
Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

95

GENETICA, BIOLOGIA MOLECULARĂ ŞI 
AMELIORAREA

STUDIUL VARIABILITĂȚII GENETICE LA Origanum vulgare ssp. 
vulgare PRIN ANALIZA COMPONENTELOR PRINCIPALE

Port Angela1, Mutu Ana1, Ciocârlan Nina2, Duca Maria1

1 – Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
2 – Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Rezumat
Articolul prezintă rezultatele studiului eterogenității moleculare la nivelul secvențelor 
microsatelit și a relațiilor genetice dintre 10 subpopulații de Origanum vulgare ssp. vulgare 
din flora spontană autohtonă a Republicii Moldova și din colecția de plante medicinale 
a Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” prin aplicarea analizei 
componentelor principale (ACP). Modelul ipotetic generat de ACP, pe baza matricei 
de covarianță a frecvenței alelelor, a extras cinci componente principale, care explică 
86% din varianţa totală a datelor primare (82 alele). A fost pus în evidență patternul 
asocierilor dintre variantele alelice ale locilor identificați cu 11 primeri SSR în baza 
coeficientului de corelație și cel al subpopulațiilor în funcție de asemănările genetice și 
arealul geografic. Au fost identificate alelele cu cea mai mare contribuție în diferențierea 
subpopulațiilor de Origanum vulgare ssp. vulgare indigene și din culturi experimentale. 
Articolul subliniază utilitatea aplicării principiului ACP, complementar modelelor 
statistice care însoțesc analizele de genetică populațională și alte investigații cu privire la 
diversificarea și conservarea resurselor vegetale de interes științific și economic.
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Introducere 
Cunoașterea diversității și a relațiilor genetice între indivizi, în contextul dinamic 

al factorilor de mediu, inclusiv al managementului antropic al fitocenozelor, este 
primordială în elaborarea strategiilor eficiente de ameliorare și conservare a resurselor 
vegetale. Diferite concepte și abordări susțin demersul practic al cercetării variabilității 
bazat pe date morfologice, biochimice și mai recent, date moleculare care constituie 
variabile corelate între ele în cele mai multe cazuri. Aceste conexiuni corelative se 
asociază frecvent cu un nivel înalt de redundanță informațională, indezirabilă în 
identificarea variațiilor specifice a datelor biologice multidimensionale.

Biostatistica dispune de metode descriptive exploratorii, la care deși se apelează 
mai rar comparativ cu cele explicative de analiză a datelor, oferă avantajul suplimentar 
de a reduce complexitatea informației, a evidenția asocierile între mai multe variabile, 
simultan și nu separat, precum și posibilitatea vizualizării acestor interconexiuni în 
spaţiu vectorial. Una din metodele factoriale, cu o putere mare de rezolvare și cea mai 
des utilizată în abordarea caracterului multidimensional al datelor ce caracterizează 
o observație/individ/populație este Analiza Componentelor Principale [5]. Principiul 
fundamental al acestei metode constă în extragerea celui mai mic număr de componente, 
potențiale de a recupera cât mai mult din informaţia totală conţinută în datele primare. 
Aceste componente sunt atribute/variabile noi ale indivizilor, necorelate între ele, 
reprezentând fiecare o combinaţie liniară a datelor inițiale [5, 14]. 

Iniţiată de Pearson K. (1901) şi dezvoltată de Hotelling H. (1933), metoda ACP 
a fost utilizată la început în investigații psihologice [15]. Ulterior, după numeroase 
optimizări, această metodă este aplicată pe larg în domeniul ştiinţelor sociale, 
economice, managementului producţiei, iar în ultimele decenii tot mai mult și în biologie 
[3, 6, 7, 8, 9], fapt determinat de dezvoltarea rapidă a tehnicilor și echipamentului de 
analiză moleculară cu rezoluție înaltă în obținerea și modelarea multivariată a datelor 
experimentale. 

Volume mari de informație genetică eterogenă sunt obținute prin genotipare cu 
markeri moleculari - punctul de plecare în rezolvarea a numeroase probleme științifice 
ce țin de evoluție, filogenie, dinamică și structura populațiilor, selecție și ameliorare. 
Provenind din diferite tipuri de mutaţii (substituţii, rearanjamente, erori în replicarea 
ADN-ului în tandem etc.), aceștia sunt eficienți și practic într-un număr nelimitat. 
Strategia utilizării markerilor moleculari se bazează pe evidenţierea polimorfismului 
genetic, care la plante este datorat, în mare parte, variaţiei cantităţii de ADN repetitiv 
ce poate fi identificată prin analiza SSR (Simple Sequence Repeats). Markerii de tip 
microsatelit spre deosebire de alte tipuri de markeri moleculari sunt multialelici, 
polimorfi și se moștenesc codominant [16].

