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Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele aplicării reglatorului natural de creştere Reglalg, 
diluat în raport diferit cu mediul Murashige–Skoog de cultivare in vitro, asupra acumulării 
biomasei calusului şi agregatelor celulare de Rhodiola rosea L., precum şi a pigmenţilor 
fotosintetici. Introducerea Reglalgului în mediul MS a infl uenţat benefi c proliferarea 
atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea, efectul fi nal depinzând de 
concentraţia preparatului în mediul de cultură. Creşterea biomasei de R. rosea în mediul 
lichid a fost practic de două ori mai intensivă în comparaţie cu cea pe mediul solid. 
Acţiunea benefi că a introducerii preparatului Reglalg în mediul de cultură se manifestă 
şi datorită majorării conţinutului pigmenţilor fotosintetici, care, la rândul lui, asigură 
acumularea metaboliţilor secundari în condiţiile in vitro.
Cuvinte cheie: Rhodiola rosea, calus, agregate celulare, clorofi lă a, clorofi la b, 
carotenoide.
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Introducere
Este bine cunoscut faptul că obiectivele practice a cultivării plantelor în condiţiile 

in vivo şi in vitro ca regulă pot fi  deseori realizate utilizând reglatori de creştere naturali 
şi sintetici [12, 23]. În legătură cu cerinţele medicinii şi ecologiei, la oara actuală, o 
atenţie deosebită se atribuie reglatorilor naturali de creştere (RNC), compatibili cu 
cerinţele agriculturii organice stabilite în „Guide for Organic Crop Producers ATTRA, 
2012”. RNC participă în reglajul creşterii şi dezvoltării plantelor [13, 14], la fel fi ind 
importanţi pentru a spori productivitatea şi supravieţuirea lor în condiţii de stres 
[7, 23]. Spre deosebire de fi tohormoni, RNC demonstrează activitate biologic înaltă în 
concentraţii mai mari, infl uenţa biologică a lor fi ind armonioasă, asigurând adaptarea 
şi menţinerea stării de homeostază a plantelor în diferite condiţii ale mediului [6, 9]. 
În acest context, cea mai mare atenţie, este îndreptată spre obţinerea RNC complecşi, 
creaţi pe baza materiei prime naturale, care includ fi tohormoni, vitamine, aminoacizi, 
acizi graşi, precum şi o gamă largă de metaboliţi secundari [8, 15]. Printre RNC cu 
perspectivă pentru utilizare atât în condiţiile in vivo [7, 8, 10], cât şi in vitro [3, 4, 27], 
se numără şi preparatul Reglalg.
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În cercetările noastre anterioare [2,4,7], a fost relevat faptul, că preparatul Reglalg 
reprezintă un RNC, care în dependenţă de doza şi modul de aplicare stimulează, sau inhibă 
diviziunile celulare şi dezvoltarea plantelor. De asemenea, una din funcţiile principale 
ale Reglalgului, constituie capacitatea de anihilare a radicalilor liberi, protejând astfel 
plantele de stresul oxidativ condiţionat de factorii biotici şi abiotici [3]. Luând în 
consideraţie faptul, că în literatura de specialitate există mai multe informaţii despre 
efi cacitatea tehnologică a utilizării diferitor reglatori de creştere în culturile in vitro 
[21, 27], noi ne-am axat atenţia asupra posibilităţii utilizării preparatului Reglalg pentru 
îmbunătăţirea indicilor tehnologici de cultivare a agregatelor celulare şi a calusului de 
Rhodiola rosea L. (rădăcina aurie). Această plantă  este о specie ierboasă multianuală, cu 
proprietăţi medicinale preţioase, iar supraexploatarea ei în scopuri comerciale, a cauzat 
reducerea drastică a populaţiilor native. Habitatele naturale ale R. rosea L. constituie 
zonele cu condiţii climaterice dure şi accidentale, fi ind expuse diferitor condiţii de 
stres, inclusiv altitudini înalte, insufi cienţei de oxigen, temperaturi extreme şi radiaţii 
ultraviolete intense. Componenţii activi, caracteristici speciei R. rosea, se acumulează 
preponderent în rizomi [31]. În extractele obţinute din această sursă au fost identifi cate 
substanţele active ce aparţin diferitor clase de compuşi chimici: feniletanoloide, 
fenilpropanoide, fl avonoide, monoterpene, triterpene, acizi organici, tanine,  etc. 
La oara actuală se propune obţinerea acestor componenţi pe cale biotehnologică, 
utilizând cultura celulelor şi calusului [26]. Sistemul de cultivare in vitro, este foarte 
efectiv pentru cultivarea plantelor medicinale, deoarece cultivarea convenţională a lor 
este expusă dăunătorilor, condiţiilor meteorologice şi disponibilităţii terenurilor, care 
afectează în mod negativ calităţile medicinale ale plantelor recoltate [26]. Mai mult 
ca atât, studierea formării calusului este utilă pentru a înţelege ciclurile metabolice de 
sinteză a metaboliţilor secundari, inducerea organogenezei, embriogenezei somatice 
şi a multor altor procese [18]. Sporirea acumulării metaboliţilor secundari esenţiali 
în culturile de celule şi ţesuturi este posibilă prin creşterea cantitativă a biomasei sau 
prin ameliorarea sintezei metabolitului dorit [26, 32]. Prin urmare, problema stimulării 
creşterii şi acumulării metaboliţilor secundari devine esenţială pentru utilizarea 
biotehnologică a culturii celulare, ca producător de compuşi farmacologici importanţi 
[1]. Factorul cheie în creşterea randamentului produsului îi revine optimizării mediului 
de cultivare, iar rezultatul acestor investigaţii reprezintă mediul de producţie, în care 
celulele cultivate sintetizează cantităţi semnifi cative de metaboliţi secundari [29]. 
Compoziţia mediului de cultură şi conţinutul în el a unor componente individuale, 
precum macro- sau microelementele, sursa de carbon, reglatorii de creştere naturali, 
etc., ca regulă diferă de mediul de cultivare optim de creştere a culturilor celulare. 
Scopul acestei lucrări a fost de a determina posibilitatea utilizării preparatului 
Reglalg în vederea sporirii biomasei calusului şi agregatelor celulare în cultura 
in vitro de R. rosea L.

