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Rezumat
În Republica Moldova, unde există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici 
persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. O abordare 
recentă a problemei remedierii solului este nanobioremedierea, ce porneşte de la ipoteza, 
că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile decontaminării 
și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența nanomagnetitei și 
nanofierului zerovalent asupra ratei de supraviețuire și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 
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(tulpină cu potențial bioremediator) după introducerea în sol contaminat cu POPs. A fost 
demonstrată posibilitatea sporirii ratei de supraviețuire a acestor microorganisme de 563 
ori și de stimulare a creșterii microorganismelor date de 17 – 26 ori (față de controlul 
fără nanoparticule).
Cuvinte cheie: nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, 
nanofier zerovalent, nanomagnetită. 
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Introducere
În Republica Moldova există problema acută a poluării solurilor cu substanțe nocive 

[3, 14], îndeosebi în preajma fostelor depozite de pesticide [12, 13]. În total există cel 
puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici persistenți (POPs) [9, 14]. Pesticidele 
periculoase abandonate şi depozitele devastate au impact negativ asupra populației şi 
mediului [14, 15]. Tehnologiile de decontaminare care sunt propuse la momentul dat 
presupun excavarea solului poluat [5, 11], bioremedierea [1, 10] și tratarea solului cu 
nanoparticule în baza fierului [7, 16, 17, 19]. Tehnologiile de excavare sunt costisitoare 
și parțiale, iar cele de bioremediere, sunt de lungă durată și dependente de condițiile 
pedoclimatice ale regiunii de decontaminare, care în multe cazuri predetermină eficiența 
lor scăzută [8, 21]. Utilizarea nanoparticulelor în baza fierului cu proprietăți specifice 
(reactivitate, mobilitate în mediile poroase, durabilitate înaltă şi toxicitate relativ redusă 
[2, 16]) este limitată de costuri ridicate, degradarea incompletă a POPs și riscul de 
bioacumulare și toxicitate pentru mediul ambiant [6].

Pentru a depăși neajunsurile și limitările tehnologiilor tradiționale de remediere 
a solului poluat cu POPs, în literatura științifică de ultimă oră tot mai des se 
propune o abordare nouă (în domeniul remedierii solului poluat cu POPs) bazată 
pe nanobioremediere [2, 4]. În cadrul acestei abordări nanoparticulele sunt propuse 
pentru stimularea microorganismelor cu activitate distructivă față de POPs. Se 
presupune că, combinarea mecanismelor de nano- și bioremediere deschide posibilități 
pentru depășirea neajunsurilor cunoscute ale fiecărei tehnologii în parte. Cercetările 
în domeniul nanobioremedierii sunt doar la etapa inițială și în prezent sunt foarte 
puține cunoștințe despre posibilitățile de utilizare a ei în vederea remedierii solurilor  
contaminate cu POPs [2].

În baza celor relatate, scopul lucrării a fost de a evalua capacitatea nanoparticulelor 
pe bază de fier de a stimula supraviețuirea și activitatea microorganismelor cu potențial 
bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.

Materiale și metode 
Nanoparticulele pe bază de fier au fost obținute prin metoda coprecipitării în 

prezenţa polimerului poli-N-vinilpirolidonă, utilizat ca stabilizator. Nanomagnetita (17 
– 25 nm) a fost obţinută folosind sulfatul de fier(II) şi clorura de fier(III). Nanofierul 
zerovalent (4 nm) a fost obţinut în urma reacției de reducere a clorurii de fier(III).

Solul contaminat cu POPs (cu trifluralină și DDTs în concentrații, respectiv, de 30,0 
și 2,0 mg/kg) a fost colectat din preajma fostului depozit de pesticide din com. Sângera. 
Imediat după colectare, solul (în stare umedă) a fost curățat de rămășițele vegetale și 
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pietre, cernut printr-o sită de 2 mm, ajustat la 40% din capacitatea de reținere a apei 
și standardizat pentru analizele microbiologice prin incubarea timp de 10 – 14 zile la 
întuneric, la o temperatură de 25°C în pungi de plastic aerate (cu ajustarea periodică a 
umidității). 