Scopul investigațiilor prezentate în articol a fost analiza factorială exploratorie 
a eterogenității moleculare la nivelul secvențelor microsatelit și a relațiilor genetice 
dintre 10 subpopulații de Origanum vulgare ssp. vulgare din flora spontană autohtonă 
(s. Butuceni, raionul Orhei) și din colecția de plante medicinale a Grădinii Botanice 
Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI, mun. Chișinău). Prin folosirea 
metodei ACP s-a urmărit:

reducerea dimensionalității datelor prin eliminarea redundanței informaționale,−	
evidenţierea patternului asocierilor dintre alele și vizualizarea grafică a −	

subpopulațiilor în funcţie de asemănările genetice,
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identificarea locilor SSR și a variantelor alelice cu pondere procentuală mare în −	
diferențierea subpopulațiilor de O. vulgare indigene și din colecție.

Articolul subliniază utilitatea aplicării principiului analizei componentelor 
principale, complementar la alte modele statistice, în cercetarea variabilității genetice 
a plantelor, axată pe identificarea factoriilor genetici cu contribuție semnificativă 
în diferențierea genotipurilor și asocierea cu caracteristici fenotipice importante 
cantitative sau calitative în scopul selecției asistată de markeri moleculari, ameliorării 
și conservării germoplasmei.

Material și metode
Materialul biologic și condițiile de genotipare SSR. Analiza componentelor 

principale s-a aplicat pe date genetice obținute în rezultatul genotipării plantelor 
de Origanum vulgare ssp. vulgare din 10 subpopulații colectate din flora spontană  
(s. Butuceni, r. Orhei) și din colecția GBNI (mun. Chișinău) cu 11 primeri SSR simpli 
și compuși după secvența repetitivă (di- tri-, penta- și hexanucleotidice).

În calitate de material experimental au servit probele de ADN obținut de la  
20 plante individuale din fiecare subpopulație prin metode standard cu utilizarea 
soluției-tampon CTAB [10]. 

Amplificarea probelor s-a realizat în 20 µl mediu de reacție: 200 µM dNTP, 2,5 mM 
MgCl2, 1,0 unitate de DreamTaq Green ADN Polimerază (Thermo Scientific), 0,9 µM 
din fiecare primer și 140 ng de ADN extras, la amplificatorul Applied Biosystem PCR 
Veriti 96-well conform programului: 3 min la 95°C urmat de 35 cicluri: 95°C - 45 sec, 
56°C - 1 min și 72°C - 2 min; elongația finală la 72°C pentru 7 min. Primerii utilizaţi 
în acest studiu au fost generați în baza secvențelor nucleotidice expresate (EST) în 
glandele secretoare a uleiului esențial la plantele de O. vulgare [11]. 

Separarea produşilor de amplificare s-a realizat în gel de poliacrilamidă de 8% 
în prezența bromurii de etidiu - 0,05 μg/ml. Gelurile au fost vizualizate cu ajutorul 
transluminatorului UV și sistemului de documentare DOC-PRINT-VX2, analizate prin 
intermediul aplicației specializate Photo-Capt. 

Analiza datelor. Fragmentele de ADN amplificate au fost considerate alele diferite 
și sunt indicate prin asocierea notației primerului cu dimensiunea ampliconului, de 
exemplu OR44.170 (fragment cu dimensiunea de 170 pb amplificat cu primerul OR44). 
În rezultatul analizei profilelor moleculare a fost obținut un tabel cu 16400 de date 
binare (1 – prezență, 0 – absență), în baza cărora s-a determinat frecvența a 82 de 
variante alelice pentru 11 loci SSR. Frecvența alelelor a fost determinată prin raportul: 
Fa = N/Nt, unde N reprezintă numărul de alele și Nt este numărul total de alele [17]. 

Pentru aplicarea analizei ACP s-a folosit programul XLSTAT (https://www.xlstat.
com/), care în decursul diferitor etape de procesare a datelor afișează componentele 
principale (CP) sub două notații utilizate în prezentul articol: Factori (F) până la rotirea 
reperului axelor factoriale și Dimensiuni (D) după rotație. În articol sunt prezentate 
datele obținute după rotație prin metoda Varimax și filtru de selecție Sum(Cos2)>0,5. 
A fost analizată matricea de corelație Pearson cu un nivel de semnificație  
statistică p˂0,05%. 