Materiale şi metode
Calusul şi agregatele celulare de R. rosea L., utilizate in experienţe, au fost cultivate 

pe mediul nutritiv solid (0,6% agar) şi lichid (lipsit de agar) Murashige–Skoog (MS) 
[21], conţinând 1,5mg/l BA,  0,5mg/l ANA (martor) şi suplimentat cu RNC Reglalg. 
Pentru menţinere, calusul a fost subcultivat pe mediul solid MS (cu 2 g de masă a 
calusului pe 40 ml de mediu introdus în vase de 150 ml)  la fi ecare a 40 zi, atunci când 
subcultivarea  agregatelor celulare era realizată pe medul MS lichid (cu aceiaşi masă şi 
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volum al mediului) la fi ecare a 20-a zi. Înainte de autoclavare, valoarea pH-lui mediului 
de cultivare a fost ajustată la 5,8. Creşterea calusului şi a agregatelor celulare  a avut 
loc la temperatura de 260C, fotoperioada de 16 ore iluminare (intensitatea 2000 lx) şi 
8 ore întuneric. Agregatele celulare au fost cultivate în condiţii de agitare la viteza de 
75 turaţii/min. Calusul şi agregatele celulare din varianta martor au fost cultivate pe 
mediul MS (martor). În variantele experimentale suplimentar în mediul MS se includea 
şi RNC Reglalg în următoarele rapoarte: 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400 şi 1/1800. 

Indicele de creştere a biomasei a fost calculat la sfârşitul perioadei de 
cultivare [28].   

Determinarea conţinutului de clorofi lă a, b şi carotenoide, a fost realizată prin 
metoda spectrofotometrică [33]. Pigmenţii fotosintetici au fost extraşi din celulele 
calusului şi agregatelor celulare, prealabil macerate în prezenţa pulberii de sticlă 
şi ulterior realizând extragerea cu acetonă în concentraţia 90%. Densitatea optică a 
extractului a fost detectată la trei lungimi de undă: 662nm(clorofi la a), 644nm (clorofi la 
b) şi 440nm(carotenoidele).

