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 Concentraţii mari ale acestor substanţe în produ-
sele alimentare se formează atât ca urmare a neres-
pectării normelor de bază şi a standardelor sanitare 
ale procesului tehnologic de producere, cât şi drept 
consecinţă a utilizării materiei prime şi a altor mate-
riale de calitate joasă. În producţia vinicolă aminele 
biogene se formează prin decarboxilarea aminoacizi-
lor liberi sub acţiunea decarboxilazei biosistemului de 
levuri şi/sau a bacteriilor lactice [1]. În vinuri au fost 
detectate: histamina, tiramina, putrescina, cadaveri-
na, feniletanolamina. Utilizarea vinurilor care conţin 
amine biogene are un efect negativ asupra organis-
mului uman din cauza inhibării de către alcool a ami-
nooxidazei, care  catalizează dezaminarea oxidativă a 
aminelor.

În vin, în cantităţi  semnificative, mai des pot fi în-
tâlnite histamina şi tiramina. Levurile nu sunt în stare 
să sintetizeze şi să descompună histamina. Aceasta se 
formează prin decarboxilarea histidinei în urma acţi-
unii bacteriilor lactice Pediococcus cerevisiae, care se 
dezvoltă după fermentaţia alcoolică. pH-ul ridicat în 
vinuri favorizează formarea histaminei [4].

În ţările UE se normează doar conţinutul de hista-
mină. Limitele maxime ale conţinutului de histamină 
se încadrează între 2 şi 10 mg/dm3, în funcţie de ţară. 

 În actele normative de reglementare a siguranţei 
produselor în Republica Moldova lipsesc un şir de pa-
rametri chimici,  necesari pentru controlul   producţiei 
destinate exportului, în special în ţările UE; nu există 
metode legale pentru determinarea acestor compuşi;  
lipsesc criteriile care ar permite determinarea naturali-
tăţii vinurilor de struguri, nu sunt date statistice referi-
tor la prezenţa  aminelor biogene în vinurile autohtone. 

OBIECTE ŞI METODE 
DE CERCETARE

Obiectul cercetării a constituit studiul compoziţiei 
aminelor biogene în diferite vinuri moldoveneşti (albe 
seci, roşii seci, spumante albe).  Pentru identificarea şi 
cuantificarea aminelor biogene în vinuri a fost folosită 
metoda bazată pe utilizarea sistemului  pentru electro-
foreză capilară Capeli 105M. 

REZULTATELE OBŢINUTE

Au fost analizate la prezenţa aminelor biogene vi-
nuri albe şi roşii de la diferiţi producători din Moldova, 
roada anilor 2014 şi 2015. În vinurile cercetate au fost 
depistate putrescina (PUT), histamina (HIS), cadaverina 
(CAD) şi tiramina (TYR). În figira 1 este reprezentată  
еlectroforegrama aminelor biogene în proba de vin roşu 
sec, a.r. 2014.

Conform rezultatelor obţinute, în vinurile luate 
în studiu aminele biogene se conţin în cantităţi di-
ferite. Conţinutul sumar  variază într-un diapazon 
destul de mare: de la 1,6 până la 28,8 mg/dm3. Dar  
în  această  cantitate predomină  tiramina  şi  pu-
trescina (tab. 1). 

Histamina se conţine de la nivelul de urme până la 
1,6 mg/dm3 şi nu depăşeşte normele impuse de ţările 
UE. Сadaverina în majoritatea probelor cercetate a fost 
depistată la nivel de urme.   
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ABSTRACT. The study of biogenic amines, contained 
in Moldavian wines, has shown the presence of 4 biogenic 
amines: histamine (HIS), tiramine (TYR), putrescine (PUT) 
and cadaverine (CAD). The total content is varies within a 
rather large: from 1,6 up to 28,8 mg/dm3. But this amount 
prevails tyramine (TYR) and putrescine (PUT).

Histamine (HIS), contained from trace amounts up to 
1,6 mg/dm3, has not exceeded the established norms in 
the EU. Сadaverine (CAD) in most samples investigated 
samples has been detected at trace levels.

KEYWORDS: Moldavian wines, biogenic amines, putrescine 
(PUT), histamine (HIS), cadaverine (CAD), tiramine (TYR).