Rezultate și discuții
Aplicarea ACP şi interpretarea rezultatelor. Programul XLSTAT este unul 

din numeroasele produse soft consacrate analizei statistice a datelor numerice, care 
suplimentar la alte funcții prezintă și o caracteristică completă a ACP. Are o interfață 
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simplă și în același timp flexibilă, permite explorarea datelor direct în Excel, nefiind 
imperative cunoștințe avansate în domeniul tehnologiilor informaționale. ACP poate fi 
executat pe date primare sau pe matrice de covarianță/corelație, cu includerea diferitor 
variabile și observații suplimentare, sau utilizarea filtrelor de selecție a acestora în 
scopul sporirii lizibilității prezentărilor grafice.

Caracteristicile menționate au determinat selectarea programului pentru aplicarea 
metodei de analiză factorială în scopul vizualizării și interpretării informației  
(16400 de date binare) conținute în profilele moleculare ale indivizilor din  
10 subpopulații. În cazul dat, alelele identificate prin intermediul a 11 primeri SSR 
reprezentă variabile multiple inter-corelate.

Pentru exemplificare sunt prezentate imaginile unor geluri de separare a produselor 
de amplificare (fig. 1) din care se observă că fiecare subpopulație conține unul sau 
mai multe profile moleculare diferențiate prin numărul și frecvența alelelor la același 
locus SSR. Plantele prelevate din flora spontană se caracterizează printr-un număr de 
11-29 profile, câte 1-6 profile per primer/subpopulație, dintre care unele sunt similare. 
Cele din culturile experimentale a GBNI, care fac subiectul acestui studiu, sunt mai 
slab diferențiate/omogene reieșind din numărul de 3-8 profile (1-4 profile per primer/
subpopulație). Astfel, tabelul general de date multivariate este de dimensiuni suficient 
de mari care cuprinde și informaţii cu caracter redundant, neesențială în determinarea 
eterogenității genetice, dar care face complicată proiectarea și vizualizarea grafică a 
acestora într-un spațiu multidimensional.

Figura 1. Profile SSR la subpopulații de Origanum vulgare ssp. vulgare din flora 
spontană și cultura experimentală (prin linii întrerupte sunt marcate profile diferite).

ACP se realizează prin câteva etape succesive de prelucrare și prezentare a datelor, 
care includ matricea de covarianță/corelație, valorile proprii (eigenvalue) ale matricei, 
vectorii proprii, coordonatele (scoruri) şi contribuțiile unităţilor statistice şi a variabilelor 
pe axele factoriale, proiecţia şi reprezentarea punctelor în planul axelor.
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În scopul extragerii informației importante (reducerea complexităţii datelor) 
sub forma unor componente noi (variabile ipotetice), necorelate între ele, care să 
recupereze cât mai mult din informaţia (varianța) totală conţinută în datele inițiale au 
fost calculate frecvențele alelelor locilor SSR, care au servit la obținerea matricei de  
covarianță (corelație).

Implicarea în calcule a matricei de covarianță sau de corelație (Pearson în cazul 
ACP normat) este opțiunea cercetătorului în funcție de tipul datelor (medii cu diferite 
unități de măsură: kilograme, kilometri, centimetri etc.). De asemenea, se consideră 
că matricea de covarianță alocă mai multă pondere variabilelor cu varianțe mari, 
iar corelația Spearman este mai potrivită în cazul variabilelor cu dispersii diferite. 
Selectarea matricei de covarianță ca bază în demersul practic al analizei multivariate 
este determinată de faptul că varianța variabilei inițiale este importantă și variabilele 
sunt comensurabile [15].

Componentele principale și procentul de varianță explicată. Urmând etapele 
ACP pe baza matricei de covarianță a frecvenței alelelor, a fost generat tabelul 
și graficul valorilor proprii cu 9 CP/Factori (variabile noi), un număr mult mai mic 
decât cel al variabilelor inițiale (82 loci), prin care se explică 100% din varianţa totală  
(fig. 2). Sunt mai multe criterii pentru alegerea numărului de axe factoriale, respectiv 
a componentelor ce se vor interpreta, de ex. criteriul lui Kaiser, constă în alegerea 
numărului de axe pentru care valorile proprii sunt mai mari decât 1 (valabil doar în 
ACP normat), criteriul lui Evrard, bazat pe reprezentarea grafică a valorilor proprii şi 
urmărirea pantei, criteriul lui Benzécri care presupune alegerea acelui număr de axe 
care explică mai mult de 70% din varianța totală a norului de puncte [1, 2, 5, 13].

