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 DE LA FIZIOLOGIA GENERALĂ LA ŞTIINŢA NOUA 
ÎN BIOMEDICINĂ –  SANOCREATOLOGIA – CALEA DE 

DEZVOLTARE A ŞTIINŢEI ÎN INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 
SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Furdui Teodor, Ciochină Valentina

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

I. Dezvoltarea unor mecanisme fiziologice generale, inclusiv ale  
dezvoltării stresului

Totul este trecător. Se creează institute ştiinţifice, se dezvoltă, unele se restructurează, 
altele dispar. Durata activităţii acestora depinde de mulţi factori: economici, politici, 
semnificaţia rezultatelor ştiinţifice obţinute, dar existenţa lor în cea mai mare parte este 
determinată de eternitatea actualităţii cercetărilor pentru dezvoltarea societăţii. 

Dacă cele menţionate reflectă realitatea, atunci Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care este preocupat de elaborarea 
bazelor ştiinţifice şi practice ale creării şi menţinerii dirijate a sănătăţii, valoarea cărora 
nu depinde de epoca cultural-istorică va avea durabilitate justificată.

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei este 
unica instituţie publică ştiinţifică din ţară în domeniul fiziologiei, sanocreatologiei 
şi biomedicinei. A fost fondată la 6 noiembrie 1998 în baza Institutului de  
Fiziologie al AŞM.

Direcţia ştiinţifică principală prevede dezvoltarea sanocreatologiei – direcţie nouă 
în biomedicină, care are ca obiective elaborarea teoriei şi practicii formării, fortificării 
şi menţinerii dirijate a sănătăţii organelor şi sistemelor de importanţă vitală şi a 
organismului integru, atât la nivel individual, cât şi populaţional, în corespundere cu 
modul de viaţă şi acţiunea factorilor sociali şi ecologici, precum şi prevenirii degradării 
biologice precoce a Homo sapiens.

Istoria Institutului începe în anul 1957 – anul 
creării laboratorului de Fiziologie şi Biochimie a 
Animalelor în componenţa Institutului de Biologie al 
Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a fostei 
URSS, ulterior reorganizat în Institutul de Zoologie, 
Institutul de Fiziologie a Plantelor şi Secţia de 
Genetică. Fondatorul laboratorului de Fiziologie a fost 
recunoscutul savant rus, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, Om emerit A.A. Zubkov, care 
s-a remarcat prin cercetări fundamentale – estimarea 
mecanismelor reglării funcţiilor cordului, inhibiţiei 
centrale, excitării membranelor, interrelaţiile 
sistemului nervos simpatic şi parasimpatic şi în calitate 
de coautor al manualului „Fiziologia umană” pentru 
universităţile de medicină. În acest laborator au fost 
iniţiate suplimentar cercetări în domeniul stresului, 
sistemelor endocrin, nervos şi digestiv. Merită de 
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menţionat susţinerea activă de către directorul Institutului de Zoologie, academicianul 
M.F.Iaroşenco a dezvoltării fiziologiei în componenţa acestui institut [1; 3; 5; 6; 11; 
13; 15; 16; 33; 36; 43]. 

În anul 1976 Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei a fost reorganizat în Institutul de 
Zoologie şi Fiziologie. În anul 1991 în baza acestui Institut 
a fost creat Institutul de Fiziologie, care, odată cu fondarea 
sanocreatologiei, în a. 1998, a fost reorganizat în Institutul de 
Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM [1; 3; 5; 11; 13; 15].

Reorganizator al Institutului de Zoologie în Institut de 
Zoologie şi Fiziologie, fondator şi director al Institutului de 
Fiziologie, ulterior 
al Institutului 
de Fiziologie şi 
Sanocreatologie 

până în anul 2005 a fost academicianul 
AŞM, doctor habilitat în biologie, profesor 
universitar, Om emerit în ştiinţă Teodor 
Furdui [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36]. 

În prezent, Institutul este condus de 
doctorul în ştiinţe biologice, conferenţiar 
cercetător Valentina Ciochină. 

Perioada de formare a Institutului, de 
pregătire a cadrelor şi stabilire a direcţiilor ştiinţifice este legată de numele renumiţilor 
savanţi ruşi – dr.hab.şt.m., profesorul universitar A.A.Zubcov, academicienii:  
O.G. Gazenko, P.G. Kostiuk; A.M. Ugolev; E.B. Babskii, N.A. Agadjanean, A.D. 
Nozdraciov, A.A. Jucenko, C.V.Sudakov.

În prezent Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie dispune de specialişti înalt 
calificaţi: 2 academicieni, 9 doctori habilitaţi şi 25 de doctori în ştiinţe.

În anul 1963 în baza laboratorului de Fiziologie şi Biochimie a Animalelor a fost 
creat laboratorul de Biofizică de către dr.hab.şt.biol. S.Cuzneţov. Cercetările acestui 
laborator au contribuit la elucidarea proceselor sistemice neuronale şi a mecanismelor 
de activitate a neuronilor diverselor structuri nervoase şi la crearea în baza acestora a 
modelelor biofizice şi sistemelor bionice.

În laboratoarele de Biofizică şi Procese 
Sistemice Neuronale de către dr.hab.şt.biol. 
S.Cuzneţov, dr.şt.biol.: E.Ştirbu, P.Pavaliuc, 
A.Nadvodniuc, N.Vizitei, A.Koreachin, 
D.Spivacenco a fost elaborată o metodă 
originală de cercetare microelectrodică 
simultană a neuronilor, ce a permis 
determinarea legităţilor de funcţionare 
a neuronilor corticali, a structurilor 
ganglionare şi conexiunilor neuronilor 
cortexului cerebelului cu structurile 
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neuronale ale sistemelor vestibular, somatosensor auditiv şi vizual şi a contribuit la 
elucidarea structurii funcţionale şi a mecanismelor de activitate a diverselor structuri 
nervoase [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36; 43].

În laboratorul de Fiziologie şi Biochimie Funcţională dr.hab.şt.biol. Nina Gusca 
a studiat legităţile dependenţei stării funcţionale a structurilor limbico-nespecifice 
ale creierului de specificul impulsaţiilor aferente interoreceptive ale intestinului, iar 
biochimiştii laboratorului  dr.hab.şt.biol. S.Haidarliu, dr.şt.biol. Valentina Toncoglas, 
O.Crivoşeev şi dr.hab.şt.biol. L.Mamalâga au determinat modificările conţinutului de 
ARN în sistemul neuron-glie, modificările conţinutului acetilcolinei, epinefrinei şi 
serotoninei în diferite zone ale SNC la influenţa factorilor stresogeni asupra animalelor 
cu divers nivel de organizare a SNC [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36; 43].

Cercetările dr. şt. biol. T. Furdui 
din domeniul endocrinologiei (anii 
1959-1962) au condus la evidenţierea 
mecanismelor de dezvoltare, sub 
influenţa factorilor emoţionali stresogeni 
a unei maladii destul de răspândite – 
guşa toxică difuză, fapt, ce a permis 
crearea unui model experimental al 
acestei maladii pe animale de laborator. 
A fost determinat rolul diferitor glande 

endocrine în procesul adaptării şi dereglărilor funcţionale la acţiunea factorilor 
mediului ambiant (dr.şt.biol. T.Furdui, dr.şt.m. L.Marin, dr.şt.biol. Tatiana Beşetea)  
[1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 35; 36; 43].

În anul 1976 Institutul de Zoologie a fost transformat în Institut de Zoologie şi 
Fiziologie, ceea ce, de fapt, a fost un act de recunoaştere a importanţei cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul fiziologiei. La acel moment cercetările ştiinţifice ale celor nouă 
laboratoare de profil fiziologic erau axate prioritar pe problema stresului, adaptării şi 
dereglărilor funcţionale.

Cercetările complexe ale problemei stresului întreprinse în aceste laboratoare sub 
conducerea dr.şt.biol. T.Furdui au stat la baza reexaminării concepţiei recunoscutului 
savant Hans Selye despre stres şi argumentării unui nou concept mai adecvat [1; 2; 3; 
5; 7; 11; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 29; 31; 33; 36; 43]. 

Cercetările citochimice au demonstrat, că nivelul şi vectorul modificării 
conţinutului de acizi nucleici şi de proteine în celulele nervoase şi gliale ale diferitor 
structuri cerebrale la acţiunea stresogenă sunt determinaţi atât de starea funcţională şi 
metabolică a diverselor sisteme neuro-glie, cât şi de caracteristicile factorului stresogen. 
În perioada precoce de ontogeneză postnatală în reacţia de răspuns la acţiunea factorilor 
stresogeni se implică preponderent structurile filogenetice mai vechi ale SNC, ulterior 
reacţia devine generalizată şi numai după finalizarea diferenţierii structurilor cerebrale 
şi procesului de mielinizare, reacţia metabolică de răspuns capătă trăsături specifice (dr.
hab.şt.biol. T.Furdui, dr.hab.şt.biol. L.Mamalâga, dr.hab.şt.biol. S.Haidarliu, dr.şt.biol. 
Valentina Toncoglas) [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36; 43]. 

Utilizând metoda de lezare a diverselor structuri cerebrale a fost 
determinat rolul hipotalamusului anterior, formaţiunii reticulare şi cerebelului 
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în manifestarea rezistenţei organismului la acţiunea factorilor stresogeni  
(dr.şt.biol. E.Ştirbu).

Pe baza cercetărilor simultane ale activităţii neuronale integrale a diferitor straturi 
ale scoarţei cerebrale dr.şt.biol. P.Pavaliuc împreună cu dr.hab.şt.biol. S.Cuzneţov au 
argumentat concepţia despre neurocenoză ca unitate structural-funcţională a zonei 
corticale a analizatorului kinestetic. 

