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Rezumat
În prezenta lucrare este reflectată variabilitatea genetico-moleculară şi biochimică 
a genotipurilor de Salvia sclarea L. cultivate în Republica Moldova. Metodologia 
integrativă a datelor biochimice şi molecular-genetice, corelarea expresiei genelor LPPS 
şi HPPR cu cantitatea de compuşi biologic activi (sclareol şi polifenoli) contribuie 
la aprofundarea cunoştinţelor privind mecanismele genetico-moleculare de sinteză 
a metaboliţilor secundari şi oferă posibiltăţi de pronosticare a formelor productive în 
baza unui complex de indicatori. Rezultatele genetice au demonstrat un nivel înalt de 
polimorfism al materialului ameliorativ de S. sclarea, iar estimarea similarităţii genetice 
a permis evidenţierea unei distanţe genetice maxime între formele parentale ale hibridului 
H3 - genotipurile P1 (♀) şi P4 (♂). În premieră pentru S. sclarea a fost determinat 
nivelul de expresie al genelor LPPS şi HPPR implicate în căile metabolice de sinteză a 
sclareolului, şi respectiv acidului rozmarinic. 
Cuvinte-cheie: expresia genelor, polimorfism genetic, Salvia sclarea L., variabilitate 
genetico-moleculară, variabilitate fitochimică.
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Introducere
Graţie conţinutului de ulei esenţial bogat în compuşi aromatici volatili cu proprietăţi 

antioxidante, antinflamatorii, antimicrobiene [10], Salvia sclarea L. (familia Lamiaceae) 
reprezintă una dintre speciile de PMA pe larg utilizată în farmacologie, aromaterapie, 
cosmetologie [5]. Specia are o istorie îndelungată de utilizare datorită conţinutului de 
ulei esenţial (circa 0,12-0,38% în masa proaspătă şi 0,39-2,54% în masa uscată) [7], 
cotându-se pe piaţă la costuri avantajoase.

Centrul de origine al speciei este insula Creta, de unde s-a extins în Bazinul 
Mediteranean, Nordul Africii şi zona Centrală a Asiei. În prezent este cultivată în 
scopuri comerciale preponderent în Franţa (5000 ha anual), Bulgaria (2000 ha), Grecia 
(1000 ha) etc. În Republica Moldova S. sclarea a fost introdusă în anul 1948, cele 
mai mari suprafeţe (în jur de 14000 hectare), fiind înregistrate în perioada anilor ‘80-
’90, când ţara ocupa unul dintre primele locuri în Europa la creşterea culturilor etero-
oleaginoase [12]. 

Majoritatea suprafetelor cultivate în Moldova sunt ocupate de 6 soiuri de provenienţă 
hibridă elaborate de amelioratorii din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor (IGFPP) al AŞM şi omologate, brevetate.
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Pe parcursul a mai bine de 20 de ani de activitate au fost obţinute numeroase 
genotipuri, hibrizi, soiuri, linii consangvinizate androsterile şi menţinătoare de sterilitate 
etc., care constituie o bogată colecţie de germoplasmă de şerlai din RM şi reprezintă un 
material iniţial pentru ameliorare [9].

Estimarea variabilităţii genetice reprezintă un aspect important în studiile 
fundamentale care pun în evidenţă eterogenitatea, efectele mutaţionale şi 
recombinaţionale în evoluţie, interacţiunea genelor şi efectele reciproce, precum şi în 
cele aplicative, care ar permite selectarea corectă şi rapidă a genotipurilor parentale 
distanţate pentru obţinerea rezultatelor eficiente în cadrul programelor de ameliorare. 

Cercetările ce vizează S. sclarea la nivel mondial se axează preferenţial pe 
descrierile fenotipice (morfologice şi anatomice) realizate în scopul clasificării acestora, 
cât şi pe cele biochimice, fiind evidenţiate efectele terapeutice şi curative deosebite ale  
uleiului extras [10].

La nivel naţional, materialul utilizat în ameliorare este studiat din punct de vedere 
al productivităţii, fenologiei, elaborării soiurilor precoce rezistente la factorii abiotici, 
conţinutul de ulei volatil [9], dar practic lipsesc cercetări privind polimorfismul genetic 
al germoplasmei locale de S. sclarea. Pentru valorificarea eficientă a genofondului 
sunt necesare cercetări genetico-moleculare care ar pune în evidenţă variabilitatea 
şi particularităţile materialului biologic primar inclus în programele de ameliorare.  
În acest context, rezultatele obţinute în cadrul tezei pot oferi perspective în obţinerea 
unor soiuri, varietăţi şi hibrizi mai competitivi. În acelaşi timp, completarea rezultatelor 
obţinute de amelioratorii IGFPP cu noi date molecular-genetice poate contribui la 
facilitarea procesului de selectare a genotipurilor cu caractere economic valoroase.