Figura 2. Valorile proprii (eigenvalues) 
a factorilor.

Figura 3. Procentul din varianța 
totală explicată de CP și valorile cumulate 
(post-rotație, varimax).

Astfel, conform datelor reprezentate în diagrama valorilor proprii (fig. 2) și a 
valorilor CP post-rotație generate de program (fig. 3), pot fi selectate pentru calculele 
ulterioare primele 5 CP care cumulat explică 86% din varianţa totală a norului de puncte 
format din variabile (alele) sau observații (subpopulații). 

O structură mai obiectivă pentru interpretare este considerată cea obţinută după 
rotirea factorilor, care oferă un unghi de „vedere” mai bun. Pentru rotaţia reperului 
axelor factoriale sunt disponibile mai multe opțiuni (varimax, quartimax, promax).  
În acest exemplu de analiză a fost selectat varimax, prin care se minimizează numărul 
de variabile cu încărcări mari pe fiecare factor/CP, ceea ce simplifică interpretarea lor. 
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Valorile proprii și procentul de varianță explicată de către CP1-5 post-rotație s-au 
modificat neesențial în funcție de componente. De asemenea, un alt indice care indică 
că metoda de rotație este corectă reprezintă valorile corelației variabilelor cu CP care 
cresc după transformare (post-rotație). 

Primele două, trei CP explică 50,3% și respectiv 63,5% din variabilitatea datelor 
inițiale, astfel acestea pot fi regăsite cu suficientă acurateţe în spațiul bi- și tridimensional. 
În același timp, este necesar de ținut cont, în interpretarea structurilor spațiale (hărților) 
de restul informației (36%) care ar putea fi regăsită în următorii factori.

Patternul de asociere a variabilelor și corelarea cu CP. Prin metoda numerică 
utilizată, coordonatele punctelor variabile pe o axă reprezintă coeficienţii de corelaţie 
dintre variabile şi CP, sunt mai mici de 1 fiind plasate pe sfera unitate, numit cercul de 
corelaţii. Întrucât, pentru reprezentarea completă a datelor, modelul generat de ACP 
include variabile explicate prin mai mult de 2 CP, acestea sunt poziționate în interiorul 
cercului de corelații (fig. 4). O etapă preliminară în analiza corectă a datelor, pentru 
a evita erorile cauzate de efectele de proiecție, include verificarea valorilor cos2 care 
indică calitatea reprezentării variabilelor pe harta factorială, respectiv și importanța 
acestora în interpretarea CP. 

În rezultatul vizualizării proiecțiilor variabilelor cu valori ale cos2 mai mari de 0,5 
(în număr de 22) în spațiul factorilor (axele D1 și D2) au fost puse în evidență grupuri 
de alele corelate și cele care definesc primele 2 componente (fig. 4). Astfel, în cele două 
reprezentări grafice 4 A (22 alele) și 4 B (35 alele) se conturează corelații ale locilor 
SSR care se asociază în două grupuri în apropiere de CP1. Primul grup este format în 
cadranul IV din 4 forme genice ale locilor studiați: OR64.87 (0,95), OR75.98 (0,66), 
OR09.140 (0,61), OR44.170 (0,72) cu valori ale corelațiilor pozitive. Al doilea grup 
include 7 variabile, cu valori negative ale corelațiilor de intensitate medie și puternică 
OR27.106 (-0,69), OR27.139 (-0,64), OR10.130 (-0,69), OR75.100 (-0,85), OR81.145 
(-0,70), OR09.150 (-0,81), OR64.84 (-0,95) localizat în cadranul III. Al treilea grup din 
5 variabile corelate pozitiv se află în cadranul II, în apropierea CP2 și este format din 
OR12.140 (0,70), OR12.150 (0,70), OR09.165 (0,73), OR75.103 (0,75) și OR14.87 
(0,82). Astfel, putem conchide că alelele menționate se întâlnesc în profilul SSR al 
plantelor de O. vulgare având frecvențe similare. 