Studiul mecanismelor dereglărilor funcţionale 
ale tractului gastrointestinal (TGI) la acţiunea 
stresogenă a permis evidenţierea rolului formaţiunii 
reticulare a mezencefalului, scoarţei limbice şi 
hipotalamusului în manifestarea reflexelor motorii 
ale TGI şi demonstrarea faptului, că cu cât este mai 
complexă morfologia zonei cerebrale, cu atât mai 
diversă este influenţa ei asupra reflexelor motorii. De 
asemenea, a fost stabilit că în dezvoltarea afecţiunilor 
stresogene ale stomacului rolul de bază îi revine 
dezintegrării coordonării centrale şi periferice ale 
TGI (dr.hab.şt.biol. Nina Gusca).

La cerinţele practicii dezvoltării zootehniei 
industriale a fost elaborat un sistem adaptiv 
nou de creştere şi întreţinere a animalelor în 
complexele industriale, care a fost înalt apreciat 
la conferinţa a 33-ea a Asociaţiei Europene de 
Zootehnie în anul 1982 (dr.hab.şt.biol. T.Furdui, 
dr.hab.şt.biol. T.Strutinschi, dr.şt.biol. E.Ştirbu,  
dr.şt.biol. A.Nadvodniuc).

O direcţie specifică în domeniul fiziologiei 
a dezvoltat în cadrul Institutului dr.hab.şt.m., prof.univ. V.Lacusta [9]. În colaborare cu 
academicianul T.Furdui au descris un nou sistem fiziologic somato-visceral reglator-
energetic al homeostaziei informaţional-energetice, care filogenetic s-a format anterior 
sistemului nervos cu căi separate aferente şi eferente de transmitere a informaţiei şi 
care se caracterizează prin faptul că rolul de receptor şi efector energo-informaţional 
îl îndeplinesc zonele somato-vegetative fiziologic active şi structurile ţintă morfo-
viscerale. 

În rezultatul cercetării mecanismelor de criolezare stresogenă sub conducerea dr.hab.
şt.biol. V.Nauc a fost stabilit, că lezarea membranei gameţilor are loc preponderent în 
rezultatul dereglărilor conexiunilor complexe proteino-lipidice şi proteino-glucidice, 
modificării intra- şi extracelulare a presiunii osmotice din cauza creşterii concentraţiei 
electroliţilor (dr.hab.şt.biol. V.Nauc, dr.hab.şt.biol. Gh.Boronciuc, dr.hab.şt.biol. 
I.Balan, dr.hab.şt.biol. G.Darie, dr.hab.şt.biol. A.Gusicov, dr.şt.biol. Iulia Cazacov).

A fost demonstrat că factorii stresogeni inhibă microflora obligatorie a TGI şi 
contribuie la dezvoltarea celei condiţionat-patogene (dr.hab.şt.biol. Maria Timoşco, 
dr.şt.biol. Svetlana Marta, dr.şt.biol. Ana Leorda).

Ca semn de recunoaştere a importanţei cercetărilor ştiinţifice ale Institutului în 
domeniul stresului a fost hotărârea Secţiei de Fiziologie a Academiei de Ştiinţe a URSS 
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privind tutelarea de către Institut a problemei 
unionale „Stresul şi adaptarea” şi organizarea 
la Chişinău a celor patru simpozioane unionale 
„Stresul, adaptarea şi dereglările funcţionale”, 
editarea lucrărilor de generalizare ale savanţilor 
sovietici în domeniul stresului şi adaptării 
şi organizarea în anul 1987 a Congresului al 
XV-lea al Societăţii Unionale a Fiziologilor  
„I. P. Pavlov”.

Aprecierea înaltă la acest congres 
a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în 
domeniul fiziologiei ale Institutului de Zoologie şi Fiziologie a servit ca premiză de a  
separa în anul 1991 laboratoarele cu profil fiziologic ale acestui Institut într-o structură 
de sine stătătoare, independentă – Institutul de Fiziologie al AŞM.

II. Fondarea şi dezvoltarea sanocreatologiei
Cercetările complexe ale factorilor stresogeni de diversă intensitate (sanogenă, 

patogenă şi degradatogenă) au permis pentru prima dată de a evidenţia în experienţe pe 
animale şi a descrie fenomenul degradării 
morfofuncţionale a organelor de importanţă 
vitală, condiţionată de influenţa cronică 
stresogenă, care mai târziu a fost estimat şi 
în societatea umană şi care se manifestă prin 
tendinţa pronunţată de creştere a incidenţei 
maladiilor somatice şi psihice, creşterea 
numărului de copii cu dereglări funcţionale 
ale organelor vitale, descreşterea indicilor 
spermogramei umane etc. (academicianul 
T.Furdui, dr.şt.biol. Valentina Ciochină, 
dr.şt.biol. P.Pavaliuc, dr.şt.biol. E.Ştirbu, 

dr.şt.biol. Vlada Furdui, dr.hab.şt.biol. Gh.Boronciuc, dr.şt.biol. Iulia Cazacova, dr.hab.
şt.biol. T.Strutinschi). Şi mai mult, a fost stabilit, că deja la vârsta şcolară, la 80% din copii 
se depistează dereglări funcţionale ale sistemului cardiovascular (dr.şt.biol. Valentina 
Ciochină). Aceste rezultate demonstrează, că degradarea biologică precoce se referă 
nu numai la adulţi, dar şi la tineri [1; 2; 3; 5; 7; 11; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 29; 30; 31;  
33; 36; 43; 48]. 

Cercetările complexe multianuale 
în domeniul stresului, adaptării şi 
dereglărilor funcţionale au servit ca 
bază pentru fondarea unui domeniu 
nou în biomedicină, destinat de a 
rezolva problema degradării biologice 
precoce şi problema sănătăţii – 
sanocreatologia [4; 8; 27; 32], ce are ca 
scop elaborarea teoriei şi practicii de 
formare şi menţinere dirijată a sănătăţii 
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în conformitate cu modul de viaţă şi factorii ecologici şi de trai (academicianul T.Furdui,  
dr.şt.biol. Valentina Ciochină).

Luând în considerare perspectiva sanocreatologiei pentru asigurarea dirijată 
a sănătăţii societăţii umane, obiectivele principale de cercetare ale Institutului de 
Fiziologie au evoluat spre dezvoltarea sanocreatologiei, iar în anul 1998, Institutul a 
fost reorganizat în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie.

2.1. Studiul funcţiei reproductive prin prisma sanocreatologiei
Luând în considerare rolul semnificativ al sanogenităţii reproducerii în dezvoltarea 

sanogenă a organismului au fost organizate studii speciale consacrate acestei 
probleme.

Aceste cercetări au stabilit, că din a. 1970 până în a. 2000 indicatorii spermogramei 
umane au diminuat semnificativ: volumul mediu al ejaculatului s-a redus de la 3,79ml 
până la 3,20ml, numărul de spermatozoizi – de la 125,4mln/ml până la 76mln/ml, iar 
procentul spermiilor cu două capuri a sporit de la 0,52 până la 1,62. Despre influenţa 
negativă a stresului cronic asupra funcţiei reproductive denotă şi experienţele pe vieri. 
Stresarea cronică moderată timp de două luni duce la scăderea bruscă a volumului de 
ejaculat (în mediu de la 220ml până la 30ml), scăderea numărului de spermatozoizi cu 
forma normală (de la 80% până la 40%) şi creşterea numărului de forme patologice de 
spermatozoizi (de la 8% până la 38%). În aceiaşi ordine de idei, menţionăm că pe an ce 
trece se nasc un număr tot mai mare de copii sterili, care, chiar şi prin aplicarea celor mai 
moderne metode medicale, nu vor putea reproduce descendenţi. Apariţia menopauzei 
la femei la vârsta de 45-55 de ani este de asemenea, o dovadă certă a degradării precoce 
şi a îmbătrânirii organismului. Menţionăm, că începând cu vârsta adolescenţei pe toată 
perioada reproductivă, din numărul total de 300 000 de ovule se maturizează şi se 
utilizează doar 400, iar pentru realizarea potenţialului genetic determinat de gameţi 
ar fi necesar, ca perioada reproductivă să dureze mii de ani. Cu toate că mulţi nu vor 
fi de acord cu o longevitate atât de mare, faptul, că perioada reproductivă la femeile 
contemporane constituie 25-35 de ani, denotă despre diminuarea prematură a funcţiei 
sistemului reproductiv şi iniţierea îmbătrânirii precoce a organismului [37; 38].

Au fost determinate căile de evaluare a sanogenităţii spermei: aprecierea 
completitudinii genetice, în special prin analiza arborelui genealogic a cel puţin trei 
generaţii; determinarea completitudinii morfologice, ce se efectuează prin studierea 
modificărilor structurii spermatozoizilor din sperma nativă; studiul activităţii fiziologice 
a spermei native – prin testarea mobilităţii spermatozoizilor; stabilirea posibilei iniţieri a 
proceselor distructive – prin examinarea produselor reacţiilor de peroxidare a lipidelor; 
studiul menţinerii homeostaziei biochimice şi morfofiziologice a proceselor de oxido-
reducere în condiţii de modificare lentă a temperaturii şi pH-ului – prin testarea 
completitudinii structurii, mobilităţii şi produselor peroxidării lipidelor; investigarea 
capacităţilor fecundative – prin evaluarea integrităţii acrozomului şi activităţii aspartat-
aminotransferazei (AST); elucidarea potenţialului vital – prin aprecierea longevităţii 
spermatozoizilor în condiţii similare celor din vagin; determinarea sanogenităţii 
spermatozoizilor şi ovulelor, precum şi a condiţiilor de dezvoltare intrauterină – prin 
examinarea stării sănătăţii descendenţilor.

S-a stabilit că vitamina E stabilizează statutul morfofuncţional al membranelor 
biologice ale spermatozoizilor în perioada congelării în rezultat la ce are loc sporirea 
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mobilităţii şi scăderea nivelului de spermiopatii după congelare, fapt ce confirmă 
posibilitatea folosirii ei în calitate de stabilizator al sanogenităţii spermei.