În acest context, un rol important revine completării continui a strategiilor clasice 
de ameliorare cu tehnici moderne de cercetare, determinate de progresele înregistrate 
în ultimii ani în domeniul biologiei moleculare [14] şi studiilor comparative la 
nivel morfologic, fiziologic, biochimic, genetic, molecular şi, în final, integrarea 
datelor obţinute ca o nouă paradigmă a procesului de ameliorare - ameliorarea  
integrativă [13].

Scopul cercetărilor prezentate constă în determinarea variabilităţii genetico-
moleculare şi biochimice a genotipurilor de S. sclarea din Republica Moldova şi 
asocierea rezultatelor la nivel de ADN–ARN–proteine–metaboliţi, în vederea descrierii 
proceselor ce ţin de potenţialul metabolismului secundar şi identificării posibilităţilor 
de selectare direcţionată a formelor cu caractere economic valoroase. 

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu au fost utilizate 28 genotipuri de S. sclarea a 

Laboratorului Plante aromatice şi medicinale, IGFPP, care au inclus 15 forme parentale 
şi 13 hibrizi, formând 13 grupuri genetice [6]. Materialul a fost colectat de la plantele 
crescute în condiţii de câmp, în faza rozetei de frunze (4 perechi), aflate în anul II (hibrizi) 
şi anul III (formele parentale) de vegetaţie. Pentru fiecare genotip au fost recoltate câte 
3-4 frunze de la 4 plante, fiind fixate în azot lichid şi păstrate la temperatura de -80 0C.

Metode moleculare de cercetare. Analiza variabilităţii genetico-moleculare a 
fost realizată prin analiza RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) [4], 
în baza a 23 primeri, iar dendrogramele de repartiţie a genotipurilor – cu utilizarea 
instrumentului UPGMA (genomes.urv.cat/UPGMA).

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea
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Estimarea nivelului de expresie a genelor implicate în sinteza sclareolului şi a 
acidului rozmarinic s-a efectuat prin tehnica Real Time-PCR [11].

Design-ul primerilor specifici a fost realizat cu ajutorul instrumentului PRIMER3web 
(primer3.ut.ee).

Metodele biochimice de cercetare au inclus: obţinerea extractelor din materia 
primă vegetală, analiza fitochimică a acizilor polifenolcarboxilici şi flavonelor, prin 
cromatografie în strat subţire şi spectrofotometrie, separarea uleiului esenţial din 
inflorescenţe şi analiza cantitativă a sclareolului - prin cromatografia lichidă de înaltă 
performanţă (HPLC) [3].

Analiza statistică a datelor s-a axat pe calcularea mediei aritmetice ͞x, deviaţiei 
standard s, varianţei s2, coeficientului de variaţie - V, gradului de corelare - R2 [15]. 
Valoarea heterozisului relativ s-a calculat faţă de media părinţiilor (MPH-Mid Parent 
Heterozis) şi valoarea heterozisului real - faţă de cel mai bun părinte (BPH-Best Parent 
Heterozis). 

Rezultate şi discuţii
Variabilitatea ereditară în baza studiilor genetice. Cercetările privind 

polimorfismul genetic pot facilita identificarea genotipurilor valoroase necesare 
pentru obţinerea formelor performante [8]. În acest context, posibilitatea de a evalua 
cu exactitate diferenţele genetice dintre părinţi şi, ulterior, de a prezice performanţa 
descendenţilor sporeşte eficienţa procesului de ameliorare [2]. 

Rezultatele obţinute în baza amplificării cu 23 primeri RAPD atestă o eterogenitate 
înaltă a materialului biologic, în funcţie de genotip şi primeri testaţi, care este explicată 
prin structura complexă a genomului speciei. Astfel, analiza electroforegramelor a 
pus în evidenţă 379 fragmente, cu dimensiuni variabile în intervalul de 150-3100 pb, 
dintre care 15% monomorfice şi 85% – polimorfice. În urma studiului, cel mai înalt 
grad al diversităţii genetice a fost relevat la hibridul H1, iar cel mai mic la hibridul  
H13 (Fig. 1.).