O categorie separată însumează variabile ce reprezintă alele alternante la același 
locus SSR. Acestea fiind proiectate în cadrane opuse ale cercului de corelații, indică 
corelații semnificativ negative: OR44.148 (-0,65)/OR44.170 (0,72); OR64.84 (-0,95)/

OR64.87(0,95); OR10.112 (0,70)/OR10.130 (-0,69); OR09.140 (0,61)/OR09.150 
(-0,81); OR75.98 (0,66)/OR75.100 (-0,85); OR14.87 (0,82)/OR14.91(-0,83) și 
OR14.100 (-0,61). 

Pentru confirmarea gradului de corelare dintre variabile în special al celor care se 
află mai aproape de centrul de origine al cercului de corelare a fost analizată matricea 
de corelație Pearson (tab. 1).

În conformitate cu valorile cos2 cele 35 variabile, care au o bună reprezentare pe 
primele 5 CP (fig. 4B) formează combinații liniare dintre alelele locilor: 

- OR64, OR10, OR27, OR09, OR44, OR40, OR75, OR81 pentru CP1 (13 alele);
- OR12, OR14, OR09, OR40, OR75, OR81 pentru CP2 (9 alele); 
- OR27, OR09 pentru CP3 (3 alele);
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Figura 4. Corelații între variabile și CP. 
A. Coeficienții de corelaţie dintre variabile şi CP1 și CP2 pe cercul de corelaţii, liniile 

întrerupte indică corelații negative; B. Vizualizare 3D pe primele trei axe generate de 
XLSTAT-3DPlot. Prin culori se diferențiază valorile variabilelor care încarcă CP4 și prin 
dimensiune valorile celor care încarcă CP5.

Legenda variabilelor: 1-OR12.115, 2-OR12.117, 3-OR12.128, 4-OR12.140, 5-OR12.150, 
6-OR64.84, 7-OR64.87, 8-OR10.112, 9-OR10.130, 10-OR27.106, 11-OR27.110,  
12-OR27.114, 13-OR27.139, 14-OR14.87, 15-OR14.91, 16-OR14.95, 17-OR14.98,  
18-OR14.100, 19-OR09.140, 20-OR09.150, 21-OR09.165, 22-OR09.170, 23-OR44.148, 
24-OR44.170, 25-OR13.130, 26-OR13.140, 27-OR13.148, 28-OR40.86, 29-OR40.99,  
30-OR75.98, 31-OR75.100, 32-OR75.103, 33-OR81.136, 34-OR81.145, 35-OR81.155.
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- OR12, OR14, OR13 pentru CP4 (6 alele); 
- OR14, OR13, OR40, OR81 pentru CP5 (4 alele). 
Opt primeri OR09, OR27, OR40, OR75, OR81, OR12 OR14, OR13 identifică alele 

a căror variație în frecvență este explicată de diferite componente principale (tab. 2). 
Tabelul 1. Asociere corelativă a variabilelor pe CP.

Grupul
de aso-
ciere

CP1 Coeficient 
de corelație 

Pearson 
p≤0,05%

CP2 Coeficient 
de corelație 

Pearson 
p≤0,05%

Alele ale locilor SSR Intensitatea 
corelațiilor

Alele ale 
locilor SSR

Intensitatea 
corelațiilor

I

OR64.87
OR75.98
OR09.140
OR44.170 

Pozitive cu 
CP

0,6 – 1,0
0,5 – 0,7

II

OR27.106
OR27.139
OR10.130
OR75.100
OR81.145
OR09.150
OR64.84 

Negative cu 
CP

(-0,7) – 
(-1,0)

(-0,5) – 
(-0,9)

III

OR12.140
OR12.150
OR09.165
OR75.103
OR14.87

0,7 – 0,8 0,8 – 1,0

IV

OR44.148/OR44.170
OR64.84/OR64.87

OR10.112/OR10.130
OR09.140/OR09.150
OR75.98/OR75.100

0,6 – 1,0

-0,83
-0,88
-0,88
-0,43
-0,52

OR14.87/
OR14.91/
OR14.100

0,6 – 0,8 -0,94
-0,65

Tabelul 2. Combinațiile de variabile corelate cu primele 5 CP.