INTRODUCERE

În perioada anilor 2009–2012, OIV a aprobat un şir 
de rezoluţii  care includ  cerinţele faţă de parametrii  
chimici ai compoziţiei vinului, ce determină siguranţa 
lui pentru consumator. Suplimentar la cele existente 
s-a adăugat controlul prezenţei aminelor biogene, a 
alergenilor (lizozimei), a reziduurilor de PVPP.

 Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimen-
tară (EFSA) recomandă, de asemenea, consolidarea 
controlului asupra substanţelor chimice, care apar în 
componenţa vinurilor ca rezultat al unor tratamente 
tehnologice. Cerinţe severe sunt impuse  şi faţă de con-
trolul naturalităţii vinurilor din struguri.

Aminele biogene sunt un grup de substanţe orga-
nice azotate cu structură alifatică – putriscena, cada-
verina, spermina, spermidina; aromatică – tiramina, 
feniletilamina sau cu structură terociclică – histamina, 
triptamina. Unele din ele posedă o activitate biologică 
destul de înaltă (histamina, serotanina, dopamina, tira-
mina), altele  multiplică  acţiunea  toxică a histaminei 
asupra organismului uman [1, 2, 3, 4, 5].

Aminele biogene au efecte toxice şi prezenţa lor în 
alimentaţia umană este periculoasă pentru sănătate, 
deoarece ele pot provoca chiar şi modificări genetice. 
Unele dintre aminele biogene sunt considerate precur-
soare ale cancerului.

Există o strânsă interdependenţă între tipul de ami-
ne biogene din unele produse alimentare şi impactul 
lor negativ asupra sănătăţii organismului uman. De 
exemplu, tiramina și 2-feniletilamina provoacă migre-
ne; putrescina, cadaverina – hipotensiune, bradicardie, 
spasmul muşchilor mestecători, paralizia membrelor.
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Fig. 1. Electroforegrama aminelor biogene în proba de vin roşu sec, a.r. 2014

Tabelul 1 
Conţinutul aminelor biogene în vinurile albe şi roşii moldoveneşti, 

sezonul de vinifi caţie 2014–2015

Nr.
d/o

Denumirea
mostrelor

Amine biogene (mg/dm3)

PUT HIS CAD TYR
∑aminelor 

biogene

1. Sauvignon, nr. 8, a.r. 2014 <0,05 0,4 <0,05 5,3 5,7
2. Sauvignon, nr. 9, a.r. 2014 1,0 0,1 <0,05 3,7 4,8
3. Aligote, a.r. 2015 3,9 <0,05 <0,05 11,3 14,2
4. Cabernet-Sauvignon, a.r. 2014 1,4 <0,05 <0,05 1,3 2,7
5. Cabernet-Sauvignon, a.r. 2014 1,4 1,6 <0.05 1,0 2,4
6. Cabernet-Sauvignon, a.r. 2014 2,3 <0,05 <0,05 0,5 2,8
7. Merlot, a.r. 2014 2,7 0,2 <0,05 5,5 8,2
8.  Merlot, a.r. 2014 0,8 <0,05 <0,05 0,8 1,6
9. Merlot, a.r. 2014 0,8 <0,05 <0,05 0,9 1,7

10. Merlot, a.r. 2014 0,3 0,7 <0,05 4,1 5,1
11. Merlot, a.r. 2014 4,4 1,0 0,2 4,1 9,7
12. Merlot, a.r. 2015 1,2 <0,05 <0,05 7,5 8,7
13. V/m roșu c-25, a.r. 2015 6,0 0,5 0,4 21,9 28,8
14. V/m roșu c-24, a.r. 2015 7,4 <0,05 0,4 6,1 13,9
15. V/m roșu c-71, a.r. 2015 5,0 <0,05 0,5 9,2 14,7

Unii cercetători [4, 5, 7] susţin că vinurile roşii, 
datorită particularităţilor  tehnologiilor de producere 
(macerare pe boştină, fermentarea malo-lactică), au 
un conţinut mai înalt de amine biogene decât vinurile 
albe. Cercetările noastre au confirmat această teză. În 
probele de Sauvignon, a.r. 2014, şi Aligote, a.r. 2015, 
conţinutul sumar al aminelor biogene variază între 4,8 
şi 14,2 mg/dm3, în vinurile roşii Cabernet-Sauvignon şi 
Merlot – între 1,6 şi 28,8 mg/dm3. În schimb, în vinurile 
roşii tinere din anul 2015 conţinutul sumar al amine-
lor biogene a fost evident mai mare (8,7–28,8 mg/dm3) 
comparativ cu vinurile din anul 2014 (1,6–9,7 mg/dm3). 