Un număr maxim de 10 benzi specifice, care pot fi utilizate în elaborarea markerilor 
moleculari linkaţi cu caractere de interes, au fost atestate la forma parentală P5, de 
asemenea un număr mare de 8 benzi specifice se constată şi la hibridul H8, care s-a 
evidenţiat prin particularităţi specifice la nivel molecular şi biochimic, confirmând 
importanţa indicatorului şi corelarea cu performanţa hibridă.

Întrucât materialul biologic analizat a inclus o serie de hibrizi şi formele parentale 
ale acestora, s-a propus urmărirea prezenţei/absenţei ampliconilor RAPD în cadrul 
grupurilor genetice, drept rezultat relevându-se şapte variante de reprezentare a 
ampliconilor în profile obţinute. Astfel, în total 53 de fragmente au fost comune pentru 
formele parentale şi pentru hibrid, acestea evidenţiind zone conservate şi stabile, 
care demonstrează identitatea genetică a speciei. Un număr de 107 fragmente au fost 
specifice doar pentru formele hibride, în timp ce 102 fragmente - unuia dintre genitori, 
rezultatele relevînd posibilităţilor mari de recombinare şi apariţie a variabilităţii 
combinative ereditare.

În contextul în care literatura de specialitate atestă o corelare pozitivă între distanţa 
genetică (DG) şi superioritatea hibrizilor de prima generaţie, iar cunoaşterea relaţiilor 
de înrudire a formelor parentale prezintă un instrument important pentru obţinerea 
hibrizilor performanţi, am analizat distanţa şi similaritatea genetică dintre genotipurile 
incluse în studiu. 
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Figura 1. Rezultatele de amplificare obţinute în baza primerilor RAPD.  
(genotipuri S. sclarea: P1-P15 forme parentale, H1-H13 hibrizi, M- marker).

Utilizând programul UPGMA, s-au elaborat trei dendrograme de repartiţie a 
formelor parentale, hibrizilor şi a tuturor genotipurilor. Astfel se constată diferenţe 
evidente între genotipurile studiate, fiind relevate câte 4 grupuri de bază pentru formele 
parentale şi pentru hibrizi, 2 entităţi distincte pentru cele 28 genotipuri analizate. 

Hibrizii cei mai apropiaţi la nivel genetic sunt H3 şi H2, această relaţie datorându-
se faptului că genotipurile deţin aceeaşi formă maternă şi anume P1. 

Indiscutabil, cel mai mare interes prezintă dendrograma formelor parentale şi 
analiza gradului de similaritate a genitorilor din cadrul grupurilor studiate. Cea mai 
mare DG se relevă, între formele parentale ale hibridului H3, care s-a evidenţiat 
prin particularităţi specifice la nivel molecular şi biochimic, confirmând importanţa 
indicatorului şi corelarea cu performanţa hibridă.

Generalizând rezultatele analizelor moleculare RAPD-PCR, putem conchide că 
genotipurile incluse în studiu se caracterizează printr-un nivel înalt de variabilitate 
genetică, care poate fi generată de alelismul multiplu, inclusiv de mutaţiile consecutive 
ale genelor, care constituie o sursă importantă de diversitate. 

Variabilitatea transcripţională în baza studiilor moleculare a inclus estimarea 
activităţii transcripţionale a două gene (LPPS şi HPPR) implicate în biosinteza 
metaboliţilor secundari importanţi pentru specia studiată, în scopul de a evidenţia 
informaţia ereditară utilizată în sinteza unor molecule funcţionale [1].

Prima genă inclusă în studiu, LPPS, este responsabilă de sinteza lambda-13-en-8-ol 
difosfat sintazei şi participă în sinteza sclareolului. Rezultatele reacţiei de amplificare 
în timp real au pus în evidenţă un conţinut de transcripţi care a variat în funcţie de 
genotip, demonstrând o valoare minimă de 0,02 u.c. la forma parentală P8 şi o valoare 
maximă de 5,9 u.c. pentru hibridul H9 (Fig. 2.).
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Nivelul mediu al expresiei genei a fost de 2,3 u.c., formele parentale prezentând 
o activitate transcripţională mai scăzută, comparativ cu hibrizii cercetaţi. Datele s-au 
grupat în 5 intervale, iar poligonul frecvenţelor a arătat o distribuţie uşor asimetrică pe 
stânga.

Figura 2. Nivelul de expresie al genei LPPS în cadrul genotipurilor de S. sclarea.
(genotipuri: P1-P15 forme parentale, H1-H13 hibrizi).