Analiza statistică. La rezultatele obţinute a fost determinată media aritmetică şi 
deviatele lor standard (DS) a rezultatelor a cel puţin trei experimente diferite [5]. 

Rezultate şi discuţii
Analiza rezultatelor cultivării comparative a celulelor calusului de R. rosea pe 

mediul MS solid şi în mediu lichid a demonstrat, că pe parcursul a 40 zile în vasele de 
150 ml, conţinând 40 ml de mediu nutritiv  solid (cu agar), se acumulează 8-10 g de 
masă proaspătă a calusului, atunci când în mediul lichid, doar pe parcursul a 20 zile 
se acumulează 10-12g de agregate celulare. De aici rezultă, că viteza de proliferare a 
celulelor de R. rosea în mediul lichid este de cel puţin două ori mai înaltă în comparaţie 
cu cea pe mediul solid.

Datele privind infl uenţa preparatului Reglalg asupra indicelui de creştere (în %) a 
culturii de R. rosea pe mediul solid şi lichid  sunt prezentate pe fi g. 1 (masa calusului) 
şi 2 (masa agregatelor celulare). Din datele prezentate pe fi g.1 putem observa, că 
introducerea Reglalgului în mediul de cultură a infl uenţat benefi c acumularea biomasei 
calusului în toate variantele experimentale, atingând valoarea maximă la introducerea 
Reglalgului în mediul nutritiv în raportul 1/1000. Masa calusului la această variantă 
experimentală a depăşit cea a masei din varianta martor cu 38%. La această diluţie a 
Reglalgului cu mediul nutritiv lichid, fi g.2, la fel s-a manifestat la maximum sporirea 
biomasei agregatelor celulare faţă de martor (cu 22%). 

Prin urmare, s-a stabilit că acumularea biomasei culturii calusului şi agregatelor 
celulare de R. rosea L. a fost maximală la diluţia Reglalgului cu mediul nutritiv în 
raportul 1/1000. Rezultatele prezentate demonstrează, că introducerea RNC Reglalg în 
mediul solid şi lichid infl uenţează benefi c proliferarea celulelor de R. rosea, efectul fi nal 
depinzând de concentraţia preparatului în mediul de cultură. Totodată, având în vedere 
durata diferită de cultivare (40 zile pe mediul solid şi 20 zile în mediul lichid) şi valorile 
absolute a biomasei celulelor colectate în cele patru variante, venim la concluzia că 
atât în variantele martor, cât şi în cele experimentale (conţinând Reglalg în mediul de 
cultivare) creşterea biomasei în mediul lichid era practic de două ori mai intensivă  în 
comparaţie cu cea pe mediul solid.
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Fig.1. Valorile procentuale faţă de martor 
a indicelui de creştere a calusului de R. rosea 
la a 40 zi de la inoculare.

Fig.2. Valorile procentuale faţă 
de martor a indicelui de creştere a 
agregatelor celulare  de  R. rosea la a 
20 zi de la inoculare.

Pe parcursul cultivării atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea, 
a fost vizual remarcată creşterea intensităţii culorii verzui în variantele experimentale 
faţă de martor. Luând în vedere aceasta, noi am determinat conţinutul pigmenţilor 
clorofi lieni şi carotinoidelor în materialul cercetat. Rezultatele obţinute sunt prezentate 
în tabelele 1 şi 2. 

Tabelul 1.  Infl uenţa Reglalgului în diferite concentraţii asupra conţinutului pigmenţilor 
fotosintetici în celulele calusului de R. rosea.