S-a demonstrat că abstinenţa sexuală timp de 3 luni provoacă sporirea bruscă a 
spermiopatiilor, care atinge 88,2±1,42%. Nivelul spermiopatiilor poate fi normalizat 
prin restabilirea regimului fiziologic sexual.  

A fost stabilită compoziţia raţiei alimentare ce favorizează sanogenitatea 
spermei, printre care un rol deosebit îl are nivelul şi calitatea proteinelor asociate cu 
o cantitate sporită de carotină şi iod, nivelul substanţelor energetice, raportul optimal 
al cărora cu proteinele este de 1,3:1 iarna şi 0,8:1 vara, concentraţia vitaminelor A, 
E, D, antioxidanţilor şi microelementelor, în special a Mn şi Zn, precum şi condiţiile 
climaterice şi psiho-emoţionale de întreţinere a taurilor. 

Au fost apreciaţi de prima dată factorii de diversă natură, ce defavorizează 
spermatogeneza şi particularităţile influenţei lor asupra cantităţii şi calităţii  
materialului seminal.

În premieră au fost determinate căile de sporire a sanogenităţii spermei, ce va 
asigura preîntâmpinarea dezvoltării diverselor vicii congenitale.

A fost elaborată metoda de stimulare a spermatogenezei la cocoşii reproductivi prin 
introducerea în raţia alimentară a adaosului mineral ce conţine Se şi Zn.

A fost propus mediu pentru crioconservarea materialului reproductiv la om bazat 
pe eficienţa combinării glucidelor.

2.2. Formarea şi realizarea genotipului sanogen de dezvoltare a  
organismului uman

În rezultatul formulării postulatelor principale ale bazelor genetice ale sănătăţii, 
a fost determinat că mecanismele de formare şi menţinere a sănătăţii sunt destul de 
desăvârşite pentru a asigura existenţa omului ca specie biologică şi reproducerea 
descendenţilor sănătoşi. Reacţiile şi fenomenele specifice genetice principale ale 
sănătăţii, ce se transmit prin ereditate în esenţa lor sunt sanocreatologice, dar în 
condiţiile de viaţă, ce nu corespund necesităţilor fiziologice filogenetic determinate, ele 
pot căpăta caracter patogen. 

A fost elaborat conceptul integral al sănătăţii conform căruia sănătatea organismului 
uman prezintă un fenomen determinat de procesele genetice, biochimice, morfologice, 

fiziologice şi psihice interdependente 
şi intercoordonate şi se manifestă în 
linii generale nu numai în crearea şi 
menţinerea morfologică şi funcţională 
completă a organelor şi sistemelor 
la nivel filogenetic determinat în 
coordonarea şi integrarea funcţiilor 
lor, în menţinerea homeostaziei în 
condiţiile instabilităţii factorilor 
mediului ambiant, dar şi prin 
potenţialul adaptiv înalt, ce asigură 
realizarea necesităţilor fiziologice, 

cognitive, sociale, perceperea adecvată a mediului înconjurător şi reproducerea  
descendenţilor sănătoşi [19].
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A fost stabilit că mecanismele genetice ale sănătăţii omului sunt filogenetic 
determinate şi se manifestă prin procese poligene multifactoriale de autoasamblare a 
macromoleculelor informaţionale şi structurilor supramoleculare, primordiile gameţilor, 
fecundarea, diferenţierea genetică, biochimică şi morfologică a celulelor şi ţesuturilor 
somatice, inducerea relaţiilor dintre ţesuturi în perioada embriogenezei, organizarea 
celulelor specifice în organe, primordiul şi morfogeneza organelor, diferenţierea 
funcţională, creşterea şi dezvoltarea, homeostazia, adaptarea şi comportamentul, rolul 
cărora în procesul ontogenezei este instabil şi cu cât nivelul de organizare structurală, 
funcţională şi socială a organismului este mai superior, cu atât mai mult starea sănătăţii 
poartă un caracter epigenetic [37; 38].

A fost elaborat conceptul bazelor genetice ale sănătăţii, conform căruia ele prezintă 
un lanţ de procese biologice – de la primordiul informaţiei genetice, reproducerea 
ei prin expresarea genelor prin intermediul ARNm, polipeptide şi enzime, care pot 
decurge în limite filogenetic determinate, doar în prezenţa în celule a inductorilor şi 
substanţelor plastice necesare şi condiţiilor optime pentru realizarea acestor reacţii (pH, 
concentraţia ionilor etc.), procese ce asigură formarea şi menţinerea morfologică şi 
funcţională completă a organelor şi sistemelor, concordanţa şi integritatea funcţiilor, 
formarea potenţialului adaptiv înalt, ce face posibilă realizarea necesităţilor fiziologice, 
cognitive, sociale şi percepţia adecvată a mediului ambiant [37; 38].

S-a stabilit că: a) primordiul şi reproducerea informaţiei sanogenetice se realizează 
prin aceleaşi mecanisme genetice, ce stau la baza creşterii şi dezvoltării organismului 
integru; b) bazele genetice ale sănătăţii la fiecare individ se formează în rezultatul 
fuzionării informaţiei genetice materne şi paterne, care deşi, calitativ diferă de la 
un individ la altul, cantitativ (cariotipul) este constantă pentru toţi indivizii speciei 
pe parcursul întregii perioade de dezvoltare ontogenetică; c) primordiul bazelor 
genetice ale sănătăţii are loc în timpul gametogenezei şi fecundării, iar reproducerea 
ei – în timpul replicării, transcripţiei şi translaţiei; d) una din condiţiile obligatorii ale 
manifestării mecanismelor sanogene este menţinerea cantităţii informaţiei genetice 
la nivel constant determinat filogenetic; modificarea cantităţii informaţiei genetice 
duce, de regulă, la dereglarea sanogenezei şi apariţia patologiilor; e) gradul de 
manifestare a mecanismelor sanogenetice depinde de calitatea informaţiei genetice 
şi condiţiile necesare pentru formarea caracterelor sanogene; f) calitatea informaţiei 
sanogenetice poate fi modificată în rezultatul dereglării replicării ADN, crossing-over-
ului, dereglării antrenării cromozomilor şi cromatidelor spre poli în anafaza mitozei 
şi anafaza I şi II ale meiozei, variabilităţii combinative a cromozomilor materni şi 
paterni în perioada fuzionării gameţilor, variabilităţii mutaţionale, dereglării expresiei  
genelor [21; 37; 38].

Extinderea consecinţelor negative, condiţionate de dereglări ale replicării ADN, 
antrenării cromozomilor sau cromatidelor spre polii celulelor noi, crossing-over-ului în 
perioada primordiului bazelor sanogenetice, se vor reflecta nu numai asupra sănătăţii 
organismului integru, dar şi asupra gametogenezei. 

2.3. Etapele principale de diferenţiere intrauterină a dezvoltării sanogene a 
organismului uman

În debut au fost evidenţiate etapele principale de diferenţiere intrauterină a 
organismului uman: 1) etapa zigotului ca bază structurală iniţială a dezvoltării viitorului 
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organism; 2) etapa citogenezei totipotenţiale: segmentarea cu formarea a două tipuri 
de blastomere – trofoblast şi embrioblast; 3) etapa iniţierii citogenezei preventiv 
diferenţiate (compactizarea, polarizarea blastomerilor – polul embrionar şi anembrionar, 
blastocistul: trofoblast şi embrion); 4) etapa iniţierii histogenezei preventive (formarea 
a două discuri germinale, două ţesuturi trofoblastice, două cavităţi şi a sacului vitelin; 
embrioblastul se diferenţiază în epiblast (ecto- şi endoderm), hipoblast primar – disc 
germinal bilaminar; în epiblast se formează membrana amniotică; hipoblastul formează 
două tipuri de celule: primul tip transformă cavitatea blastocistică în sac vitelin primar, 
iar al doilea tip de celule – în sac vitelin definitiv); 5) etapa genezei şi dispariţiei 
structurilor provizorii şi formării discului germinal trilaminar [12]. 

În epiblast aproape de porţiunea caudală a discului germinal bilaminar apare o 
structură mediană – linia primitivă. Partea cefalică a ei conţine depresiunea primitivă 
cefalică, înconjurată de nodulul primitiv. Celulele epiblastice din această regiune 
proliferează, se detaşează şi migrează – o parte în hipoblast, înlocuindu-le pe cele 
originale cu un strat de endoderm definitiv sau secundar (format prin diferenţierea lor). 
Alte celule epiblastice migrează cranial între endoderm şi epiblast, formând al treilea 
strat germinal numit mezoderm intraembrionar. 

Preponderent se dezvoltă structurile extraembrionare: mezodermul extraembrionar, 
piciorul amniotic, horionul, sacul vitelin. Trofoblastul dă naştere la două ţesuturi: 
citotrofoblast şi sinciţiotrofoblast, care împreună cu mezodermul extraembrionar 
formează placenta. La a 13-14 zi apare circulaţia utero-placentară. Gastrulaţia, totodată, 
stabileşte şi axa cranio-caudală şi simetria bilaterală; dă naştere la populaţii celulare, 
care interacţionează şi produc precursorii ţesuturilor, din care se dezvoltă sistemele 
organismului [12].

Cele mai importante structuri precursorii, care apar în săptămâna a treia sunt 
somitele şi placa neurală. Somitele sunt condensări mezodermice sub formă de blocuri 
celulare dezvoltate în mezodermul paraxial de fiecare parte a notocordului. Acest 
mezoderm paraxial formează în succesiune cranio-caudală somitomerele. Somitele se 
divid în sclerotoame, miotoame şi dermatoame, care dau naştere coloanei vertebrale, 
musculaturii scheletice şi dermului. Placa neurală, fiind o îngroşare a ectodermului de 
fiecare parte a liniei mediane, cranial nodului primitiv, în săptămâna a patra se extinde 
de-a lungul liniei mediane, apoi se va înrula în aşa-numitul tub neural, precursorul 
sistemului nervos central [12]. 