A doua genă studiată, HPPR - responsabilă de sinteza hidroxifenilpiruvat reductazei, 
care este implicată în formarea acidului rozmarinic, analiza genei la genotipurile  
de S. sclarea s-a facut şi prin compararea cu rezultatele pentru S. miltiorrhiza.

Expresia a variat în funcţie de genotip, (Fig. 3.) demonstrând o valoare minimă 
de 0,014 u.c. pentru forma parentală P14 şi o valoare maximă de 0,34 u.c. la hibridul 
H1, anterior hibridul a fost descris cu cel mai mare număr de produse de amplificare 
RAPD din cadrul studiului. Nivel mediu de transcripţi la fel ca şi în cazul primei 
gene studiate, a fost mai mic la formele parentale, comparativ cu hibrizii cercetaţi.  
Datele s-au grupat în 9 intervale, iar poligonul frecvenţelor a arătat o distribuţie asimetrică  
puternic pe stânga. 

Figura 3. Nivelul de expresie al genei HPPR în cadrul genotipurilor de S. sclarea. 
(genotipuri: P1-P15 forme parentale, H1-H13 hibrizi).

Astfel, rezultatele obţinute au pus în evidenţă un nivel variabil al expresiei genelor 
analizate, determinat de mecanisme complexe de autoreglare a procesului de transcripţie, 
care demonstrează largi posibilităţi de selectare a formelor cu caractere valoroase.
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Variablitatea fitochimică calitativă şi cantitativă a fost realizată asupra a patru 
metaboliţi secundari, care se conţin în extractele de S. sclarea: acidul rosmarinic, acidul 
cafeic, rutozida şi apiginina. Rezultatele obţinute prin analiza cromatografică în strat 
subţire au evidenţiat la toate genotipurile spoturi de culoare azurie până la albastră, 
care reprezentă APC şi spoturi de culoare galben-galben portocaliu pentru flavonoidele 
studiate (Fig. 4.). 

Figura 4. Cromatograma derivaţilor polifenolici la genotipurile de S. sclarea.  
(probe: P1-P15 forme parentale, H1-H13 hibrizi; etaloane: AR - acid rozmarinic, AC - acid 
cafeic, R - rutozidă, Ap - apigenină).

Intensitatea colorării a variat în funcţie de tipul compusului biochimic şi de genotip, 
fiind atestate benzi cu o intensitate mare, medie şi mică - intensitate, care poate fi 
extrapolată cu referire la conţinut.

Particularităţile fitochimice puse în evidenţă, au fost relevate mai elocvent în urma 
analizei densitogramelor, realizate cu programului ImageJ. Astfel, rezultatele pentru 
AC şi AR au demonstrat cele mai mari intensităţi la hibrizii H3, H8 şi cea mai mică 
intensitate - la forma parentală P1. 
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In cazul flavonoidelor se constată o intensitate a colorării mai mică comparativ cu 
APC. Astfel, pentru rutozidă au fost evidenţiaţi, ca şi în cazul APC, hibrizii H3 şi H8 
cu o intensitate maximă şi forma parentală P1 - valori minime. Intensitate maximă de 
apigenină a fost atestată pentru hibridul H10 şi minimă pentru P1.

Analiza cantitativă a CP, cu utilizarea metodelor spectrofotometrice a permis 
evidenţierea unui conţinut total de compuşi polifenolici, exprimat în echivalenţi de acid 
galic demonstrând o valoare minimă de 0,1 g /100 g masă proaspătă la forma parentală 
P14 şi o valoare maximă de 0,3 g /100 g masă proaspătă pentru hibridul H3.

Conţinutul mediu de APC, exprimaţi în echivalenţi de acid rozmarinic a 
fost de 0,158 g /100 g masă proaspătă, care a variat în dependenţă de genotip, 
demonstrând valori de la 0,068 g /100 g masă proaspătă pentru hibridul H11, până la  
0,3 g /100 g masă proaspătă pentru hibridul H3, în concordanţă cu datele pentru conţinutul  
total de polifenoli.

Conţinutul mediu de flavonoide, exprimat în echivalenţi rutozidă, a variat 
de la 0,055 g /100 g masă proaspătă pentru forma parentală P14, până la  
0,324 g /100 g masă proaspătă - de asemenea pentru hibridul H3, valoarea media a fost de 
0,15 g /100 g masă proaspătă. Poligonul frecvenţelor arată o distribuţie simetrică pentru  
genotipurile cercetate. 

Se constată o corelare înalt pozitivă cu un coeficient de 0,93 a conţinutului APC, 
exprimat în AR faţă de conţinutul total de compuşi polifenolici, rezultate care pun în 
evidenţă ponderea majoritară a acidul în fracţia de polifenoli în extractele de Salvia 
sclarea, date corelat cu rezultatele din literatura de specialitate.