Probabil, vinurile tinere conţin o cantitate mai mare 

de aminoacizi, o sursă de formare a aminelor biogene, 
decât vinurile după un an de păstrare.

 Noi am analizat influenţa fermentaţiei malo-lac-
tice în vinurile roşii la acumularea aminelor biogene 
în ele. Pentru a stabili cauza fermentării malo-lactice 
am determinat în vinuri conţinutul acizilor malic şi 
lactic (tab. 2). Nu a fost stabilită o dependenţă evi-
dentă.

E cunoscut faptul [4] că la acumularea aminelor bio-
gene în vinuri influenţează asemenea procedee tehnolo-
gice cum ar fi tratarea mustuielii cu preparate pectolitice, 
termomacerarea mustuielii, fermentarea malo-lactică. 
În plus, fermentarea secundară a vinurilor spumante de 
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asemenea contribuie la îmbogăţirea vinului cu amine bi-
ogene. Noi am determinat conţinutul aminelor biogene 
în probele de vin înainte şi după procesul de şampaniza-
re în sticlă timp de 4 luni. În tabelul 3 sunt prezentate 
rezultatele obţinute. 

În urma cercetărilor s-a constatat că în vinul-ma-
terie primă până la şampanizare şi după şampanizare 
în sticle timp de 4 luni a fost identificată prezenţa a 
4 amine biogene: histamina, tiramina, putrescina, ca-
daverina. Histamina şi cadaverina au fost depistate în 
cantităţi mici (<0,05). În procesul de şampanizare timp 
de 4 luni, conţinutul de putrescină şi tiramină s-a ma-
jorat nesemnificativ (PUT – de la 1,2 la 3,3 mg/dm3 şi 
TYR – de la 3,1 la 5,9 mg/ dm3). Cu toate acestea, can-

Tabelul 2
Conţinutul aminelor biogene şi al acizilor organici în vinurile roşii, a.r. 2014–2015

Nr. 
d/o

Denumirea
mostrelor

Amine biogene (mg/ dm3)
Acizi organici 

(g/dm3)

PUT HIS CAD TYR
∑aminelor 

biogene
Malic Lactic

1. Merlot, a.r. 2014 0,8 <0,05 <0,05 0,9 1,7 <0,1 1,6
2. Merlot, a.r. 2014 0,3 0,7 <0,05 4,1 5,1 <0,1 1,0
3. Merlot, a.r. 2015 1,2 <0,05 <0,05 7,5 8,7 1,0 1,0
4. Vin sec roșu, a.r. 2015 7,4 <0,05 0,4 6,1 13,9 1,2 0,5
5. Vin sec roșu, a.r. 2015 5,0 <0,05 0,5 9,2 14,7 0,9 0,7

Tabelul 3
Modifi carea conţinutului aminelor biogene (mg/dm3) (histamina, tiramina, putrescina, 

cadaverina) în procesul de şampanizare în sticlă 

Nr.
d/o

Denumirea
probelor

PUT HIS CAD TYR
∑aminelor bio-

gene

1. Vin-materie primă pentru spumant, 
cupaj 4, a.r. 2014 1,2 <0,05 <0,05 3,1 4,3

2. Vin spumant cupaj 4, (4 luni de șam-
panizare) 3,3 <0,05 <0,05 5,9 9,2

Tabelul 4
Modifi carea conţinutului aminelor biogene (mg/dm3) (histamina, tiramina, putrescina, 

cadaverina) ca urmare a alterării vinului

Nr.

