofilen – 
15-33% și germacren D – 9-17%).

Figura 2. Analiza corelativă a parametrilor morfologici și a compușilor terpenici 
identificați în uleiul volatil de O. vulgare.

Date convergente în variabilitatea morfologică și cea biochimică au fost stabilite 
doar în cazul monoterpenelor și sesquiterpenelor cu concentrații mai mici de 8% și 
12%. De aceea, pentru a evalua potențiale asocieri a indicilor morfologici cu cei 9 
compuși terpenici majoritari (tab. 1, 5) a fost analizată corelația diferenței rangurilor 
(Spearman) fiind obținute corelații pozitive ale lungimii ramurilor cu monoterpena 
p-cimen (rs=0,75, p=0,02) și negative cu monoterpenele sabinen (rs=-0,71, p=0,03) și 
cis-β-ocimen (rs=-0,71, p=0,03). Corelații negative s-au constatat și pentru diametrul 
tulpinii în combinație cu sesquiterpena oxidul de cariofilen (rs=-0,68, p=0,04). 
Valorile acestui parametru morfologic corelează pozitiv cu conținutul procentual al 
2 monoterpene, considerate precursori ai carvacrolului și timolului [18]: γ-terpinen 
(rs=0,71, p=0,03) și cis-β-ocimen (rs=0,68, p=0,04), dar și cu un compus sesquiterpenic 
germacren D (rs=0,86, p=0,01). 

Tabelul 5. Valorile coeficienților de corelație Spearman (rs) între parametrii morfologici 
cu conținutul a 9 compuși terpenici.

Terpene
Parametrii morfologici

HP RP LR DT NT DI FN LF lF
γ-terpinen -0,14 0,07 -0,07 0,71* 0,68* -0,21 -0,11 0,29 -0,04
p-cimen -0,11 0,18 0,75* -0,43 0,14 0,00 0,11 -0,32 -0,25
sabinen -0,14 -0,36 -0,71* -0,32 -0,50 -0,39 -0,57 0,11 -0,14
cis-β-ocimen 0,07 0,00 -0,71* 0,68* 0,39 -0,11 0,00 0,00 0,18
oxid de cariofilen -0,14 -0,11 0,57 -0,68* -0,11 0,00 0,00 -0,25 -0,21
germacren D 0,18 0,46 0,04 0,86* 0,71* 0,14 0,39 -0,11 0,18
β -bisabolen -0,29 -0,29 -0,57 0,36 0,86* -0,36 -0,04 -0,46 -0,14
τ -gurjunen -0,39 -0,07 -0,04 0,57 0,71* -0,32 -0,11 0,14 -0,29
β -cariofilen -0,64 -0,29 0,21 -0,25 0,36 -0,32 0,00 -0,39 -0,64

Notă: * − corelații statistic semnificative (Spearman, rs, p ˂0,05).

Dependențe corelative pozitive au fost constatate și în cazul asocierii parametrului 
morfologic numărul noduri/tulpină cu conținutul a 4 compuși terpenici: γ-terpinen 
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(rs=0,68, p=0,04), germacren D (rs=0,71, p=0,03), β-bisabolen (rs=0,86, p=0,01) și 
τ-gurjunen (rs=0,71, p=0,03).

În concluzie, lipsa corelațiilor între variabilitatea intrapopulațională morfologică și 
alelică a EST-SSR se argumentează prin tipul markerilor elaborați pe regiuni genice, 
asociate sintezei metaboliților secundari în trihomii glandulari și care nu fac parte din 
sistemul poligenic de reglare al caracterelor morfologice cantitative. 

A fost relevată convergența datelor variabilității intrapopulaționale la nivelul 
metaboliților secundari și unii indici morfologici (diametrul tulpinii, lungimea frunzei, 
lungimea ramurilor, nr. ramuri/plantă, nr. noduri/tulpină), fapt pentru care aceștia ar 
putea fi utilizați în calitate de potențiali markeri fenotipici în screening-ul biochimic.