A fost elaborat un concept, conform căruia diferenţierea morfologică, constituirea 
şi menţinerea statutului morfologic sunt condiţionate de inductori, de factori de creştere 
şi inhibiţie şi au fost determinate căile de dirijare a statutului morfofuncţional prin 
intermediul factorilor de creştere şi inhibiţie.

A fost stabilit că diferenţierea celulară, tisulară şi a structurilor provizorii ale 
embrionului uman se realizează în etapele comune regnului animal. 

Studierea complexă a sistemului cardiac în conformitate cu principiile metodologice 
ale sanocreatologiei i-a permis dr.şt.biol. Valentina Ciochină [53] în premieră să obţină 
date noi fundamentale, referitor la etapele diferenţierii şi dezvoltării morfofuncţionale 
a cordului, ce au permis de a: 

- evidenţia etapele principale în dezvoltarea intrauterină a cordului (au fost 
evidenţiate şapte etape – iniţierii primordiilor perechi ale cordului; fuzionării 
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primordiilor perechi ale endocardului şi iniţierea primordiului nepereche al cordului 
sub formă de tub cardiac unic; formării cordului cu două camere; formării cordului 
cu trei camere; iniţierii formării cordului cu patru camere; morfogenezei definitive a 
cordului; constituirii morfofuncţionale postnatale a cordului); 

- stabili etapele vulnerabile în dezvoltarea embrionară a cordului (formarea 
cordului cu două, trei şi patru camere, morfogeneza definitivă a cordului şi constituirea 
morfofuncţională postnatală a cordului) şi posibilele vicii; 

- determina perioadele posibile de majorare a posibilităţilor sanogene ale cordului 
din contul sporirii numărului de cardiomiocite (în perioada, când creşterea masei 
corpului este condiţionată de procesele mitozei).

Dr. hab. şt. biol. V. Şeptiţchi [54] a determinat etapele diferenţierii şi dezvoltării 
morfofuncţionale a tractului digestiv, inclusiv cele critice. A descris cinci etape prin-
cipale în dezvoltarea intrauterină a tractului gastrointestinal – iniţierii primordiului 
cavităţii bucale, esofagului şi a orificiului anal; iniţierii primordiului organelor princi-
pale ale sistemului digestiv; diferenţierii epiteliului, iniţierii primordiului elementelor 
secretoare şi a straturilor musculare ale organelor sistemului digestiv; formării embri-
onare a structurilor definitive ale organelor sistemului digestiv. A stabilit trei etape 
critice în dezvoltarea embrionară a tractului gastrointestinal (diferenţierii tubului diges-
tiv şi iniţierii primordiilor organelor digestive principale; diferenţierii precursorilor or-
ganelor digestive principale şi primordiilor glandelor digestive principale; translocaţiei 
active a primordiilor organelor digestive) şi posibilele vicii.

2.4. Premizele creării direcţiei noi a sanocreatologiei - cardiosanocreatologia
A fost elaborat conceptul privind sănătatea cordului, care se manifestă nu numai 

prin formarea şi menţinerea morfologică şi fiziologică completă în concordanţă cu masa 
corpului şi modul de viaţă, funcţionarea stabilă a lui în condiţii relativ confortogene în 
conformitate cu mecanismele de reglare filogenetic determinate, prin coordonarea şi 
integritatea funcţionării atriilor şi ventriculelor, precum şi a cordului cu alte sisteme, 
prin modificarea adecvată a activităţii lui în dependenţă de eforturile fizice şi psihice, 
menţinerea parametrilor fiziologici în limite de autoreglare a lor la instabilitatea 
factorilor mediului ambiant, dar şi prin potenţialul vital, adaptiv înalt, ce asigură 
realizarea necesităţilor fiziologice, cognitive şi sociale în diferite condiţii de viaţă, fără 
consecinţe negative asupra cordului [20]. 

În baza conceptului de clasificare a sănătăţii cordului şi reieşind din gradul de 
expresie a funcţiei au fost determinate şi descrise nouă niveluri de sănătate ale cordului: 
nivelul ideal; benefic (cu tendinţă spre hipo- şi hiperritmicitate); suficient (cu hipo- şi 
hiperritmicitate); critic (cu hipo- şi hiperritmicitate); vital incompatibil (cu hipo- şi 
hiperritmicitate) (dr.şt.biol. Valentina Ciochină).

În rezultatul investigaţiilor Institutului şi analizei datelor literaturii pentru prima 
dată, reacţiile cordului au fost diferenţiate şi clasificate în sanogene, limitrofe şi 
patogene. Au fost determinate caracteristicile acestor tipuri de reacţii [20].

În corespundere cu această clasificare reacţiile sanogene sunt acele reacţii, care 
se realizează în conformitate cu mecanismele de reglare filogenetic determinate, 
variabilitatea parametrilor cărora nu depăşeşte limitele bazale, corespund necesităţilor 
organismului, se modifică adecvat în dependenţă de efortul fizic şi psihic în limitele de 
reglare integrală a funcţiei, iar cu întreruperea efortului se stabilesc la nivel sanogen, şi 
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reacţiile cordului, care se realizează de asemenea, în conformitate cu mecanismele de 
reglare filogenetic determinate, parametrii cărora deşi depăşesc stabil limitele bazale, 
asigură sporirea potenţialului morfofuncţional al cordului şi organismului în întregime 
sau a activităţii econome în condiţiile modificate de viaţă din contul intensificării 
asigurării lor informaţionale, energetice şi plastice.

Studiul particularităţilor manifestării reacţiilor sanogene prin efort fizic e posibil 
la persoanele cu gradul de sănătate ideal, benefic cu tendinţă spre hiperritmicitate, 
benefic cu tendinţă spre hiporitmicitate, satisfăcător cu hiperritmicitate, în cazul 
menţinerii topogenezei şi ritmicităţii, satisfăcător cu hiporitmicitate în cazul  
bradicardiei sinusale. 

Reacţiile patogene ale cordului 
sunt acele reacţii, ce se desfăşoară în 
discordanţă cu mecanismele de reglare 
filogenetic determinate şi sunt cauzate de 
defecte genetice şi/sau structurale, şi/sau 
biochimice, care nu satisfac necesităţile 
organismului, nu corespund intensităţii 
şi duratei de acţiune a diferitor factori, 
manifestându-se prin dereglări de ritm 
şi/sau prin variabilitatea parametrilor 
funcţiei lui, ce depăşesc limitele sanogene, 
şi/sau prin modificarea topogenezei impulsurilor, şi/sau disocierea funcţiei atriilor şi 
ventriculelor, şi cordului cu alte sisteme, consecinţele cărora se reflectă negativ asupra 
stării sanogene a lui şi a organismului în întregime.

Reacţiile patogene sunt caracteristice pentru nivelul incompatibil cu viaţa cu 
hiperritmicitate, incompatibil cu viaţa cu hiporitmicitate, critic cu hiperritmicitate 
în cazul schimbărilor structurale, disocierii dintre activitatea atriilor şi ventriculelor, 
blocadei fascicolului His, blocadei nodului atrioventricular cu schimbări structurale, 
fluterului şi fibrilaţiei atriilor şi ventriculelor, critic cu hiporitmicitate în cazul 
schimbărilor structurale, disocierii dintre activitatea atriilor şi ventriculelor, blocadei 
atrioventriculare cu schimbării structurale, blocadei fasciculului His, asistoliei atriilor, 
asistoliei ventriculelor.

Reacţiile limitrofe (paranormative) ale cordului sunt reacţiile labil-reversibile, ce 
reflectă instabilitatea funcţiei lui şi, care temporar se realizează în conformitate cu 
mecanismele de reglare filogenetic determinate sau în discordanţă cu ele în lipsa viciilor 
genetice sau structurale, parametrii cărora pot depăşi limitele de reglare integrală a 
funcţiei, pot să nu corespundă intensităţii şi duratei de acţiune a diferitor factori şi 
consecinţele cărora pot fi sanogene sau patogene.

Reacţiile limitrofe pot fi depistate la persoanele cu următoarele grade de sănătate 
ale cordului: satisfăcător cu hiperritmicitate, satisfăcător cu hiporitmicitate, critic cu 
hiperritmicitate, critic cu hiporitmicitate, în cazul dereglărilor de ritm fără schimbări 
structurale şi sunt temporale.

În premieră au fost descrise tipurile ritmului cardiac: sanogen, patogen şi limitrof. 
Ritm sanogen în condiţii relativ confortogene este ritmul generat de nodul sinusal 

şi se transmite spre atrii şi ventricule prin căile conductoare clasice şi în limitele bazale 



86

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

ale frecvenţei filogenetic determinate.
Ritm sanogen în condiţii de efort fizic şi psihic este ritmul generat de nodul sinusal 

şi se transmite spre atrii şi ventricule prin căile filogenetic determinate în limitele, ce 
nu depăşesc nivelul satisfăcător de sănătate, iar cu întreruperea efortului se stabilesc la 
nivel bazal.

Ritm patogen este acel ritm, topogeneraţia, conductibilitatea şi frecvenţa impulsurilor 
căruia nu corespund celor filogenetic determinate şi sunt cauzate de defecte genetice, 
structurale şi biochimice.

Ritm limitrof este ritmul instabil, topogeneraţia impulsurilor căruia este sinusală 
sau temporar ectopică şi nu este cauzată de defecte genetice, structurale şi biochimice. 

A fost determinată în premieră unitatea elementară morfofuncţională, ce creează 
funcţia atriilor şi ventriculelor şi a sistemului morfofuncţional al cordului ca organ 
integru, ce modulează activitatea ritmică a lui. 