Parametrii aparatului 
fotosintetic 

Variantele

Martor 1/800 1/1000 1/1200 1/1400 1/1800

Clorofi la a, mg/g 1,27±0,1 1,87±0,19 2,44±0,3 2,29±0,1 1,95±0,2 1,63±0,1
Clorofi la b, mg/g 0,75±0,04 1,07±0,1 1,13±0,2 1,08±0,2 1,04±0,1 0,85±0,02
Suma totală (a+b) 2,02±0,24 2,94±0,12 3,57±0,6 3,37±0,16 3,14±0,2 2,49±0,4
Carotenoidele c, mg/g 1,14±0,02 1,52±0,2 1,74±0,3 1,27±0,05 1,13±0,03 0,94±0,13
Raportul a/b 1,7 1,75 2,17 2,12 1,9 1,9
Raportul (a+b)/c 1,8 1,9 2,0 2,6 2,77 2,6

Analizând rezultatele obţinute putem remarca, că conţinutul tuturor pigmenţilor 
asimilatori a fost minimal în variantele martor şi maximal în variantele experimentale 
(cu introducerea Reglalgului în mediul de cultură în raportul 1/1000). De exemplu, 
concentraţia de clorofi lă a în calusul (mediul solid) din varianta martor era 
1,27 mg/g de masă proaspătă, iar în celulele calusului cultivat pe mediul suplimentat 
cu Reglalg în diluţia 1/1000 - 2,44 mg/g (cu 92% mai mult decât în varianta martor) 
de material vegetal proaspăt.  Totodată observăm că în această variantă conţinutul 
de clorofi lă b a sporit doar cu 50%, iar cantitatea totală de pigmenţi clorofi lieni 
(clorofi la a+b) - cu 76% faţă de conţinutul din celulele calusului din varianta martor. 
Aceste rezultate demonstrează acţiunea benefi că a Reglalgului în funcţionarea 
aparatului fotosintetic, întrucât se cunoaşte [18] că pigmenţii clorofi lieni (clorofi la a şi b) 
fi ind cromolipoproteide complexe, sunt implicate direct în procesul de fotosinteză şi 
indirect în procesul de creştere. 
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Din literatura de specialitate se ştie [24], că în cadrul unei specii de plante, sub 
acţiunea diferitor factori, aşa ca faza de creştere, iluminarea, diverse condiţii de stres, 
se schimbă atât cantitatea totală de pigmenţi, cât şi raportul dintre ei. În rezultatul 
cercetărilor noastre, putem observa faptul, că în variantele de cultivare a calusului în 
prezenţa Reglalgului raportul dintre conţinutul  de clorofi lă a şi clorofi lă b a fost mai 
mare decât în celulele calusului din varianta martor, sporind de la 1,7 până la 2,17 
(varianta Reglalg 1/1000), tabelul 1. Comparând datele din literatură cu rezultatele 
obţinute, menţionăm că raportul dintre clorofi la a şi b caracteristic pentru calusul de 
R. rosea se încadrează în limitele obişnuite pentru culturile calusului la diferite specii 
de plante [25]. Acest raport poate servi ca indicator important a stării compoziţiei 
pigmenţilor în celulele calusului de R. rosea. El poate reprezenta legătura dintre 
acumularea pigmenţilor clorofi lieni şi a biomasei calusului.

După cum a fost menţionat mai sus, în calusul de R. rosea, cultivat pe mediul 
nutritiv MS solid suplinit cu Reglalg a fost înregistrată majorarea conţinutului relativ de 
clorofi lă a. Comparaţia valorilor acestui indice cu valorile acumulării biomasei (fi gura 
3), demonstrează corelaţie strânsă între aceşti indici, coefi cientul de regresie fi ind R 
= 0,9115. Menţionăm, că majorarea conţinutului de clorofi lă în calusul de R. rosea 
cultivat în prezenţa Reglalgului corelează şi cu procesul de biosinteză a fl avonoidelor 
şi a compuşilor fenolici în cloroplastele culturii calusului [3]. Legături pozitive între 
conţinutul de clorofi lă şi cel al polifenolilor, fl avonoidelor şi antocienilor au fost 
menţionate şi de către Xu F.[27].

Fig.3. Relaţia dintre 
valorile indicelui de creştere a 
biomasei şi cele a conţinutului 
de clorofi lă a în celulele 
calusului de R. rosea la  a 40 zi 
de la inoculare.