În cadrul studiului s-a relevat hibridul H3 cu un conţinut maxim de acid rosmarinic, 
asociat cu un nivel înalt de transcripţi ai genei HPPR, date corelate cu rezultatele din 
literatura de specialitate. 

Totodată hibridul a manifestat un efect sporit de heterozis faţă de formele parentale 
care se caracterizează prin cea mai mare distanţă genetică.

În acelaşi timp, hibridul H8 care prezintă o cantitate mare de acid rosmarinic, şi o 
activitate biosintetică sporită faţă de formele parentale, s-a remarcat prin cel mai înalt 
polimorfism genetic. 

Aceste date sunt corelate cu constatarea a opt fragmente RAPD specifice: A1
500; 

OPB03
850; OPB03

260; OPB10
400; OPE17

2100; OPG5
1000; OPG5

350; OPU11
2700.

Datele obţinute în cadrul studiului prezentat la diverse nivele de cercetare a permis 
relevarea unor tendinţe şi legităţi, care oferă posibilităţi de selectare direcţionată a 
formelor parentale în crearea genotipurilor productive.

Întrucât fenomenul de heterozis reprezintă o problemă actuală a geneticii şi 
ameliorării contemporane, a prezentat interes analiza vigorii hibride prin prisma 
evaluării parametrilor moleculari şi biochimici în cadrul celor 13 grupuri genetice. 
Rezultatele obţinute evidenţiază indici sporiţi ai tuturor parametrilor la hibrizii cercetaţi 
comparativ cu formele parentale.

Analiza în cadrul celor 13 grupuri genetice, a permis constatarea manifestării 
efectului la toţi hibrizii, după cel puţin un indicator studiat, dar, doar în cazul a 3 hibrizi 
(H3, H4 şi H8) se constată rezultate care demonstrează o vigoare hibrida şi o capacitate 
biosintetică sporită la nivelul analizelor fitochimice calitative şi cantitative, precum şi 
a analizelor moleculare.
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 Importanţa cercetărilor relevă în faptul că succesul selecţiei la heterozis este 
determinat de identificarea şi studierea însuşirilor valoroase, inclusiv analiza 
polimorfismului şi evidenţierea caracterelor complexe. În acest context, gradul de 
manifestare a efectului depinde de capacitatea combinativă a formelor parentale, care 
este determinată de polimorfismul genetic şi distanţa genetică.

Concluzii
A fost evaluată variabilitatea molecular-genetică şi fitochimică la 28 genotipuri de 

S. sclarea din Republica Moldova, fiind determinat un polimorfism înalt, care relevă 
potenţialul ameliorativ sporit al formelor incluse în studiu. Asocierea şi integrarea 
datelor biochimice şi genetice, precum şi corelarea acestora cu nivelul de expresie al 
genelor LPPS şi HPPR a relevat unele tendinţe şi legităţi, care oferă posibilităţi de 
selectare orientată a formelor parentale în crearea genotipurilor productive, inclusiv: 

hibridul H3, formele parentale ale căruia (♀- P1 şi ♂- P4) se caracterizează - 
prin cea mai mare distanţă genetică, posedă un conţinut maxim de acid rozmarinic, 
corelat cu un nivel înalt de transcripţi ai genei HPPR;

hibridul H8 cu o cantitate mare de acid rozmarinic manifestă şi cel mai polimorf - 
spectru al ampliconilor - opt fragmente specifice RAPD (A1

500; OPB03
850; OPB03

260; 
OPB10

400; OPE17
2100; OPG5

1000; OPG5
350; OPU11

2700);
conţinutul de sclareol în uleiul esenţial şi activitatea transcripţională a genei - 

LPPS pune în evidenţă o corelaţie înaltă de 0,7, cantitatea maximă fiind prezentată de 
hibridul H9 (datele fitochimice şi moleculare).

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în baza particularităţilor evaluate 
demonstrează superioritatea hibrizilor compartiv cu genotipurile parentale. Astfel, în 
cadrul celor 13 grupuri genetice, a fost constatat că efectul heterozis se manifestă la toţi 
hibrizii în raport cu formele parentale, după cel puţin un indicator studiat. Trei hibrizi 
(H3, H4 şi H8) au prezentat valori înalte ale efectului heterozis pentru toţi parametrii 
analizaţi - date fitochimice (calitative şi cantitative), corelate cu date moleculare.
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