Unitatea elementară morfofuncţională sanogenă, ce modulează contractarea 
cordului [20]:

Unitatea elementară a sistemului morfofuncţional sanogen, ce modulează activitatea 
funcţională ritmică a cordului:

A fost elaborată pentru prima dată o metodă de determinare a nivelului de sănătate 
al cordului [52], care se bazează pe informaţia despre activitatea integrală a cordului, 
nivelul de stabilitate a ritmului cardiac, particularităţile topogenezei, conductibilităţii 
şi contractilităţii, coordonării atriilor şi ventriculelor, caracterul dereglărilor funcţiei şi 
originea lor, consecutivitatea, configuraţia şi amplitudinea undelor electrocardiogramei, 
durata sistolei şi diastolei. 
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Au fost determinate particularităţile de constituire funcţională sanogenă a ritmicităţii 
cordului, ceea ce a permis de a evidenţia perioadele instabile ale funcţionării cordului şi 
constituirii funcţionale a lui la nivelul organismului adult [52]. 

Deoarece sistemul cardiac activează în concordanţă strânsă cu sistemul respirator, 
funcţional, alcătuind un sistem integru – cardiorespirator, firesc, a fost necesar de a 
studia prin prisma sanocreatologiei şi acest sistem, în rezultat la ce a devenit posibil, 
pentru prima dată de a elabora postulatele fundamentale ale conceptului privind reglarea 
ritmogenezei respiraţiei:

1. Mecanismul ritmogenezei sistemului respirator posedă multiple tangenţe cu 
mecanismele ritmogenezei sistemului cardiovascular.

2. Generatorul ritmului sistemului respirator, spre deosebire de cel al sistemului 
cardiovascular, este localizat nu doar în organul, care asigură predestinarea funcţională 
integră a sistemului fiziologic, dar şi în sistemul nervos central.

3. Reglarea ciclului respirator este realizată de un sistem policomponent, elementele 
structural-funcţionale constitutive ale căruia sunt heterogene cât priveşte localizarea, 
structura, funcţiile şi originea embrionară.

4. Sistemul de reglare a respiraţiei este deosebit de receptiv la semnalele tuturor 
câmpurilor receptoare, multiplelor formaţiuni ale creierului. 

5. Nivelul proceselor redox din organism (metabolismul bazal) este mai vulnerabil 
la modificarea mediului intern şi extern. 

6. Elementele structural-funcţionale constitutive ale sistemului de reglare a 
inspiraţiei şi expiraţiei în stare de repaus, de activitate operativă şi în cazul dirijării 
voluntare a respiraţiei diferă mult.

7. Sistemul de reglare a ciclului respirator este influenţat de scoarţa cerebrală mult 
mai mult, comparativ cu alte sisteme funcţionale.

8. Plămânii ca organ principal al sistemului respirator, spre deosebire de cord, nu 
posedă automatism.

Postulatele formulate au stat la baza elaborării conceptului privind reglarea rit-
mogenezei respiraţiei, conform căruia reglarea respiraţiei se realizează de un sistem 
policomponent, elementele căruia sunt heterogene după localizare, structură, funcţii 
şi origine embrionară şi alcătuiesc patru subsisteme (centre), care asigură respectiv:  
1) generarea ritmului respiraţiei (centrul de ritmogeneză a respiraţiei); 2) realizarea 
acesteia în formă de funcţie fiziologică (care include centrul executor şi organele efec-
tive), 3) reglarea nivelului activităţii centrului ritmogenezei şi 4) modulaţia, coordona-
rea respiraţiei în corespundere cu cerinţele organismului (centrul de coordonare, modu-
lare); primul şi al doilea subsisteme sunt relativ stabile în ceea ce priveşte componenţa 
structural-funcţională, iar componentele celui de-al treilea şi al patrulea – variabile: 
ele sunt diferite în condiţii relativ de repaus, de activitate operativă a organismului şi 
de respiraţie voluntară şi sunt antrenate în subsisteme datorită excitării unor sau altor 
câmpuri receptoare, diverselor structuri ale creierului şi de nivelul metabolismului or-
ganismului (procesele de oxido-reducere).

Au fost evidenţiate în debut unităţile structural-funcţionale elementare ale inspiraţiei, 
expiraţiei şi ciclului de respiraţie în condiţii relativ de repaus, activitate operativă şi 
respiraţie forţată [18].
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A fost argumentată o concepţie nouă privind mecanismul de generare a ritmului 
respiraţiei, numit „pacemakerul respiraţiei” relativ similar celui cardiac – „pacemakerul 
cordului”, constituit dintr-un ansamblu de neuroni respiratori – „inspiratori şi expiratori”, 
asociaţi cu receptorii medulari ai bulbului rahidian. 

Pentru prima dată a fost elaborat conceptul estimării integrale a nivelului de sănătate 
a sistemului respirator, conform căruia oxidarea aerobă, ce decurge în mitocondrii, unde 
energia oxidării se transformă în energia ATP, proces ce necesită asimilarea continuă 
de către organism a O2, asigurarea cu energie atât a metabolismului bazal, ce menţine 
structura şi funcţiile celulelor şi ţesuturilor organismului, cât şi a întregului spectru 
de activitate a organismului, inclusiv şi a oxidării biologice a substanţelor alimentare, 
ceea ce denotă că volumul de oxigen (aer), determinat prin minut volumul respirator, 
necesar menţinerii metabolismului bazal şi oxidării produselor alimentare, precum şi 
capacitatea de adaptare adecvată momentană a ventilaţiei şi activităţii cardiace, reflectă 
nivelul de sănătate a sistemului respirator [18].

În premieră au fost formulate postulatele, ce au stat la baza elaborării tehnologiei 
de estimare a nivelului de sănătate a sistemului respirator. Elementele principale ale 
acestora constituie determinarea: 1) metabolismului bazal al organismului, ce asigură 
menţinerea structurii normale, activitatea vitală şi funcţia celulelor şi ţesuturilor, ce pot 
decurge numai în cazul prezenţei unei anumite energii, sursa principală a căreia este 
oxidarea biologică a nutrienţilor, care, la rândul său, necesită asimilarea permanentă 
a oxigenului; 2) cantităţii de oxigen strict necesare pentru descompunerea oxidativă a 
proteinelor, hidraţilor de carbon şi lipidelor, ce alcătuiesc dieta fiziologică a individului 
concret; 3) volumului indispensabil de O2 pentru necesităţile metabolice promte, 
ce se asigură prin adaptarea ventilaţiei pulmonare şi funcţiei cardiace, adică prin 
intensificarea sau diminuarea sincronă a frecvenţei contracţiilor cardiace şi a frecvenţei  
respiraţiei [18].

În debut au fost diferenţiate cinci nivele de sănătate ale sistemului respirator: ideal, 
benefic, satisfăcător, critic şi incompatibil cu viaţa. 

2.5. Cercetările privind elaborarea teoriei alimentaţiei sanocreatologice
Una din problemele determinatoare în realizarea conceptului de formare şi 

menţinere dirijată a sănătăţii alcătuieşte alimentarea sanocreatologică. Analiza teoriilor 
şi sistemelor alimentare existente dovedeşte că nici una din ele nu poate fi utilizată 
în sanocreatologie, deoarece practica de fiecare zi confirmă că ele nici pe departe nu 
asigură sănătatea societăţii.

Din punct de vedere al sanocreatologiei sistemul de alimentare prezintă factorul 
principal al posibilei influenţe asupra stării generale a organismului, formării şi 
menţinerii dirijate a sănătăţii şi a prevenirii degradării precoce a organismului.

În baza practicii multiseculare a alimentaţiei societăţii umane, datelor fundamentale 
ale fiziologiei şi sanocreatologiei, avantajelor şi dezavantajelor sistemelor contemporane 
de alimentaţie, precum şi a datelor Institutului, în premieră a fost stabilit rolul 
factorilor alimentari în asigurarea vitalităţii organismului şi elaborată o nouă teorie 
a alimentaţiei – teoria alimentaţiei sanocreatologice, care spre deosebire de teoriile 
existente, se bazează nu numai pe principiile cunoscute ale acestora privind asigurarea 
echilibrată şi adecvată a organismului cu substanţe nutritive, destinate să asigure 
creşterea şi dezvoltarea organismului, regenerarea celulelor şi ţesuturilor, acoperirea 
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cheltuielilor energetice ale lui, menţinerea metabolismului bazal şi biocenozei tractului 
gastrointestinal, în temeiul cărora se elaborează raţiile alimentare contemporane, care 
prevăd aprovizionarea organismului cu energie, dar şi pe o axiomatică nouă, care 
orientează alimentaţia spre asigurarea atât a matricei structurale, cât şi spre formarea 
şi menţinerea dirijată a sănătăţii organelor, în special şi a organismului integru prin 
administrarea nutrienţilor structural-energetici şi sanogeni în scopul: asigurării 
realizării programelor metabolice şi morfofuncţionale, genetic stabilite de creştere şi 
dezvoltare la nivel filogenetic determinat; influenţei dirijate asupra sintezei şi eliminării 
anumitor hormoni, enzime şi a altor substanţe biologic active; corelării anabolismului 
şi catabolismului în corespundere cu vârsta; menţinerii homeostaziei metabolismului 
hidro-salin; acoperirii cheltuielilor energetice în conformitate cu metabolismul sanogen 
şi cu caracterul activităţii operative şi profesionale; tonifierii sistemelor funcţionale, 
ce asigură bioprotecţia organismului şi procesele de digestie; favorizării coordonării 
sistemelor fiziologice reglatoare ale vitalităţii; eliminării la timp a reziduurilor, ţinând 
cont de vârstă, gen, nivelul activităţii dinamice fizice şi psihice, activitatea funcţională 
a sistemului respirator, condiţiile ecologice, particularităţile individuale şi respectarea 
obligatorie a modului somato-psiho-emoţional sanogen de viaţă [39; 40].