Biomasa microbiană a solului a fost determinată prin metoda Respirația Indusă 
cu Substrat [20]. Respirația solului a fost măsurată cu ajutorul cromatografului de 
gaze Chrom-5 [20]. Coeficientul metabolic [18] a fost calculat din datele biomasei 
microbiene și ale respirației solului și a fost exprimat în micrograme de C-CO2 emise 
de un gram de biomasă microbiană pe oră.

Tulpina Bacillus sp. Nr. 2 a fost izolată în anul 2017 din solul cernoziom tipic 
contaminat cu POPs de la baza experimentală din or. Bălţi. Creşterea tulpinii a avut 
loc pe mediul agar nutritiv + 400 mg/l trifluralină şi 50 mg/l nanomagnetită. După 48 
ore de incubare la temperatura +350C, tulpina a fost resuspendată în soluţie fiziologică, 
determinat titrul suspensiei pentru fiecare experiment în parte şi utilizată pentru a fi 
introdusă în sol.

Studierea influenței nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire 
și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 după introducerea în solul contaminat a fost 
realizată în cadrul experimentelor incubaționale în condiții de laborator. În total au fost 
prevăzute trei etape:

La etapa nr. 1 a fost studiat nanofierul zerovalent (NFZV) cu următoarele variante 
experimentale: 

(a) „Control” – sol poluat (din preajma fostului depozit de pesticide, com. Sângera) 
tratat cu soluție fiziologică (160 ml/kg sol a.u.) și talc (5 g/kg sol a.u.); 

(b) „B” – sol poluat tratat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (2,6 x107 UFC/g sol a.u.) 
în soluția fiziologică (160 ml/kg sol a.u.) și talc (ca în varianta „Control”);

(c) „B+NF25” – sol poluat tratat cu NFZV (25 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf 
amestecat cu talc (5 g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (ca în varianta „B”); 

(d)„B+NF50” – sol poluat tratat cu NFZV (50 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf 
amestecat cu talc și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2; 

(e) „B+NF100” – sol poluat tratat cu NFZV (100 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf 
amestecat cu talc și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Solul din fiecare variantă a fost incubat în pachete de polietilenă aerisite. 
Introducerea tulpinilor a fost îndeplinită imediat după tratarea solului cu NFZV. 
Incubarea a durat 44 zile (la întuneric în termostat, 25oC). Pe parcursul incubării în 
probele de sol au fost monitorizați următorii parametri: respirația, biomasa microbiană 
şi coeficientul metabolic (la ziua 0, 1, 8, și 43 după introducerea nanoparticulelor și 
microorganismelor). 

Prezența bacteriilor introduse în sol a fost determinată prin izolarea acesteia din sol, 
conform metodei: 1 g de sol + 99 mL apă de robinet sterilă, se agită timp de 15 min 
după care prin diluţii succesive se însămânţează pe cutii Petri pe mediul agar nutritiv 
şi se plasează în termostat la temperatura +350C, după 48 ore de incubare a fost contat 
numărul unităţilor formatoare de colonii UFC ml-1 [22].

La etapa nr. 2 a fost studiată nanomagnetita (NM) și au fost prevăzute următoarele 
variante incubaționale: 

(a) „Control” – varianta „Control” din experimentul precedent cu tratarea adăugătoare 
a solului cu talc (5 g/kg sol a.u.) și soluție fiziologică (112 ml/kg sol a.u.); 
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(b) „B” – varianta „B” din experimentul precedent cu tratarea adăugătoare a solului 
cu talc și suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (1,7 x109 UFC/g sol a.u.) în soluție fiziologică 
(112 ml/kg sol a.u.); 

(c) „B+NM25” – varianta „B+NF25” din experimentul precedent cu tratarea 
adăugătoare a solului cu NM (25 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc (5 
g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (ca în varianta „B”); 

(d) „B+NM50” – varianta „B+NF50” din experimentul precedent cu tratarea 
adăugătoare a solului cu NM (50 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc și 
cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2; 

