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CU TITLUL: “Inventarierea, testarea si aplicarea amprentarii biochimice si a amprentarii ADN 

pentru autentificarea unor specii de plante medicinale si aromatice selectate, suplimente 

alimentare si produse farmaceutice pe baza de plante” 

 

 Cea de-a patra etapa a proiectului “Autentificare moleculara a unor suplimente alimentare 

complexe din plante pentru siguranta si eficacitate” (PhytoAuthent) (contract nr. 2SEE/2014) 

cuprinde perioada 01.01.2017 - 30.04.2017. Pentru aceasta faza a proiectului au fost propuse si 

indeplininte cu succes sase activitati care au inclus toti cei patru membri ai consortiului. Toate 

obiectivele si livrabilele au fost realizate. Tema fazei a cuprins continuarea esantionarii 

materialului vegetal provenit de la speciile de plante studiate, cu scopul de a realiza analize 

specifice (biochimice si moleculare – amprentare ADN), in vederea autentificarii unor specii de 

plante aromatice si medicinale din produse complexe (suplimente alimentare pe baza de plante si 

/ sau produse etnofarmaceutice). Raportul anual, ce include aspecte care pot afecta siguranta 

suplimentelor alimentare pe baza de plante si a produselor etnofarmaceutice, a fost extins si 

completat cu date noi si actualizate. Astfel, a fost colectat material vegetal de la speciile de 

plante cu potential etnofarmaceutic luate in studiu (Echinacea sp., Hypericum perforatum, 

Gentiana lutea, Veratrum album, Veronica sp. si Dactylorhiza sp) atat din flora spontana cat si 

din culturi (Echinacea sp. si Gentiana sp.), vizandu-se in special acele specii slab reprezentate si 

s-au realizat analize morfo-anatomice la unele dintre speciile de plante medicinale si aromatice 

selectate. Au fost continuate analizele de amprentare biochimica si cromatografica a materialului 

vegetal provenit de la plante din speciile Veronica sp., Echinaceea sp., Veratrum album, 

Hypericum sp. and Dacthylorhiza maculata. A fost evaluata eficacitatea protocoalelor de 

extractie a ADN-ului pentru speciile de plante urmarite prin amplificare PCR si a fost aleasa 

metoda CTAB datorita eficacitatii dovedite si a costurilor scazute. 

 Ulterior amprentarii ADN, utilizand metoda Sanger, au fost selectati patru markeri 

moleculari (nrITS, matK, psbAtrnH si rbcL), considerati regiuni ADN barcode, in vederea 

identificarii speciilor de plante din materialul vegetal uscat si din suplimente alimentare care 

contin astfel de specii. De asemenea, a fost introdusa pentru prima data tehnica de amprentare 

moleculara prin utilizarea tehnologiei secventierii de noua generatie (NGS) si a fost elaborata o 

baza de date pentru secvente (Ion Amplicon). 

 Ca parte a formarii, tineri cercetatori din cadrul consortiului proiectului au continuat sa se 

implice in activitatile stiintifice desfasurate. Cu scopul de a furniza un cadru metodologic 

stiintific pentru factorii de decizie, operatorii din lantul alimentar precum si industria hebalista in 

luarea deciziilor, rezultatele obtinute din activitatile proiectului au fost publicate in reviste 

stiintifice cu factor de impact si diseminate la conferinte stiintifice internationale, prin 

intermediul comunicatelor de presa si pe pagina web a proiectului. 

 

 

 

 