Strategia alimentaţiei sanocreatologice prevede, în dependenţă de vârstă şi 
condiţiile de activitate, influenţa dominantă asupra diferitor funcţii ce prevalează 
în aceste perioade: 1) la etapa de dezvoltare intrauterină, produsele alimentare 
trebuie să îndeplinească rolul de inductor şi cel creativ în realizarea programului 
genetic sanogen de dezvoltare, în aspectul iniţierii şi realizării diferitor procese 
metabolice specifice arhitecturii structurale a celulelor ţesuturilor şi organelor;  
2) la etapa timpurie a ontogenezei postnatale – creativ energetic, catalitic şi protector;  
3) la etapa stabilităţii morfofuncţionale a organismului – energetic homeostatic protector; 
4) în perioada diminuării şi degradării structurilor şi funcţiilor organelor vitale – protector,  
stimulator, detoxificant.

Strategia prevede selectarea direcţionată a nutrienţilor în scopul de a asigura nu 
doar metabolismul de bază şi activitatea operativă, activitatea profesională, dar şi 
predominarea funcţiilor la diferite etape de vârstă în scopul creării şi menţinerii dirijate 
a sănătăţii, ţinând cont în acelaşi timp de starea organismului, inclusiv a tractului 
digestiv şi specificul influenţei mediului ambiant (Furdui T., Ciochină Valentina,  
Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Glijin Aliona).

Deoarece una dintre sarcinile importante ale alimentaţiei sanocreatologice vizează 
formarea dirijată şi menţinerea statutului structural-funcţional al aparatului de absorbţie 
al intestinului subţire în limite sanogene, soluţionării acestei probleme i se acordă 
o atenţie considerabilă. Prin eforturile depuse de către dr.hab.şt.biol. V. Şeptiţchi, 
dr.şt.biol. Larisa Ceban în premieră au fost elucidate legităţile de bază ale stabilirii 
funcţionale şi restructurării adaptive ale sistemelor de absorbţie a monozaharidelor la 
administrarea dietelor cu conţinut diferit de glucide în ontogeneza postnatală timpurie, 
ceea ce a permis de a argumenta ştiinţific posibilitatea influenţei dirijate asupra formării 
şi menţinerii absorbţiei în intestinul subţire prin reglarea compoziţiei dietei. În Institut 
este dezvoltat un concept nou, conform căruia, în perioada ontogenezei postnatale 
timpurii, factorii nutritivi au nu doar un rol nutriţional, dar şi o importanţă decisivă în 
formarea şi menţinerea funcţiei de absorbţie în intestinul subţire, date ce vor fi utilizate 
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la crearea sistemului de alimentare sanocreatogenă în copilăria timpurie, precum şi la 
elaborarea măsurilor de prevenire a dereglărilor absorbţiei monozaharidelor în intestinul 
subţire. În rezultatul studiilor complexe ale transportului intestinal al monozaharidelor 
şi aminoacizilor la stresarea de scurtă durată şi cea cronică au fost elucidate legităţi şi 
mecanisme, care stau la baza dereglărilor stresogene ale procesului de absorbţie şi a 
fost demonstrat, că stresarea are un efect diferit asupra activităţii diverselor sisteme de 
transport ale intestinului subţire, ceea ce indică la posibilitatea prevenirii dereglărilor 
cauzate de stresare prin selectarea nutrienţilor. 

În premieră a fost elucidat rolul monoaminelor şi receptorilor lor, al ionilor de calciu, 
produşilor peroxidării lipidelor în modificarea hidrolizei membranice şi absorbţiei 
nutrienţilor la stres şi stabilit rolul dopaminei şi al receptorilor catecolaminergici 
în reglarea absorbţiei glucidelor în condiţii fiziologice. Datele obţinute determină 
perspectivele pentru elaborarea metodelor de prevenire şi corecţie dirijată a dereglărilor 
stresogene ale absorbţiei nutrienţilor atât prin mijloace farmacologice, cât şi dietetice. 
Au fost argumentate abordări şi elaborate modalităţi de a menţine funcţia digestivă 
şi de transport a intestinului subţire în limite sanogene la stresarea prin utilizarea  
factorilor nutritivi.

În acelaşi timp, dr. hab. şt. biol. T. Strutinschii cu colaboratorii au propus un 
concept de alimentaţie în raport cu tipul constituţiei, conform căruia întocmirea 
raţiei alimentare se propune de a fi realizată în conformitate cu particularităţile 
morfofiziologice dominante şi psihofiziologice ale organismului (antropometrice, 
procesele metabolice, energetice, aptitudinile activităţii fizice şi psihice, caracteristicile 
funcţionale ale tractului gastrointestinal), ce reflectă, în linii generale, caracteristicile 
fiecărui somatotip.

2.6. Premizele creării direcţiei noi a sanocreatologiei – psihosanocreatologia
Premiza fondării psihosanocreatologiei ca o componentă a sanocreatologiei 

a fost morbiditatea înaltă al societăţii contemporane din cauza dereglărilor şi 
bolilor psihice. În SUA dereglările psihice se consideră „problema naţională Nr.1”.  
Aproximativ 20% din populaţia acestei ţări posedă indici ai disfuncţiilor psihice; 
se consideră că circa 450mln din populaţia Terrei suferă de dereglări psihice. 
Organizaţia Internaţională a Sănătăţii a recunoscut că depresia către anul 2020 va 
ocupa primul loc în structura bolilor. Şi mai mult, până 
în prezent nu există o opinie acceptată de specialişti 
privind definiţia fenomenului de sănătate psihică  
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51].

De pe poziţiile sanocreatologiei iniţial a fost elaborat 
conceptul sănătăţii psihice, care a stat la baza dezvoltării 
psihosanocreatologiei. Conform acestui concept sănătatea 
psihică prezintă o stare multidimensională integrativă 
complexă relativ stabilă (neurofiziologică, cognitivă, 
emoţional-sentimentală, social-comportamentală şi 
individual-semantică) a activităţii superioare a sistemului 
nervos cu caracteristici individuale, determinate de 
programul genetic de dezvoltare, realizată prin intermediul 
interacţiunii embrionului şi fătului cu organismul matern 
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în perioada antenatală, copilului şi mamei – în perioada postnatală, de influenţa psiho-
socială a mediului în procesul cunoaşterii lumii înconjurătoare şi asimilării cunoştinţelor 
în procesul instructiv, activităţii obşteşti şi creative prin modularea funcţiei sistemelor 
neurofiziologic integrativ şi neurochimic ale creierului, determinate genetic şi dependente 
de ansamblul de factori ai mediului, sistemelor psihofuncţionale, ce se formează în 
ontogeneză în concordanţă cu mecanismele sistemogenezei în procesul activităţii de 
cunoaştere, sociale, de muncă etc. şi sistemelor de evaluare-executare, care se creează 
de fiecare dată în procesul evaluării acţiunilor adecvate personale şi ale altora, de 
gradul de anxietate şi favorizare pentru activitatea vitală a organismului, de acţiunea 
factorilor psihogeni prin prisma cunoaşterii, autocunoaşterii, realizarea scopurilor şi 
autoactualizarea sistemelor psihofuncţionale, create anterior şi care se manifestă prin 
coordonarea funcţiilor sistemelor vitale, prin senzaţia satisfacerii de la realizarea 
necesităţilor fiziologice, cognitive şi social-comportamentale; capacitatea activităţii 
intelectuale; echilibrul statutului emoţional-sentimental; activitatea social-de muncă 
conştientizată; perceperea şi comportamentul adecvat în circumstanţele corespunzătoare; 
opunerea rezistenţei intenţiilor proprii şi străine, care aduc prejudicii personale, 
societăţii sau naturii; identitatea 
individual-semantică; triggerul 
formării şi menţinerii sănătăţii 
psihice este necesitatea şi motivaţia  
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51]. 

A fost studiată fenomenologia 
exteriorizării sănătăţii psihice, care 
în conformitate  cu similaritatea 
reflectării unor sau altor reacţii 
neuropsihice, a fost structurată în 6 
blocuri: neurofiziologic, cognitiv, 
socio-comportamental, emoţional-sentimental, comunicativ, individual-semantic. 
Totalitatea fenomenologiei acestor 6 grupe de reacţii psihice reflectă starea psihică [17; 
22; 23; 41; 46; 49; 50; 51]. 

Au fost aduse argumente privind imposibilitatea utilizării în psihosanocreatologie 
ca etalon al sănătăţii psihice noţiunea, „norma psihică” şi prezentate dovezi de a 
folosi în schimb o nouă noţiune de etalon – nivel individual de sănătate psihică. În 
baza conceptului despre sănătatea psihică, ca alternativă a „normei psihice”, a fost 
argumentată o noţiune nouă despre nivelul individual de sănătate psihică, conform 
căreia potenţialul sănătăţii psihice, prezintă o stare complexă neuropsihică, care se 
exteriorizează prin variante de caracteristici fenotipice, determinate de interrelaţiile 
mecanismelor genetice şi ontogenetice, de activitatea sistemelor psihofuncţionale şi de 
estimare-executare a blocurilor neuro-psihice, ce formează sănătatea psihică, de starea 
psihofiziologică a tipurilor constituţionale, de reflectarea psihică a mediului intern 
al organismului şi a mediului extern de către creier, caracteristici relativ specifice, 
unice pentru fiecare subiect concret. Nivelul individual al sănătăţii psihice prezintă 
o noţiune integrală, mixtă, policomponentă, ce reflectă identitatea psihică personală  
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51].

A fost documentat un concept privind elaborarea testelor, ce exprimă diverse stări 
ale sănătăţii psihice, care a stat la baza identificării nivelurilor de sănătate psihică. 
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În baza exteriorizării individuale a indicatorilor ce reflectă psihic adecvat gradul de 
activitate funcţională a sistemelor psihofuncţionale şi de estimare-executare, starea 
psihică a mediului intern şi extern al organismului şi a blocurilor neuro-psihice, a fost 
argumentată o viziune integrală a unui sistem de clasificare a nivelurilor individuale 
de sănătate psihică. A fost elaborată prima variantă a unui sistem de clasificare 
a stării sănătăţii psihice în număr de 11 nivele individuale de sănătate psihică  
[17; 22;  23; 41; 46; 49; 50; 51].