(e) „B+NM100” – varianta „B+NF100” din experimentul precedent cu tratarea 
adăugătoare a solului cu NM (100 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc 
și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Solul din fiecare variantă a fost tratat și analizat în același mod ca și la etapa 
precedentă. Incubarea a durat 43 zile (la întuneric în termostat, 25oC). Parametrii 
microbiologici au fost obținuți la ziua 0, 1, 8, 42 și 53 după introducerea adăugătoare 
a nanoparticulelor și microorganismelor (zilele 49, 50, 57, 91 și 102 după tratarea 
inițialăla etapa nr. 1). Prezența bacteriilor introduse în sol a fost determinată la ziua 0, 
1, 3, 6 și 8 după lansarea etapei nr. 2.

La etapa nr. 3 (ultima) a fost studiată posibilitatea de a spori impactul nanomagnetitei 
asupra Bacillus sp. Nr. 2 în condițiile solului poluat. A fost utilizat solul din variantele 
„B” și „B+NM25” din etapa precedentă, și au fost prevăzute următoarele variante 
experimentale: 

(a) „B+B” – o parte de sol din varianta „B” din etapa precedentă tratat inițial cu 
suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (1,02 x108 UFC/g sol a.u.) în soluția fiziologică (83 ml/kg 
sol a.u.) și la zilele 0, 1 și 2 de la începutul incubării (în cadrul etapei nr. 3) – cu talc (3 
g/kg sol a.u.); 

(b) „BN+NM25” – o parte de sol din varianta „B+NM25” din etapa precedentă tratat 
cu NM (25 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc și soluție fiziologică la 
începutul incubației și cu talc la zilele 0, 1 și 2; 

(c) „BN+B” – o parte de sol din varianta „B+NM25” tratat cu suspensia Bacillus sp. 
Nr. 2 și talc în același mod ca în varianta „B+B”; 

(d) „BN+NM25+B” – o parte de sol din varianta „B+NM25” tratat cu NM și talc (la 
fel ca în varianta „BN+NM25”) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (la fel ca în varianta 
„B+B”); 

(e) „BN+NM25+B+NM12.5” – o parte de sol din varianta „BN+NM25+B”, tratat la 
ziua 1 de incubație cu 12,5 mg/kg (sol a.u.) de NM sub formă de praf amestecat cu talc 
și la ziua 2 cu talc; 

(f) „BN+(NM25)2+B” – o parte de sol din varianta „BN+NM25+B” tratat la ziua 1 
de incubare cu 25 mg/kg (sol a.u) de NM sub formă de praf amestecat cu talc și la ziua 
2 – cu talc; 

(j) „BN+NM25+B+(NM12.5)2” – o parte de sol din varianta „BN+NM25+B+NM12.5” 
tratat la ziua 2 de incubare cu 12,5 mg/kg (sol a.u.) de NM sub formă de praf amestecat 
cu talc; 

(i) „BN+(NM25)3+B” – o parte de sol din varianta „BN+(NM25)2+B” tratat la ziua 2 
de incubare cu 25 mg/kg (sol a.u) de NM sub formă de praf amestecat cu talc.
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Solul din fiecare variantă a fost tratat în același mod ca și la etapele precedente. 
Incubarea a durat 11 zile (la întuneric în termostat, 25oC). Prezența bacteriilor introduse 
în sol a fost determinată la ziua 0, 1, 2, 3, 4 și 7 după lansarea etapei nr. 3 (ziua 41, 42, 
43, 44, 45 și 48 după tratarea din etapa nr. 2).

Rezultate și discuții
Conform rezultatelor obținute la etapa nr. 1, tratarea solului poluat cu suspensia 

Bacillus sp. Nr. 2 cu sau fără introducerea nanofierului zerovalent (NFZV) a avut efecte 
semnificativ pozitive asupra biomasei microbiene a solului, care la ziua 43, a fost cu 
6,3 – 15,3% mai mare decât în control (Tab. 1).