Asocieri corelative cu datele molecular-genetice. Divergența genică determinată 
de frecvența alelelor locilor SSR în asociere cu conținutul procentual al terpenelor a 
prezentat o corelație slabă, negativă (r (AB)= -0,37) în cazul a 9 din 11 markeri studiați 
(OR09, OR10, OR13, OR14, OR27, OR44, OR64, OR75 și OR81) și cei 9 compuși 
majoritari (sabinen, p-cimen, cis-β-ocimen, γ-terpinen, β-cariofilen, τ-gurjunen, 
β-bisabolen, oxid de cariofilen, germacren D), prezentată grafic în figura 3. 

Comparațiile per locus a evidențiat OR09 (6 alele) asociat cu toate monoterpenele 
identificate (20) printr-o corelație slabă, negativă (r= -0,41, p= 0,03).

În contrast cu aceste date sunt corelațiile pozitive între amprenta genetică și 
profilul de expresie al terpen-sintetazelor. Astfel, a fost constatată corelarea (r(AB)= 
0,51) matricei de frecvență a alelelor (82) cu cea formată din 4 monoterpen-sintetaze 
(Ovtps1, Ovtps 2, Ovtps5, Ovtps7), active transcripțional în flori (fig. 3). Însă, 2 dintre 
11 loci, OR44 (4 alele) și OR40 (10 alele) corelează (r=0,50) cu toate 7 terpen-sintetaze 
expresate în flori.

Figura 3. Analiza corelativă a datelor moleculare (frecvența alelelor) între conținutul 
compușilor terpenici și a transcripților EST la O. vulgare.

În cazul frunzelor, sunt depistate corelații (r(AB)= 0,43) între nivelul de expresie 
al sesquiterpen-sintetazelor Ovtps3, Ovtps 4, Ovtps6 și locii: OR64 (4 alele),  
OR40 (10 alele). 

Aceste date reprezintă exemple elocvente de asociere a regiunilor genice studiate 
cu sinteza terpenelor și a derivaților lor.

Asocieri corelative cu datele biochimice. Preliminar statisticii comparative a 
coeficienților de distanță dintre matricele metaboliților secundari și ale trascripților 
implicați în sinteza acestora a fost analizată corelația Spearman. Astfel, în cazul 
variabilelor studiate la nivelul frunzelor, corelații liniare puternice pozitive se identifică 
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între monoterpene, monoterpen-sintetaza Ovtps1 și sesquiterpen-sintetazele Ovtps3, 
Ovtps4. Surprinzător este rezultatul care indică corelația negativă (rs=-0,82, p=0,02) 
dintre sesquiterpene și sesquiterpen-sintetaza Ovtps3 (tab. 6).

Tabelul 6. Valorile coeficienților de corelație Spearman (rs) între conținutul sumar al 
compușilor terpenici cu cel al transcripților sintetizați în frunze.

EST rs p <0,05*; 0,01**; rs p <0,05*; 0,01**;

M
on

ot
er

pe
ne

Ovtps1 0,89 0,007**

Se
sq

ui
te

rp
en

e

0,36 0,156
Ovtps2 0,44 0,278 0,45 0,301
Ovtps3 0,71 0,036* -0,82   0,023*
Ovtps4 0,86 0,014* 0,21 0,123
Ovtps5 0,54 0,221 0,42 0,356
Ovtps6 0,40 0,345 0,35 0,201
Ovtps7 0,48 0,208 0,11 0,525

Analiza asociativă separată, pe metaboliți cu fiecare genă expresată în frunze și 
în flori a relevat numeroase cazuri de corelări. În tabelul 7 și 8, sunt prezentați doar 
compușii, conținutul procentual al cărora corelează puternic cu cel al terpen-sintetazelor, 
aceștia fiind ulterior incluși în testul Mantel.

Profilul de variație intrapopulațională a 7 monoterpene cu concentrații de 3,5-7,2% 
(α-pinen, β-pinen, β-mircen, d-limonen, eucaliptol, 4-terpineol, α-terpineol) prezintă 
convergență cu matricea de disimilaritate a monoterpen-sintetazelor Ovtps1, Ovtps2, 
Ovtps5, Ovtps7 (r (AB)= 0,57) și sesquiterpen-sintetazelor Ovtps3, Ovtps4, Ovtps6  
(r (AB)= 0,65) din frunze (fig. 4).