d/o

Denumirea

probelor
PUT HIS CAD TYR

∑aminelor 

biogene

1. Merlot, în stare proaspătă, sănătoasă 2,7 0,2 <0.05 5,5 8,3

2. Merlot, cu semne de alterare 0,7 0,2 <0.05 2,3 3,2

3. Merlot, în stare proaspătă, sănătoasă 4,4 1,0 0,2 4,1 9,7

4.  Merlot, cu semne de alterare 2,7 0,6 0,2 2,1 5,6

5. Vin sec roșu c-25, în stare proaspătă, sănătoasă 6,0 0,5 0,4 21,9 28,8

6. Vin sec roșu c-25, alterat puternic 5,0 23,4 0,4 32,2 62,0

7. Vin sec roșu c-24, în stare proaspătă, sănătoasă 7,4 <0,05 0,4 6,1 13,9

8. Vin sec roșu c-24, alterat puternic 0,2 5,7 0,4 13,5 19,8

9. Vin sec roșu c-71, în stare proaspătă, sănătoasă 5,0 <0,05 0,5 9,2 14,7

10. Vin sec roșu c-71, alterat puternic <0,05 26,1 0,2 24,0 50,0

titatea sumară a aminelor biogene a crescut aproxima-
tiv de două ori, contribuţia principală în modificarea 
conţinutului sumar al aminelor revenind putrescinei şi 
cadaverinei.

De asemenea, s-a stabilit că în procesul de alterare 
a vinului (dezvoltarea bacteriilor acetice şi a drojdiilor 
peliculare) se observă micşorarea conţinutului total al 
aminelor biogene (cu aproximativ 50%), în special da-
torită tiraminei, putrescinei. Se poate de presupus că 
aminele biogene sunt folosite intensiv de microorga-
nismele care provoacă alterarea vinului. Rezultatele 
sunt prezentate în tabelul 4. 

La o alterare puternică a vinului, însoţită de o apari-
ţie evidentă de înăcrire acetică (oţetire), s-a observat o 
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creştere semnificativă a conţinutului sumar al amine-
lor biogene, în particular a histaminei şi tiraminei. Se 
poate presupune că conţinutul ridicat de amine bioge-
ne indirect caracterizează starea vinului.

CONCLUZII

Studierea aminelor biogene în vinurile moldove-
neşti a demonstrat prezenţa în ele a histaminei, tira-
minei, putrescinei, cadaverinei. Conţinutul sumar  va-
riază într-un interval destul de mare: de la 1,6 până la 
28,8 mg/dm3. În  această  sumă predomină  tiramina şi  
putrescina, pe când histamina se conţine de la nivelul 
de urme până la 1,6 mg/dm3 şi nu depăşeşte normele 
impuse de ţările UE. Сadaverina în majoritatea probe-
lor cercetate a fost depistată la nivel de urme.

1. Ribereau-Gayon J., Peynaud E., Ribereau-Gayon P., Sudraud P.
Tratate d’enologie. Sainse et tehniques du vin. Caracteres des vins. 
Maturration du raisin. Levures et bacteries, Tom 2, Dunod. Paris, 1975.

2. Buteau C., Duitschaever C.L., Ashton G.C. A study of biogenesis 
of amines a Villard Noir wine, Am. J.Enol. Vitic, 1984, 35, p. 228–236.

3. Гаина Б.С.,  C. Лафон-Лафуркад. Исследование микрофлоры 
сусла из винограда различных способов уборки. Журнал 
«Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии», 1990, 
№2, с. 30–31.

4. Kушнерева Е.В., Гугучкина Т.И., Агеева Н.М. Исследование
содержания производных аминокислот в винодельческой 
продукции. Матер. 8 междунар. Науч.-практ. конф. Экология. Химия 
и химические технологии. Сельское хозяйство. Ветеринария, 17–
25 января 2012, София, Болгария, том 18, с. 74–78.

5. Fernandes L. Freitasю Different multidimensional chromato-
graphic approaches applied to the study of wine  malolactic  fermen-
tation.  Journal of Chromatograhpy, 2003, A,  995, p. 161–169.

6. Dugo G., Vilasi F., La Torre G. Reverse phase HPLC/DD determi-
nation of biogenic amines as dansyl derivatives in experimental red 
wines. J. Food Chem. 2006 , 95, №4, p. 672–676.

7. Hernander-orte purificacion; Pena-Gallego almudena gbars
maria gesus. Determination of the biogenic amines in musts and wi-
nes before and after malalactic fermentation. Journal of Chromato-
grahpy, 2009, A, 1129, №2, p.160–164.

BIBLIOGRAFIE 

RECENZIE ŞTIINŢIFICĂ  Leonora Obadă, doctor în teh-
nică.

Materialul a fost prezentat la 20.05.2016.

vi
n

ifi
 c

a
ţi

e



18  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  nr. 3 [63] 2016