Analizând datele prezentate în tabelul 1 observăm, că introducerea Reglalgului în 
mediu de cultivare a asigurat nu numai creşterea conţinutului clorofi lei a şi b, dar şi 
a carotenoidelor. Ultimele joacă un rol important în sistemul de protejare a clorofi lei, 
în special previne foto-oxidarea distructivă a compuşilor organici în protoplasmă la 
lumină, în prezenţa oxigenului liber [11, 17]. Carotenoidele au fost recunoscute ca 
fi ind una dintre cele mai abundente grupe de lipide solubile antioxidante din celule 
vegetale [11]. Determinarea cantitativă a carotenoidelor din calusul de R. rosea 
(tabelul 1) a demonstrat, că cea mai mică valoare a acestui indice se observă în varianta 
martor (1,14 mg/g substanţă proaspătă), iar cea mai mare valoare a acestui indice se 
manifestă în celulele calusului cultivat în prezenţa Reglalgului diluat cu mediul de 
cultură în raportul 1/1000. Cantitatea carotenoidelor înregistrată în această variantă 
este de 1,74mg/g de material vegetal proaspăt, marcând un spor de 52,76%, comparativ 
cu varianta martor. 
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Dacă analizăm raportul clorofi la (a+b)/carotenoide, observăm că el variază de la 
1,78 la calusul din varianta martor până 2,77, la varianta Reglalg diluat cu mediul 
de cultură în raportul 1/1000. Raportul dintre suma clorofi lelor şi carotenoidelor este 
un indicator a stării de “maturare” a culturii. Valorile scăzute a acestui raport indică 
senescenţa, şi deteriorarea aparatului fotosintetic al ţesutului vegetal [25]. Aşa dar, 
analizând infl uenţa preparatului Reglalg asupra acumulării clorofi lei a, b, sumei totale 
a clorofi lei a şi b şi respectiv a carotenoidelor în calusul de R. rosea la a 40 zi de la 
inoculare (tabelul 1), putem releva că cele mai ridicate valori au fost înregistrate în 
varianta cu diluţia 1/1000. Prin urmare, introducerea preparatului Reglalg în mediul de 
cultivare asigură sporirea acumulării pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului de 
R. rosea  şi totodată asigură frânarea senescenţei şi menţinerea viabilităţii celulelor pe 
o perioadă de cultivare mai îndelungată.

Cercetări similare privind infl uenţa Reglalgului asupra pigmenţilor clorofi lieni şi a 
carotinoidelor au fost efectuate şi cu agregatele celulare de R. rosea cultivate în mediul 
lichid. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 2. Analizând datele incluse în tabelul 2 
observăm, că la fel ca şi în cazul culturii calusului de R. rosea pe mediu solid, preparatul 
Reglalg diluat cu mediul de cultură în raportul 1/1000 a infl uenţat cel mai pronunţat 
acumularea clorofi lei a, b, sumei totale a clorofi lei a şi b şi sumei  carotenoidelor în 
agregatele celulare.

Tabelul 2. Infl uenţa Reglalgului în diferite concentraţii asupra conţinutului pigmenţilor 
fotosintetici în  agregatele celulare de R. rosea.

Parametrii aparatului 
fotosintetic

Variantele 
M 1/800 1/1000 1/1200 1/1400

Clorofi la a, mg/g 2,42±0,15 2,77±0,2 3,75±0,3 3,52±0,2 3,29±0,17
Clorofi la b, mg/g 1,26±0,11 1,67±0,15 1,91±0,14 1,8±0,2 1,58±0,19
Suma totală (a+b) 3,68±0,29 4,44±0,35 5,66±0,41 5,32±0,19 4,87±0,37
Carotenoidele c, mg/g 1,64±0,11 1,56±0,05 1,98±0,1 1,84±0,17 1,78±0,19
Raportul a/b 1,9 1,7 1,9 1,9 2,0
Raportul (a+b)/c 2,2 2,8 2,9 2,9 2,7