Tabelul 1. Biomasa microbiană în variantele solului poluat tratat cu NFZV și cu 
suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Varianta*
Biomasa microbiană a solului, µg С/gsol

(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 1 Ziua 8 Ziua 43

1 Control 180,2 (±5,4) 185,7 (±7,3) 141,2 (±3,6)
2 B 209,4 (±4,5) 201,3 (±5,9) 155,8 (±7,3)
3 B+NF25 208,7 (±4,5) 200,3 (±7,7) 150,1 (±4,2)
4 B+NF50 215,7 (±1,1) 200,3 (±10,8) 155,5 (±7,9)
5 B+NF100 217,7 (±4,1) 200,2 (±6,8) 162,7 (±3,2)

biomasa microbiană a solului inițială – 199,5 (±4,8)
* „Control” – sol tratat cu 5 g/kg de talc și cu 160 ml/kg de soluție fiziologică; „B” – sol 

tratat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (2.6 x107 UFC/g sol a.u.) în soluție fiziologică (160 ml/kg 
sol a.u.) și cu talc; „B+NF25-100” – sol tratat cu NFZV (25, 50 și 100 mg/kg sol a.u.) sub formă 
de praf amestecat cu talc (5 g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (în concentrație 
similară variantei „B”).

Efectele NFZV asupra biomasei microbiene față de varianta cu introducerea doar 
a microorganismelor au fost statistic nesemnificative. Această lipsă a efectelor asupra 
biomasei a coincis în multe cazuri cu creșterea semnificativă a respirației bazale și, ca 
rezultat, a coeficientului metabolic (Tab. 2). 

Tabelul 2. Coeficientul metabolic în variantele solului poluat tratat cu NFZV și cu 
suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Varianta*
Coeficientul metabolic, µg C-СO2/gbiomasa/ora

(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 1 Ziua 8 Ziua 43

1 Control 633,4 (±14,8) 531,3 (±11,8) 344,7 (±10,0)
2 B 909,4 (±41,2) 720,7 (±18,1) 558,8 (±29,6)
3 B+NF25 960,3 (±11,8) 731,9 (±31,4) 653,5 (±19,8)
4 B+NF50 980,9 (±37,6) 734,6 (±31,4) 566,6 (±42,2)
5 B+NF100 1052,8 (±63,0) 800,9(±31,6) 602,4 (±45,5)
coeficientul metabolic inițial – 900,4 (±53,5)

* Descifrarea variantelor – similar tab. 1.
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Sporirea coeficientului metabolic în condițiile date indică că tratarea solului cu 
NFZV, cel mai probabil a avut o influență ușor negativă (de stres ecologic) asupra 
sistemului microbian al solului [18].

Tratarea solului cu NFZV practic nu a influențat rata de supraviețuire și activitatea 
tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 după introducerea în solul poluat (fig. 1). De asemenea, nu a 
fost observată creșterea numărului de bacterii după introducerea în sol și în majoritatea 
cazurilor nu au fost diferențe statistice între subvariantele cu și fără NFZV. 

Figura 1. Activitatea 
tulpinii Bacillus sp.Nr. 
2 la diferite zile după 
introducerea în solul 
contaminat cu POPs în 
cadrul etapei nr. 1. 

 „B” – inocularea solului cu Bacillus sp. Nr. 2; „...+NF25-100”– tratarea prealabilă a 
solului cu NFZV în concentrații 25, 50 și 100 mg/kg. Analiza statistică este arătată cu ajutorul 
intervalului de încredere (P=0,95).

În cadrul etapei nr. 2, tratarea solului poluat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2, similar 
etapei nr. 1, a avut efecte semnificativ pozitive asupra biomasei microbiene a solului, 
acumularea căreia la sfârșitul etapei a fost cu 17,8% mai mare decât în varianta de 
control (Tab. 3). 