În baza conceptului „Sănătăţii psihice”, fenomenologiei şi reacţiilor neurofiziologice 
şi stărilor psihogene, în premieră a fost elaborat conceptul algoritmului de estimare a 
nivelurilor individuale de sănătate psihică conform căruia identificarea nivelurilor de 
sănătate poate fi realizată prin studierea succesivă a stabilităţii manifestării reacţiilor 
şi stărilor neurofiziologice şi psihogene ale organismului, a exteriorizării indicilor ce 
reflectă starea psihică internă a organismului şi reflectarea psihică a stării mediului 
extern al organismului, activităţii funcţionale a sistemelor psihofuncţionale şi de 
estimare-executare, ce alcătuiesc calitativul componentelor constitutive ale sănătăţii 
psihice, a capacităţilor creative şi de a se opune stresului zilnic şi intenţiilor şi activităţii 
proprii şi altora, ce pot provoca prejudicii sie, societăţii şi naturii.

În conformitate cu conceptul algoritmului sănătăţii psihice au fost evidenţiate 
următoarele etape de identificare a nivelului preventiv al sănătăţii psihice:

Determinarea stabilităţii reacţiilor şi stărilor psihofiziologice, psihogene şi 1. 
psihotice;
Determinarea unor indici, conform cărora poate fi estimată preventiv reflectarea 2. 
psihică a stării mediului intern al organismului (starea psihofiziologică a 
sănătăţii);
Determinarea unor indici, conform cărora se estimează preventiv reflectarea 3. 
psihică a mediului extern;
Prima estimare preventivă a nivelului de sănătate;4. 
Determinarea indicilor de exteriorizare a fenomenologiei activităţii blocurilor 5. 
neuropsihice, sistemelor psihofuncţionale şi de estimare-executare, care 
participă în formarea sănătăţii psihice;
Estimarea repetată a nivelului de sănătate.6. 

În scopul elaborării testelor şi tehnologiei de determinare a nivelurilor individuale de 
sănătate psihică a fost elaborat conceptul blocurilor neuropsihice, ce asigură activitatea 
psihică şi care prevede estimarea reacţiilor constitutive, ce cauzează modalitatea 
exteriorizării funcţiei blocurilor, în special, formarea şi menţinerea sănătăţii psihice 
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51]. 

O atenţie deosebită a fost acordată studierii blocului neuropsihic cognitiv, ce a 
permis de a stabili, că funcţia neuropsihică integrală sanogenă a blocului cognitiv se 
manifestă prin reflectarea adecvată a mediului intern al organismului şi celui ambiant, 
acumularea a cât mai multor cunoştinţe (informaţii) pentru asigurarea vitalităţii 
organismului, prin organizarea activităţii de fiecare zi şi orientării adecvate în mediul 
ambiant, prognozarea fenomenelor, proceselor, valorilor, evenimentelor. 

În debut au fost elaborate conceptele privind gândirea sanogenă, memoria sanogenă 
şi conştiinţa sanogenă. Au fost determinate modalităţile de exprimare a proceselor şi 
structurii gândirii, memoriei şi conştiinţei sanogene la adulţi şi copii.



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

93

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

La adulţi modalitatea de manifestare a proceselor şi structurii gândirii sanogene a 
fost structurată în 13 criterii de diferenţiere, pentru identificarea cărora au fost elaboraţi 
65 de itemi; a memoriei sanogene ‒ în 17 criterii şi 53 de itemi; a conştiinţei sanogene 
‒ în 14 criterii şi 72 de itemi.

În corespundere cu modalităţile 
proceselor şi structurii gândirii 
sanogene au fost elaboraţi câte 65 de 
itemi;  a memoriei sanogene ‒ câte 
85 de itemi; a conştiinţei sanogene ‒ 
câte 70 de itemi specifici, pentru trei 
categorii de vârstă şcolară (clasele 
1-4, clasele 5-9, clasele 10-12). 

Pentru copii de vârsta 
preşcolară (2,5-6 ani) în scopul 
estimării gândirii sanogene 
au fost elaboraţi 25 de itemi pentru vârsta de 2,5-4 ani şi 46 de itemi pentru 
vârsta de 4-6 ani;  a memoriei sanogene ‒ câte 5 itemi şi a conştiinţei sanogene ‒  
câte 20  de itemi respectiv. 

În total au fost creaţi 970 de itemi. În rezultatul analizei răspunsurilor la itemi 
au fost  structurate trei posibile manifestări ale acestora: adecvat, parţial adecvat 
şi neadecvat, ce reflectă gradul de sanogenitate a gândirii, memoriei şi conştiinţei 
şi atribuirea ulterioară a acestora la nivelurile individuale corespunzătoare  
de sănătate psihică.

În baza conceptelor privind sanogenitatea principalelor componente psihice 
constitutive ale blocului cognitiv, ce formează şi realizează fenomenele psihice: 
gândirea, memoria şi conştiinţa sanogenă şi a itemilor ce reflectă exteriorizarea 
acestora, au fost elaborate trei procedee euristice de estimare a gândirii, memoriei 
şi conştiinţei sanogene. Studiile în domeniul psihosanocreatologiei au fost tutelate  
de academicianul T. Furdui.

Sarcinile principale ale investigaţiilor în domeniul psihosanocreatologiei constau 
în elaborarea testelor de estimare a gradului de sanogenitate al blocului neuropsihic 
cognitiv, comunicativ, comportamental, emoţional-sentimental şi individual-semantic, 
determinarea factorilor psihosanogeni, elaborarea metodelor de creare şi menţinere 
dirijată a diferitor componente constitutive ale sănătăţii psihice.  

În baza acupuncturii şi sanocreatologiei 
acad. V. Lacustă împreună cu acad.  
T. Furdui şi dr.şt.biol. Lorina Vudu au fondat 
o nouă direcţie în biomedicină – acupunctura 
sanocreatologică, care are ca scop menţinerea 
dirijată a sănătăţii prin utilizarea acupuncturii. 
În temeiul acestui nou domeniu acad. V. 
Lacustă a perfecţionat şi implementat 
metode noi de diagnostic, profilaxie şi 
tratament ale afecţiunilor sistemului 
nervos, organelor interne şi ale aparatului  
locomotor [10; 34].
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2.6. Elaborarea principiilor şi conceptului privind crearea metodelor de 
menţinere şi fortificare a sănătăţii

În baza mecanismelor de reglare şi interacţiune a sistemelor respirator, cardiovascular 
şi locomotor, în premieră au fost elaborate, principiile creării metodelor şi procedeelor 
de menţinere a funcţionării sanogene a sistemelor cardio-pulmonar şi locomotor:  
1) menţinerea funcţionării sistemelor cardio-pulmonar şi locomotor în limite sanogene, 
luând în considerare că ele sunt sisteme heterogene, poate fi realizată prin metode, 
direcţionate spre menţinerea nu numai a homeostaziei funcţiei în limite sanogene 
a fiecărui sistem, dar şi prin interrelaţiile dintre ele; 2) menţinerea homeostaziei 
morfofuncţionale a componentelor, ce alcătuiesc unitatea structural-funcţională a 
contracţiei atriilor, ventriculelor, inspiraţiei şi expiraţiei, a structurilor ce determină 
procesele  de coordonare a sistemelor cardiovascular şi respirator, precum şi a 
interrelaţiilor lor cu alte sisteme  poate  fi obţinută prin intermediul acţiunii factorilor 
cu influenţă specifică asupra lor; 3) intensitatea  şi durata  influenţei factorilor 
stresogeni nu trebuie să provoace desincronizarea funcţiilor sistemului respirator 
şi cardiac; 4) receptivitatea înaltă a sistemului respirator la influenţa voluntară a 
cortexului şi corelarea funcţiei lui cu cea a cordului poate servi ca bază a modificării 
funcţiilor acestor sisteme prin acţiunea  voluntară  asupra  sistemului respirator;  
5) interconexiunea funcţiilor sistemelor respirator şi cardiovascular şi susceptibilitatea lor 
de a reacţiona la efortul sistemului locomotor permite de a modifica funcţiile sistemelor 
respirator şi cardiovascular prin activitatea fizică dinamică dirijată; 6) reactivitatea 
înaltă  a  sistemelor  cardiovascular, respirator  şi  locomotor la acţiunea factorilor 
psiho-emoţionali stresogeni şi conexiunea lor permite de a preîntâmpina disfuncţiile 
acestor sisteme prin atenuarea stării de stres; 7) menţinerea statutului morfofuncţional 
şi sporirea capacităţilor adaptive ale sistemelor respirator şi cardiovascular e posibilă 
prin crearea şi alternarea perioadelor stării de stres de menajare şi de confort, 
repaus absolut şi efort fizic sau psihic de menajare; 8) menţinerea şi sporirea stării 
sanogene a sistemelor cardiovascular şi respirator poate fi realizată prin exercitarea 
influenţei hipoxice-hipercapnice repetate de menajare, ca stimulator al centrelor  
de reglare a acestor sisteme.

A fost elaborat un concept nou privind crearea metodelor de menţinere a statutului 
morfofuncţional al cordului, conform căruia metodele de fortificare a sănătăţii cordului 
prin realizarea exerciţiilor fizice trebuie să posede caracter diferenţiat – impactul 
efortului fizic să se manifeste prin sincronia vectorului modificării funcţiilor sistemelor 
respirator şi cardiovascular şi să nu provoace sporirea frecvenţei contracţiilor cardiace 
net limitelor de 150 bătăi pe minut.

Algoritmul metodelor de fortificare a statutului morfofuncţional al sistemului 
cardiorespirator şi menţinerea lui la nivel sanogen prevede:

1. Activitate dinamică pentru coordonarea funcţiilor sistemelor vitale ale 
organismului (nervos, respirator şi cardiovascular).