Tabelul 7. Valorile coeficientului de corelație Spearman (rs) între conținutul 
monoterpenelor și cel al transcripților genelor studiate.

EST Monoterpene (rs ), p < 0,05*; 0,01**; 0,001***
Ovtps1

Fr
un

ze

α-pinen (0,79*); d-limonen (0,96***), eucalyptol (0,93**) α-terpineol (0,96***)
Ovtps3 eucalyptol (0,79*) 
Ovtps4 d-limonen (0,93**); α-terpineol (0,86*); eucalyptol (0,93**); α-pinen (0,93**)
Ovtps5 β-mircen (0,79*)
Ovtps6 d-limonen (0,82*); eucalyptol (0,86*); α-terpineol (0,82*);
Ovtps7 β-mircen (0,86*)
Ovtps1

Fl
or

i

α-terpinen + γ-terpinen (0,86*)
α-terpinen + γ-terpinen (0,86*)
α-terpinen + γ-terpinen (0,96***)

Ovtps4
Ovtps6
Ovtps7 trans-β-ocimen (0,93**)

Rezultatele testului Mantel a matricei de disimilaritate a sesquiterpenelor (15) cu 
cea a conținutului de transcripți (ARNm) a prezentat o relație corelativă de intensitate 
moderată cu sesquiterpen-sintetazele Ovtps4, Ovtps3, Ovtps6 expresate în flori (r(AB)= 
0,63). Tot cu matricea sesquiterpen-sintetazelor din flori (r(AB)= 0,56) a corelat și cea 
derivată din compușii majoritari (fig. 4).
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Tabelul 8. Valorile coeficientului de corelație Spearman (rs) între conținutul 
sesquiterpenelor și cel al transcripților genelor studiate.

EST Sesquiterpene rs (Spearman) p < 0,05*; 0,01** 
Ovtps2 Frunze τ-murolol 0,86 0,014*
Ovtps1

Flori

β-bisabolen 0,86 0,014*
Ovtps3 β-cariofilen, α-cariofilen 0,78 0,045*
Ovtps1

τ-gurjunen
0,86 0,014*

Ovtps4 0,86 0,014*
Ovtps6 0,82 0,023*

De asemenea, un coeficient de corelație pozitivă, puternică (r(AB)=0,82 
p<0,0001) s-a constatat între variația compușilor monoterpenici (20) și a celor  
sesquiterpenici (15).

Congruența datelor privind variația între cele 7 subpopulații de plante după nivelul 
de expresie relativă al terpen-sintetazelor și al conținutului compușilor terpenici, 
constatată în cadrul prezentei lucrări, indică asupra unui mecanism de control al 
biosintezei acestora la nivel de transcripție, care în aspect aplicativ, ar avea rol de 
marker al plantelor potențial bogate în compuși terpenici de interes.

În concluzie, prin stabilirea asocierilor în variația diferitor variabile biologice a fost 
pus în evidență particularități corelative ale diversității molecular-genetice, chimice și 
morfologice a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană. 

Figura 4. Analiza corelativă între conținutul compușilor terpenici și al transcripților 
EST.

Date similare axate pe identificarea unor asocieri între variabilitatea populațională 
la nivel morfologic, chimic și molecular-genetic au fost descrise atât pentru specia O. 
vulgare, cât și alte PMA. Astfel, în investigațiile realizate de către Azizi A. și colab. 
pe un număr de 42 de populații de O. vulgare, în majoritate, originare din Europa au 
fost identificate corelații relativ înalte între chemotip și markeri moleculari, și slabe 
între matricea parametrilor morfologici și a distanței genetice (AFLP și SAMPL). Prin 
analiza corelativă în pereche (Pearson) a trăsăturilor morfologice, autorii au constatat 
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corelarea diametrului tulpinii cu randamentul uleiului esențial și conținutul de carvacrol, 
concluzionând asupra posibilității de utilizare a acestui caracter morfologic, în calitate 
de indicator pentru selecția indirectă și ameliorarea a 2 trăsături importante economic, 
producția de ulei esențial și conținutul de carvacrol în O. vulgare [3].