Este cunoscut faptul [30], că clorofi la b exercită ecranarea clorofi le a, astfel 
menţinând activitatea fotosintetică în condiţii naturale şi mai ales la iluminare 
puternică. În cercetările noastre, în varianta optimă de infl uenţă a Reglalgului, s-a 
observat creşterea conţinutului de clorofi lă b atât în agregatele celulare, cât şi în celulele 
calusului de R. rosea. Totodată, raportul dintre conţinutul clorofi lei a şi b în celulele 
agregatelor celulare a rămas practic neschimbat, atunci când în celulele calusului 
acest raport s-a mărit. De aici rezultă, că sporirea acumulării biomasei  calusului pe 
parcursul a 40 zile de cultivare sub infl uenţa Reglalgului a dus la sporirea raportului 
dintre celulele din interiorul calusului faţă de cele din exterior (doar ultimele conţin 
clorofi lă), doar ele fi ind mai intensiv iluminate. În cultura agregatelor celulare practic 
toate celulele conţin clorofi lă şi, datorită agitării continue, sunt uniform şi alternativ 
iluminate, de aceia mai puţin supuse stresului foto-oxidativ. În afară de aceasta, durata 
cultivării agregatelor celulare este de două ori mai mică decât cea a calusului. Prin 
urmare la sfârşitul perioadei de cultivare celulele agregatelor rămân juvenile şi viabile, 
ceia ce le deosebeşte de celulele calusului. Cele menţionate, probabil, au infl uenţat 
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acumularea mai semnifi cativă a clorofi lei b în celulele agregatelor în comparaţie cu 
celulele calusului. 

După cum a fost menţionat mai sus, în agregatele celulare de R. rosea, cultivate 
pe mediul nutritiv MS lichid suplinit cu RNC Reglalg, a fost înregistrată majorarea 
conţinutului relativ de clorofi lă b. Totodată din fi gura 4 observăm că conţinutul 
clorofi lei a este direct proporţională cu sporirea biomasei agregatelor celulare. Cum 
era de aşteptat, unghiul de înclinaţie a acestei dependenţe pentru agregatele celulare 
(0,2395, vezi fi g.4) este mai mic în comparaţie cu cel caracteristic pentru celulele 
calusului (0,2908, vezi fi g. 3). 

Fig. 4.  Relaţia dintre 
valorile indicelui de creştere a 
biomasei şi cele a conţinutului 
de clorofi lă a în agregatele  
celulare de R. rosea, cultivate 
pe parcursul a   20 zile.

Aşa dar, calusul şi agregatele celulare de R. rosea, cultivate pe mediul nutritiv 
MS suplimentat cu Reglalg, manifestă capacitatea de a spori creşterea biomasei, 
dar conţinutul relativ de clorofi lă a a fost mai înalt în agregatele celulare. Aceasta 
înseamnă, că aplicarea preparatului Reglalg infl uenţează benefi c creşterea biomasei 
şi acumularea clorofi lei, ceia ce confi rmă datele anterioare despre acţiunea benefi că a 
Reglalgului asupra acumulării metaboliţilor secundari [3]. În complex aceste date sunt 
în concordanţă cu informaţiile care sugerează  că clorofi la este implicată în transportul 
precursorilor de sinteză a metaboliţilor secundari [22], intermediari, sau iniţiatori a 
ciclului shikimic de biosinteză a metaboliţilor secundari. De aici rezultă că biosinteza 
şi acumularea clorofi lei în celulele de R. rosea cultivate in vitro reprezintă un fenomen 
important ce benefi ciază sporirea randamentului acumulării  substanţelor biologic 
active în condiţiile in vitro.

Concluzii
1. Introducerea RNC Reglalg în mediul MS de cultivare a infl uenţat benefi c 

proliferarea atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea, efectul fi nal 
depinzând de concentraţia preparatului în mediul de cultură. 

2. Creşterea biomasei de R. rosea în mediul lichid a fost practic de două ori mai 
intensivă în comparaţie cu cea pe mediul solid.

3. Acţiunea benefi că a introducerii preparatului Reglalg în mediul de cultură se 
manifestă şi datorită majorării conţinutului de clorofi lă, care, la rândul lui, asigură 
acumularea metaboliţilor secundari în condiţiile in vitro.
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