CP Variabile (alele ale markerilor 
SSR)

Loci SSR ale căror alele 
reprezintă variabile core-

late cu diferite CP 

Loci SSR 
caracteristici 
doar unui CP

Nr. 
vari-
abile

CP1

OR64.84, OR64.87, OR10.112, 
OR10.130, OR27.106, OR27.139, 
OR09.150, OR09.140, OR44.170, 
OR44.148, OR75.98, OR75.100, 

OR81.145 

OR09, OR27, OR40, 
OR75, OR81 

OR10, OR44,
OR64, 13

CP2
OR12.140, OR12.150, OR14.87, 
OR14.91, OR09.165, OR40.99, 

OR75.103, OR81.136 

OR09,OR12,OR14, OR40, 
OR75, OR81 9

CP3 OR27.110, OR27.114, OR09.170 OR27, OR09 3

CP4 OR12.115, OR12.117, OR12.128, 
OR13.130, OR13.148 OR14.98, OR12, OR13, OR14 6

CP5 OR14.95, OR13.140, OR40.86, 
OR81.155 OR13,OR14,OR40, OR81, 4
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Prezintă interes locii amplificați cu 3 primeri OR64, OR10, OR44, aceștia se 
întâlnesc doar în combinația care definesc CP1 – componenta considerată cu cea mai 
mare pondere informațională (varianță).

Cert este faptul că 24 alele obținute cu 10 primeri din cei 11 analizați, în calitate 
de variabile raportate la modelul tridimensional reușesc să explice 64% din varianța 
factorului latent. Primerul SSR – OR13 se regăsește în celelalte 22% - restul până la 
86% din informația inițială. Această concluzie este în favoarea argumentului că locii 
identificați prin genotipare cu 11 primeri SSR sunt multialelici, polimorfi cu contribuție 
diferită la variabilitate genetică (varianță) atât în interiorul aceleiași populații, cât și 
între cele 2 populații (Orhei și Chișinău). 

Contribuția variabilelor la CP. Variabilele corelate cu primele CP1-3 sunt 
considerate cele mai importante în explicarea variabilității datelor inițiale, urmate 
de cele asociate CP4 și CP5. Datele care nu prezintă corelații cu nici un CP din cei  
9 identificați de ACP sau doar cu ultimele CP7-CP9 nu prezintă informație relevantă 
fiind eliminate în prima etapă, pentru a simplifica analiza lor.

Contribuțiile (numite și contribuții absolute) variabilelor (frecvența alelelor) 
reprezintă măsura (în procente) în care fiecare din ele contribuie la construirea axei 
ACP corespunzătoare. Valoarea medie a contribuției așteptate (valoarea prag) a unei 
variabile, calculată reieșind din numărul total de variabile (82 alele în exemplul de 
calcul dat) este de 1,22%. Astfel, conform tabelului de date, generat de ACP, numărul 
alelelor care contribuie cu o valoare mai mare decât valoarea medie per total scade 
începând cu CP2. De exemplu, din reprezentarea grafică a contribuției variabilelor pe 
CP (fig. 5) numărul acestora este: 15 (CP1), 13 (CP2), 8 (CP3), 12 (CP4) și 7 (CP5).

Analiza variabilelor care reprezintă bine o axă factorială (cu cos2 mai mare decât 
0,5) și în același timp cu o contribuție mai mare de 1,2% pe fiecare componentă sunt 
însumate în Tabelul 3.

Conform modelului oferit de ACP sunt 5 CP (variabile noi) necorelate între 
ele și care reprezintă combinații liniare a unui număr diferit de variabile, în total  
29 pentru 5 componente. Genotiparea plantelor de Origanum vulgare ssp. vulgare cu 
opt primeri SSR: OR09, OR75, OR27, OR14, OR81, OR64, OR44, OR10 explică 64% 
din variabilitatea genetică a subpopulațiilor din cele două regiuni de colectare. Șase 
alele au cea mai mare pondere în diferențierea genetică OR64.87 (23%), OR64.84 
(17%), OR81.136 (26%), OR14.87 (19%), OR27.110 (36%), OR09.170 (13%).

Suplimentar la aceste 64% din datele inițiale alți doi primeri OR12 și OR13, 
cumulat cu OR14 și OR81 explică 22% din varianță, iar alte cinci alele au cea mai 
mare contribuție pentru CP4-5: OR13.148 (23%), OR12.115 (13%), OR12.117 (10%), 
OR81.155 (23%), OR13.140 (14%).

Structura subpopulațiilor de Origanum vulgare ssp. vulgare conform 
frecvențelor alelelor SSR. Programul XLSTAT, în cazul observațiilor (subpopulațiilor), 
afișează scorurile factoriale (coordonatele cazurilor în reper factorial) și cos2 ale 
acestora spre deosebire de cel al variabilelor (locilor), care sunt reprezentate de valorile  
corelațiilor lor cu CP. 