Tabelul 3. Biomasa microbiană în variantele solului poluat tratat cu nanomagnetită și 
cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Varianta*
Biomasa microbiană a solului, µgС/gsol 

(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 0 Ziua 1 Ziua 8 Ziua 42 Ziua 53

1 Control 141,2 (±3,6) 141,4 (±3,0) 137,8 (±3,3) 131,3 (±2,9) 102,4 (±2,4)
2 B 155,8 (±7,3) 162,9 (±4,5) 159,2 (±2,9) 144,2 (±3,4) 120,7 (±3,5)
3 B+NM25 150,1 (±4,2) 159,8 (±3,9) 155,2 (±5,2) 138,7 (±1,4) 103,9 (±2,0)
4 B+NM50 155,5 (±7,9) 165,9 (±2,2) 156,1 (±3,7) - -
5 B+NM100 162,7 (±3,2) 163,7 (±5,4) 157,0 (±2,2) - -

* „Control” – sol tratat cu 5 g/kg de talc și cu 112 ml/kg de soluție fiziologică; „B” – sol 
tratat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 x109 UFC/g sol a.u.) în soluție fiziologică (112 ml/
kg sol a.u.) și cu talc; „B+NM25-100” – sol tratat cu NM (25, 50 și 100 mg/kg sol a.u.) sub formă 
de praf amestecat cu talc (5 g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (în concentrație 
similară variantei „B”).

Efectele nanomagnetitei asupra biomasei microbiene, respirației bazale și 
coeficientului metabolic au fost statistic nesemnificative față de varianta cu introducerea 
doar a microorganismelor în primele zile de incubație, iar pe parcursul unei perioade 
mai îndelungate acestea devin negative (Tab. 3-4). De exemplu, la ziua 53 în varianta 
„B+NM25” biomasa microbiană a scăzut cu 13,9%, iar coeficientul metabolic a  
crescut cu 45,6%.
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Tabelul 4. Coeficientul metabolic în variantele solului poluat tratat cu nanomagnetită 
și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Varianta
Coeficientul metabolic, µg C-СO2/gbiomasa/ora

(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 0 Ziua 1 Ziua 8 Ziua 42 Ziua 53

1 Control 344,7 (±10,0) 448,7 (±5,2) 433,8 (±22,6) 543,1 (±18,9) 598,8 (±18,9)
2 B 558,8 (±29,6) 710,7 (±31,7) 497,6 (±14,6) 519,6 (±17,1) 632,5 (±30,1)
3 B+NM25 653,5 (±19,8) 671,8 (±20,2) 547,7 (±26,8) 580,5 (±10,3) 921,0 (±13,7)
4 B+NM50 566,6 (±42,2) 688,9 (±15,5) 532,9 (±18,2) - -
5 B+NM100 602,4 (±45,5) 690,8 (±15,9) 500,1 (±10,6) - -

* Descifrarea variantelor – similare tab. 3.

Spre deosebire de cazul cu NFZV, tratarea solului cu nanomagnetită a avut un efect 
vădit pozitiv asupra ratei de supraviețuire și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 (fig. 2). 
În cea mai bună variantă („B+NM25”) la ziua 1 după inocularea solului numărul UFC a 
crescut de 25,6 ori față de varianta „B” (cu introducerea doar a microorganismelor) și 
de 24,1 ori față de nivelul introducerii acestora în sol. Totodată, efectele date au devenit 
statistic nesemnificative după ziua a 8-a, când au apărut și primele semne de inhibare 
a activității microbiene generale în sol – când coeficientul metabolic (în varianta 
„B+NM25”) a crescut statistic semnificativ cu 10% (față de varianta „B”, tab. 4).

Figura 2. Activitatea 
tulpinii Bacillus sp. Nr. 
2 la diferite zile după 
introducerea în solul 
contaminat cu POPs în 
cadrul etapei nr. 2. 

„B...” – inocularea solului cu Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 x109 UFC/g sol a.u.); „...+NM25-

100”– tratarea solului cu NM în concentrații 25, 50 și 100 mg/kg (înainte de inoculare). Analiza 
statistică este arătată cu ajutorul intervalului de încredere (P=0,95).

Diferența dintre efectele NFZV și nanomagnetitei demonstrează că mecanismele 
acțiunii diferitor nanoparticule pe bază de fier asupra activității microorganismelor 
exogene în solul poluat au la bază nu numai reducerea toxicității generale a poluanților 
în sol (NFZV este relativ mai activ în distrugerea POPs în sol [2]), dar și interacțiunea 
specifică cu microorganismele exogene.