Corelații relativ înalte între profilele metaboliților secundari și cele molecular-
genetice au fost relevate și în cadrul unor studii de genotipare a unor specii din genul 
Origanum L. din Egipt, fiind expuse, de asemenea, argumente cu referire la eficiența 
și puterea de discriminare intraspecifică a germoplasmei mai înaltă a markerilor SRAP 
în comparație cu cei ISSR [2]. În această ordine de idei se înscriu și investigațiile 
compoziției uleiului esențial în funcție de variabilitatea genetică a plantelor de Salvia 
officinalis L. A fost subliniată corespunderea profilelor RAPD cu raportul dintre 
principalii compuși chimici volatili, fiind sugerată relația de dependență înaltă între 
profilul chimic și cel genetic [1]. 

În cadrul unor cercetări privind variabilitatea uleiului volatil al O. vulgare din 16 
regiuni din flora spontană a Albaniei au fost emise concluzii privind rolul de bază al 
structurii genetice în determinarea compoziției chimice a terpenelor, în contrast cu factorii 
de mediu, care au cauzat doar unele efecte minore [5]. În același timp, sunt informații 
care demonstrează efecte semnificative ale unor factori de mediu ce influențează căile de 
sinteză ale metaboliților secundari și care trebuie luați în considerație în programele de 
ameliorare. De exemplu, prin experiențe de modelare ale stresului hidric, Morshedloo 
M. R. (2017) prezintă dovezi cu referire la variația metaboliților secundari și a nivelului 
de expresie a genelor la 2 subspecii native de O. vulgare (ssp. virens și ssp. gracile cu 
diferit conținut în monoterpene) din Iran. Sub acțiunea stresului hidric, uleiul esențial 
de O. vulgare ssp. gracile a fost bogat în carvacrol, în timp ce sesquiterpena (Z)-a-
bisabolen a fost constituentul major al uleiului de O. vulgare ssp. virens. Tot la această 
subspecie considerată săracă în monoterpene, cantitatea de (E)-b-cariofilen a crescut 
semnificativ sub acțiunea factorului stresor, indicând cu certitudine asupra unei reacții 
de adaptare la condițiile specifice de mediu [9].

Concluzii 
- A fost relevată asocierea corelativă a variabilității intrapopulaționale la nivelul 

unor parametri morfologici (lungimea frunzei, lungimea ramurilor, nr. ramuri/plantă) 
și metaboliți secundari (13 compuși sesquiterpenici și 19 monoterpene).

- S-a constatat variația activității de transcripție a monoterpen-sintetazelor din 
flori (Ovtps1, Ovtps 2, Ovtps5, Ovtps7) în funcție de frecvența alelelor a 11 loci. Locii 
OR44 și OR40 sunt direct asociați cu conținutul transcripților a 7 terpen-sintetaze 
în flori. În cazul frunzelor, locii OR40 și OR64 s-au evidențiat prin interrelația 
dintre frecvența alelică și nivelul de expresie al sesquiterpen-sintetazelor (Ovtps3,  
Ovtps4, Ovtps6).

- Variația relativ scăzută a valorilor cantitative a 9 compuși majoritari (sabinen, 
p-cimen, cis-β-ocimen, γ-terpinen, β-cariofilen, τ-gurjunen, β-bisabolen, oxid de 
cariofilen, germacren D) în subpopulații cu diferită frecvență alelică a 9 din 11 loci 
SSR (r = -0,37, p=0,04) confirmă stabilirea corectă a profilului chimic general al 
populației.

- Variația compușilor monoterpenici (20) este direct relaționată cu cea a 
sesquiterpenelor (r = - 0,82).
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- Congruența matricelor de disimilaritate a subpopulațiilor după conținutul 
transcripților terpen-sintetazelor și cel al compușilor terpenici sugerează asupra rolului 
de marker în selecția plantelor potențial bogate în compuși terpenici de interes.
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