Analiza comparativă a modelului ACP bidimensional pre- și post-rotație pe 
primele 2 CP, relevă modificări neesențiale după optimizare, dar care pun în evidență 
o diferențiere mai bună în structura genetică între cele 10 subpopulații din Orhei și 
Chișinău (fig. 6 A-D).
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Tabelul 3. Combinațiile liniare de valori care saturează primele cinci CP.

CP Varianța 
cumulată 

(%)

Contribuția variabilelor pe CP Loci SSR 
ale căror 
alele se 

identifică 
ca variabile 
corelate cu 
diferite CP 

Loci SSR 
caracteristici 
doar unui CP 

Nr. 
vari-
abile≥10% ≥ 5% ˃1,2% - ˂ 5

CP1 28,13 OR64.87(23) 
OR64.84(17)

OR09.140(6)
OR09.150(8)
OR44.148(6)

OR75.98 
OR75.100 
OR10.112 
OR10.130 
OR27.106 
OR81.145 

OR09 
OR75
OR27 
OR81
OR14 

OR64
OR44
OR10

11

CP2 50,27 OR81.136(26) 
OR14.87(19) OR14.91(5)

OR09.165 
OR75.103
OR14.100

6

CP3 63,54 OR27.110(36) 
OR09.170(13) OR27.114 3

CP4 74,33
OR13.148(23) 
OR12.115(13)
OR12.117(10) 

OR12.128 
OR14.98
OR13.130

OR13 
OR14
OR81

OR12 6

CP5 85,96 OR81.155(23) 
OR13.140(14) OR14.95 3

Subpopulațiile Or7 și Or6 sunt separate față de celelalte subpopulații de O. vulgare 
care se grupează în funcție de biotopul colectării plantelor. Populația din flora spontană 
(Orhei) formează 2 grupe cu caracteristici de asemănare: grupul I constituit din Or1 
și Or2 și grupul II care include Or3, Or4 și Or5. Subpopulațiile din colecția GBNI 
(Chișinău) formează al treilea grup de indivizi. Proiecția CP3, suplimentar la CP1 și 
CP2, pe unul și același sistem de coordonate a observațiilor, inclusiv diferențierea 
valorilor încărcărilor CP4 prin culoare și a CP5 prin dimensiune aduce un plus de 
informație (22%) prin care se accentuează variabilitatea subpopulațiilor Or6 și Or7  
(fig. 6D). De asemenea, se constată un nivel de diferențiere genetică între Ch9 de 
celelalte 2 subpopulații Ch10 și Ch8 și similaritate cu Or2. Celelalte 2 subpopulații 
Ch8 și Ch10 se grupează cu Or1.

Pentru confirmarea grupării observațiilor pe componenta CP3 și a ponderii CP4-5 
în regruparea subpopulațiilor s-a analizat separat graficul bidimensional pe CP1 și CP3, 
care a indicat același model de diferențiere genetică a subpopulațiilor pentru 64% din 
datele inițiale (fig. 6C). 

Este important de menționat că plantele prelevate din culturile experimentale și 
cele colectate din flora spontană - Or1, Or2 și Or7 își au arealul pe altitudini mai înalte 
comparativ cu celelalte patru subpopulații Or3-Or6.

Reprezentarea grafică a modelul de variație a observațiilor și variabilelor afișată de 
ACP constituie o modalitate de a identifica corespondența dintre ele. Astfel se identifică 
alelele care diferențiază cel mai bine subpopulațiile. Coordonatele observațiilor și 
variabilelor nu sunt construite pe același spațiu, prin urmare, poate fi luată în considerație 
direcția variabilelor/vectorilor, dar nu și poziția absolută a lor pe grafic. 
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Figura 5. Contribuția variabilelor pe CP (%).

În baza informațiilor extrase din reprezentările grafice a celor care indică calitatea 
prezentării și contribuția variabilelor la construcția CP a fost pus în evidență grupul de 
alele, care diferențiază cel mai bine subpopulațiile:

- Or1, Or2 (OR81.136, OR10.112, OR13.148); 
- Ch8, Ch9, Ch10 (OR64.87, OR75.98, OR09.140, OR14.100, OR14.91); 
- Or3, Or4, Or5, Or6 (OR64.84, OR09.150, OR75.100, OR10.130, OR27.106, 