Scopul etapei nr. 3 a fost de a testa posibilitatea sporirii efectului pozitiv al 
nanomagnetitei (NM) (observat la etapa precedentă) prin tratarea repetată a solului cu 
diferite concentrații de nanoparticule cu sau fără reintroducerea microorganismelor. 
Astfel, a fost observată o stimulare statistic semnificativă a creșterii tulpinii Bacillus 
sp. Nr. 2 în sol, în varianta „BN+NM25” la ziua 1 după introducerea repetată a 
nanomagnetitei (ziua 42 după prima tratare cu nanomagnetită, când solul a fost inoculat 
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cu Bacillus sp. Nr. 2). În acest caz numărul UFC a crescut de 17 ori față de cel care a 
fost înainte de tratarea repetată a solului cu NM (tab. 5, fig. 3). 

Tabelul 5. Prezența tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în diferite variante de tratare a 
solului poluat conform etapei nr. 3 la diferite zile de incubare după tratarea repetată cu 
nanomagnetită și/sau suspensia Bacillus sp. Nr. 2.

Varianta*
Numărul UFC (x106 ±intervalul de încredere, P=0.95) raportat 

la 1 g de sol absolut uscat
Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 7

1 B+B 7,33(±5,98) 0,59(±0,29) 0,15(±0,02) 0,09(±0,01) 0,08(±0,01)
2 BN+B 84,6(±93,1) 7,47(±4,47) 0,14(±0,01) 0,11(±0,01) 0,09(±0,01)
3 BN+NM25 1,99(±0,98) 0,20(±0,10) 0,06(±0,01) 0,05(±0,01) 0,05(±0,01)
4 BN+NM25+B 3,98(±3,52) 0,20(±0,10) 0,11(±0,01) 0,10(±0,01) 0,09(±0,01)
5 BN+NM25+B+NM12.5 - 6,37(±1,25) 0,09(±0,00) 0,09(±0,01) 0,09(±0,01)
6 BN+(NM25)2+B - 0,20(±0,10) 0,08(±0,01) 0,08(±0,00) 0,07(±0,00)
7 BN+NM25+B+(NM12.5)2 - - 0,09(±0,00) 0,08(±0,01) 0,08(±0,01)
8 BN+(NM25)3+B - - 0,07(±0,01) 0,07(±0,00) 0,07(±0,01)

* Descifrarea variantelor – în compartimentul „Materiale și Metode”. Înainte de 
introducerea repetată a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în diferite variante, tulpina dată a fost 
prezentă în sol la nivelul 0,14±0,07 x106 UFC/1 g sol a.u. în varianta „B+B”, și 0,12±0,08 
x106 UFC/1 g sol a.u. în variante „BN+...”.* Nivelul introducerii tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în 
variantele „...+B” – 1.02 x108 UFC/g sol a.u.

Acest efect a fost de o scurtă durată (diferența semnificativă a dispărut la 
următoarea zi) și după mărimea sa aproape de cel observat în aceeași variantă la 
ziua 1 după prima tratare cu nanomagnetită (fig. 2, 3). Varianta „BN+NM25” a fost 
deosebită și după rata supraviețuirii microorganismelor introduse – de exemplu, la 
ziua a 7-a după introducerea repetată a NM (ziua 48 după prima tratare cu NM) – 
numărul UFC al acestor microorganisme a constituit 42% din numărul inițial (înainte 
de tratarea repetată cu NM), ceea ce a fost de 540,8 ori mai mult decât media pentru  
toate celelalte variante. 

În toate variantele, unde a fost prevăzută inocularea repetată a solului cu Bacillus 
sp. Nr. 2, tratarea suplimentară a solului cu diferite doze de NM a cauzat doar diferențe 
în rata de scădere în timp a numărului de UFC pentru tulpina introdusă. Aceste diferențe 
au devenit statistic nesemnificative spre sfârșitul incubării. Cele mai pronunțate efecte 
au fost observate la ziua a 2-a după inocularea repetată a solului în variantele „BN+B” 
și „BN+NM25+B+NM12.5”(fig. 4). 