2. Acţiune specifică asupra componentelor structurale ale sistemului respirator 
pentru coordonarea funcţiilor lor şi amplificarea posibilităţilor lor fiziologice:

2.1. Sporirea elasticităţii şi volumului cutiei toracice;
2.2. Optimizarea stării morfofuncţionale a musculaturii regiunii cervicale, 

toracale, abdominale şi musculaturii spatelui (sporirea tonusului în caz de hipotrofie a 
musculaturii sau reducerea în caz de hipertonicitate) şi a structurilor osteoarticulare ale 
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regiunii cervicale, centurii scapulare, toracelui şi regiunii lombare (sporirea mobilităţii 
articulaţiilor centurii scapulare, intervertebrale, costo-vertebrale şi costo-sternale), 
antrenamentul musculaturii respiratorii principale şi secundare;

2.3. Sporirea permeabilităţii căilor respiratorii superioare şi inferioare şi ulterior 
menţinerea unui grad de permeabilitate optimal;

2.4. Optimizarea funcţiei centrului respirator; 
2.5. Optimizarea funcţiei SNV (echilibrarea SN simpatic şi parasimpatic).
Au fost analizate metodele fitness [24] şi aerobică [42] prin prisma sanocreatologiei 

în rezultat la ce s-a constatat, că destinaţia metodelor fitness şi aerobică constă în 
modificarea configuraţiei musculare a corpului şi reglarea greutăţii corporale, punându-
se accent pe aspectul exterior al organismului şi ignorându-se starea sănătăţii organelor 
şi sistemelor vitale.

Concomitent au fost argumentate conceptele referitor la metodele de menţinere şi 
fortificare a sănătăţii integrale, care derivă din postulatul privind căile de manifestare a 
sănătăţii propriu-zis prin interdependenţa proceselor genetice, biochimice, morfologice, 
fiziologice şi psiho-sociale, intercoordonarea lor în funcţie de necesităţile individului, 
care se reflectă prin crearea şi menţinerea morfologică şi funcţională a organelor şi 
sistemelor de valoare forte, prin activitate psiho-socială adecvată, potenţial adaptiv 
şi rezistenţă către factorii agresivi şi care integral asigură realizarea necesităţilor 
fiziologice (inclusiv adaptive), cognitive şi sociale.

Conceptul metodelor de menţinere a sănătăţii.
1. Crearea condiţiilor care ar asigura realizarea coordonată şi în funcţie de necesităţile 

individuale ale organismului a proceselor menţionate, coordonarea şi integrarea 
funcţiilor organelor şi sistemelor vitale şi a statutului psiho-emoţional în conformitate cu 
condiţiile de viaţă, modificarea lor să nu depăşească limitele parametrilor sanogeni prin 
efectuarea activităţii fizice dinamice de intensitate moderată, prin stimularea circulaţiei 
sangvine a organelor interne uşor accesibile cu impact asupra celor ce necesită de a le 
menţine nivelul de sănătate, prin masaj sau acupunctură în zonele, ce reflectă funcţia 
unor sau altor organe interne, prin alimentarea sanocreatologică şi a altor metode;

2. Relaxarea psiho-emoţională şi fiziologică în timp util în caz de suprasolicitare a 
funcţiilor organelor şi sistemelor vitale;

3. Echilibrarea funcţiilor SNV simpatic şi parasimpatic; 
4. Organizarea activităţii vitale zilnice în conformitate cu modul de viaţă sănătos, 

fiziologic argumentat, care presupune şi o activare sanogenă a tuturor organelor vitale, 
ce exclude atât supra-, cât şi subsolicitarea funcţiilor lor; 

5. Alimentarea sanocreatologică.

Conceptul metodelor de fortificare a sănătăţii.
1. Iniţial, utilizarea metodelor, ce asigură menţinerea nivelului de sănătate;
2. Influenţa stimulatorie specifică, relativ forţată asupra organului sau sistemului 

atenuat, ce ar provoca intensificarea funcţiei lui, parametrii căreia nu vor depăşi 
valoarea superioară a acestora, caracteristică pentru nivelul limitrof suficient al sănătăţii 
organului sau sistemului corespunzător cu condiţia menţinerii integrităţii activităţii 
acestuia şi coordonării cu organele sau sistemele adiacente;

3. Pentru obţinerea unui grad vădit de fortificare a nivelului de sănătate şi 
consolidarea lui este necesar ca efortul/influenţa forţată să se efectueze repetat;
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4. Întru ameliorarea coordonării sistemelor fiziologice vitale fiecare repriză separată 
trebuie să se finiseze cu efectuarea exerciţiilor fizice dinamice moderate;

5. Alimentarea sanocreatologică;
6. Modul de viaţă fiziologic argumentat.

Algoritmul metodelor de fortificare a statutului morfofuncţional al sistemului 
locomotor şi menţinerea lui la nivel sanogen (pentru perioada de stabilitate 
morfofuncţională a organismului) prevede:
1. Activitatea dinamică pentru coordonarea funcţiei sistemelor vitale ale 

organismului;
2. Acţiunea specifică asupra componentelor structurale ale sistemului locomotor pentru 

coordonarea funcţiilor lui şi amplificarea posibilităţilor lui fiziologice:
2.1. Sporirea tonusului musculaturii striate glicolitice („rapide”);
 a) exerciţii dinamice de forţă în regim anaerob.
2.2. Sporirea tonusului musculaturii striate oxidative („lente”);
 a) exerciţii statice de forţă în regim aerob.
2.3. Sporirea elasticităţii ţesuturilor articulare;

a) elongaţia ţesuturilor (muşchilor şi tendoanelor) adiacente articulaţiilor ţintă 
şi a ţesuturilor articulare propriu-zise.

2.4. Sporirea elasticităţii şi a rezistenţei tendoanelor musculare;
 a) exerciţii izometrice şi statice de forţă.
2.5. Integrarea miofascială (sporirea tonusului musculaturii în caz de hipotonicitate 

şi diminuarea lui în caz de hipertonicitate) a tuturor regiunilor (cranială şi facială, 
cervicală, toracală anterioară şi posterioară, abdominală, a bazinului şi perineului, 
dorsală, a extremităţilor membrelor superioare şi inferioare).

2.6. Optimizarea funcţiei cerebelului şi a zonelor motorii şi senzitive ale scoarţei 
cerebrale;

 a) dezvoltarea pattern-urilor noi de mişcări fine;
 b) antrenamentul simţului kinestetic prin fixarea atenţiei pe senzaţiile 
kinestetice.

2.7. Optimizarea funcţiei SNV prin echilibrarea sistemului nervos simpatic şi 
parasimpatic;

a) în caz de simpaticotonie - formarea pattern-urilor de relaxare musculară 
progresivă;

 b) în caz de parasimpaticotonie – activitate dinamică de intensitate moderată;
2.8. Antrenamentul musculaturii globilor oculari prin exerciţii speciale;
 a) fixarea de lungă durată a atenţiei şi privirii pe un obiect,
 b) mişcarea repetată şi dirijată a globilor oculari în toate direcţiile accesibile.
Au fost elaborate două complexe de metode de influenţă dirijată asupra statutului 

sistemului cardiovascular prin modificarea pattern-ului respirator şi celui al tensiunii 
musculare.

Dr.şt.m. A.Organ a propus tratamentul sindromului algic prin intermediul 
acupuncturii şi o metodă de corecţie a dereglărilor secreţiei şi modalităţii, ce permit 
diferenţierea mecanismelor nervoase şi hormonale ale acidogenezei.

Dr.hab.şt.biol. Maria Timoşco şi dr.şt.biol. Aliona Velciu în rezultatul studierii 
particularităţilor microflorei intestinale la copiii nou-născuţi au elaborat metode şi 
procedee de formare şi menţinere dirijată a bacteriocenozei sanogene.
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III.Unele argumente privind recunoaşterea semnificaţiei lucrărilor  
ştiinţifice ale Institutului

Hotărârea Secţiei de Fiziologie a Academii de Ştiinţe a fostei Uniunii Sovietice 1. 
privind tutelarea de către Institut a problemei Unionale „Stresul şi Adaptarea”.
Organizarea în baza Institutului a celor patru simpozioane Unionale „Stresul, 2. 
adaptarea şi dereglările funcţionale”.
Editarea sub egida Institutului a tuturor lucrărilor savanţilor sovietici în domeniul 3. 
stresului.
Organizarea în baza Institutului a Congresului XV al Societăţii Unionale a 4. 
fiziologilor - I.P.Pavlov.
Fondarea Institutului de Fiziologie în baza Institutului de Zoologie şi Fiziologie, 5. 
ulterior a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie. 
Alegerea academicianului T.Furdui vice-preşedinte al Asociaţiei Societăţilor 6. 
fiziologilor din statele CSI.
Organizarea Congresului II al fiziologilor din statele CSI.7.  
Organizarea în cadrul Congreselor I, II, III, IV, V al fiziologilor din statele CSI a 8. 
simpozioanelor „Sănătatea şi Sanocreatologia”.
Coorganizarea împreuna cu alte instituţii ştiinţifice de peste hotare a Congreselor 9. 
Internaţionale Interdisciplinare XI şi XII „Neuroscience for medicine and 
psychology” şi organizarea în cadrul acestora a simpozioanelor „Sănătatea psihică 
şi Sanocreatologia”.
 Invitaţia academicianului T.Furdui de a prezenta rapoarte ştiinţifice plenare la 10. 
diverse Congrese Internaţionale.
 Editarea de către academiile Ucrainenei, Belarus şi a Moldovei, sub redacţia 11. 
academicianul T.Furdui, a monografiei în 2 volume „Физиологические 
основы проявления стрессов и пути их коррекции в промышленном  
животноводстве” [44; 45].
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