OR81.145); 
- Or7 (OR44. 148, OR14.87, OR75.103, OR09.165, Or27.110).
Aceste alele reprezintă polimorfisme pentru subpopulațiile studiate și au o frecvență 

care depășește 5%.
Modelul de analiză factorială obținut prezintă repere utile pentru investigațiile 

ulterioare a datelor genetice prin metode de analiză populațională și statistică 
comparativă („Pairwise population differentiation values (FST)”, „Hierarchical 
agglomerative clustering”).
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Figura 6. Coordonatele observațiilor (scorurile factoriale) pe dimensiunile ACP  
pre- și post-rotație. A. Observații, axele F1 și F2 înainte de rotație; B. Observații, axele D1 
și D2 post-rotație; C. Observații, axele D1 și D3 post-rotație; D. Vizualizare 3D pe primele 
trei axe generate de XLSTAT-3DPlot. Prin culori se diferențiază valorile variabilelor care 
saturează CP4 și prin dimensiune valorile celor care încarcă CP5.

Figura 7. Vizualizarea proiecției variabilelor (frecvența alelelor) și a subpopulațiilor 
(axele D1 și D2: 50,27%).
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Concluzii
Prin aplicarea analizei componentelor principale s-a realizat o reducere a 

dimensionalității datelor cu 65%, fiind puse în evidenţă particularităţile distinctive 
ale profilelor secvențelor microsatelit după numărul și frecvența alelelor ce definesc 
variabilitatea genetică a subpopulațiilor de Origanum vulgare ssp. vulgare. Acest 
model teoretic este un instrument util și de reper pentru alte metode statistice care 
însoțesc analizele de genetică populațională.

Aspecte semnificative ale modelului ipotetic reprezentat de 5 CP (variabile noi) 
necorelate între ele: 

Genotiparea plantelor de - O. vulgare cu opt primeri SSR: OR09, OR75, 
OR27, OR14, OR81, OR64, OR44, OR10 explică 64% din variabilitatea genetică a 
subpopulațiilor din cele două regiuni de colectare. Șase alele au cea mai mare pondere 
în diferențierea genetică (OR64.87, OR64.84, OR81.136, OR14.87, OR27.110, 
OR09.170). Primerii OR12 și OR13, cumulat cu OR14 și OR81, explică alte 22% din 
varianță (CP4-5), la care cel mai mult contribuie cinci alele: OR13.148, OR12.115, 
OR12.117, OR81.155, OR13.140.

Au fost identificați locii SSR cu frecvențe similare (corelații pozitive/negative - 
de intensitate medie-puternică) care se asociază în trei grupuri. Primul grup include  
4 variante alelice: OR64.87, OR75.98, OR09.140, OR44.170 corelate pozitiv. Al doilea 
grup include 7 variabile corelate negativ OR27.106, OR27.139, OR10.130, OR75.100, 
OR81.145, OR09.150, OR64.84. Al treilea grup din 5 variabile corelate pozitiv 
este format din OR12.140, OR12.150, OR09.165, OR75.103 și OR14.87. Un grup 
separat însumează variabile ce reprezintă șapte perechi de alele alternante la același 
locus: OR44.148/170; OR64.84/87; OR10.112/130; OR09.140/150; OR75.98/100; 
OR14.87/91/100. 

Evaluarea structurii genetice intrapopulaționale indică primul nivel de - 
similaritate genetică (CP1 și CP2) între Or1 și Or2 (grupul I), Or3, Or4 și Or5 (grupul 
II), Ch8, Ch9 și Ch10 (grup III), demonstrând tendința de asociere în funcție de biotopul 
colectării plantelor. Subpopulațiile Or6 și Or7 sunt distanțate de celelalte subpopulații 
din flora spontană, indicând un grad comparativ mai mare de variabilitate. Indivizii din 
colecția GBNI după frecvența unor alele prezintă similaritate cu Or2 (Ch9) și cu Or1 
(Ch8 și Ch10) acest fapt poate fi explicat prin arealul pe altitudini mai înalte comparativ 
cu celelalte 5 subpopulații Or3-Or8.

Variantele alelice cu contribuții semnificative în diferențierea genetică - 
intrapopulațională sunt: OR81.136, OR10.112, OR13.148 (Or1 și Or2); OR64.87, 
OR75.98, OR09.140, OR14.100, OR14.91 (Ch8, Ch9 și Ch10); OR64.84, OR09.150, 
OR75.100, OR10.130, OR27.106, OR81.145 (Or3, Or4, Or5, Or6); OR44. 148, 
OR14.87, OR75.103, OR09.165, OR27.110 (Or7). Aceste alele reprezintă polimorfisme 
pentru subpopulațiile studiate și au o frecvență care depășește 5%.
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