În varianta „BN+B” cantitatea microorganismelor a constituit 7,5% din nivelul 
introducerii în sol și a fost de 12,7 ori mai mare decât în varianta „B+B”, unde solul 
nu a fost tratat cu NM. În varianta „BN+NM25+B+NM12.5” rata de supraviețuire a 
fost 6,24% sau de 32,0 ori mai mare decât în varianta „BN+NM25+B”, unde solul nu 
a fost prelucrat suplimentar cu 12,5 mg/kg de NM. În variantele „BN+NM25+B” și 
„BN+(NM25)2+B” rata de supraviețuire a tulpinii a fost semnificativ mai mică decât în 
varianta „B+B” (de 2,9 ori în fiecare caz).
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Figura 3. Activitatea tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 după introducerea în solul 
contaminat cu POPs după tratarea cu nanomagnetită în cadrul etapelor nr. 2 şi 3.
„B” - inocularea solului cu Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 xlO9 UFC/g sol a.u.; etapa 
nr. 2); „B+B” inocularea repetată a solului din varianta „B” cu Bacillus sp. 
Nr. 2 (1.02 xlOs UFC/g sol a.u., etapa nr. 3); „B+NM2s”- tratarea solului cu 
25 mg/kg de NM şi inocularea cu Bacillus sp. Nr. 2 (etapa nr. 2); „ BN+NM25 tratarea repetată 
a solului din varianta „ B+NM25 “cu 25 mg/kg de NM (etapa nr. 3). A naliza statistică este 
arătată cu ajutorul intervalului de încredere, P=0,95.

Fig. 4. Prezen-
ţa tulpinii Bacillus 
sp. Nr. 2 în solul 
poluat la ziua a 2-a 
după reintroduce-
rea ei în solul con-
taminat cu POPs 
în diferite variante 
ale etapei nr. 3 cu 
şi fără tratarea so-
lului cu nanomag-
netită. 

„B+B” - varianta cu introducerea repetată în sol a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 xlO9 UFC/g 
sol a.u. la începutul incubăriişi 1.02 xlOs UFC/gsol a.u. Iaziua41 de incubare); „BN+B tratarea 
solului cu 25 mg/kg de NM la începutul incubării urmată de introducerea şi reintroducerea 
tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 similar variantei „ B+B „BN+NM2S+B tratarea solului cu 25 mg/
kg de NM la începutul şi la ziua ac41-a de incubare urmată în ambele cazuri cu introducerea 
tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 ca în varianta „B+B„BN+NM25+B+NM12i5” -oparte de sol din 
varianta „BN+NM25+B” care la ziua 42-a de incubare a fost tratată suplimentar cu 12,5 mg/
kg de NM; „BN+(NM2s)2+B” - o parte de sol din varianta „BN+NM25+B” care la ziua 42-a 
de incubare a fost tratată suplimentar cu 25 mg/kg de NM. Analiza statistică este arătată cu 
ajutorul intervalului de încredere, P=0,95.

Concluzii
1.  Nanoparticulele pe bază de fier pot influenţa pozitiv rata de supraviețuire 

și activitatea microorganismelor adaptate la concentrații sporite de POPs după 
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introducerea lor în sol contaminat ceea ce indică posibilitatea utilizării lor pentru 
stimularea bioremedierii solurilor.

2.  Tratarea solului contaminat cu POPs cu nanomagnetită în cele mai bune cazuri 
a sporit rata de supraviețuire a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 de 563 ori și a stimulat creșterea 
acesteia de 17 – 26 ori față de controlul fără nanoparticule.

3.  Mecanismele acțiunii diferitor nanoparticule în baza fierului asupra activității 
microorganismelor exogene în solul poluat pot fi bazate nu numai pe reducerea toxicității 
generale a poluanților în sol, dar și pe interacțiunea specifică cu microorganisme 
exogene.

4.  Rezultatele obținute demonstrează perspectiva viitoarelor cercetări, mai 
detaliate în ceea ce privește studierea şi realizarea potențialului nanobioremedierii 
pentru solurile contaminate cu POPs.
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