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În ultimii  ani a crescut interesul cercetătorilor faţă de antioxidanţii de origine 
vegetală, care au capacitatea de a reduce efectele proceselor oxidative la nivel celular 
şi care au un impact major în reducerea riscului multor afecţiuni, printre care cele 
cardio - şi cerebrovasculare, cancerul ş.a.[1-7]. Antioxidanţii naturali nu se obţin doar 
din sursele terestre, ci şi din organisme acvatice, înzestrate cu sisteme biosintetice 
evoluate de protecţie împotriva speciilor reactive de oxigen [8-11]. În calitate de 
surse de antioxidanţi sunt studiate cianobacteriile şi microalgele Spirulina platensis, 
Chlorella vulgaris [8, 10-13] Nostoc sp.[8] Dunaliella salina [14-15] Haematococcus 
pluvialis,Porphyridium cruentum [9], ş.a.

S-au efectuat studii în direcţia valori cării substanţelor cu efect antiradicalic şi 
antioxidativ. În 1988  Ben-Amotz (Izrael) propune utilizarea beta-carotenului extras din 
Dunaliella în calitate de supliment în alimentaţia copiilor supuşi radiaţiei la Cernobîl 
[15]. Tot în acea perioadă savanţii bieloruşi propun în alimentaţia copiilor afectaţi de 
impactul de la Cernobîl Spirulina în calitate de remediu antiradicalic (Loseva, Minsc) 
[16]. Cercetări similare se desfăşoară la Institutul de cercetări radiologice, SUA [1]; 
Universitatea din Ulm, Germania [18]; Universităţile Madrid, şi de Almeria, Spania [9, 
18]; Universităţile Ben-Gurion şi Bar-Ilan, Izrael [15]; Institutul naţional de cercetare 
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şi dezvoltare a ştiinţelor biologice, România [19].
Antioxidanţii în calitate de compuşi care micşorează intensitatea oxidării radicalice 

şi neutralizează radicalii liberi, formează bariere succesive de protecţie în dependenţă 
de tipul de acţiune asupra radicalilor. Antioxidanţiii pot   clasi caţi după structură în 
2 categorii: 1) compuşi macromoleculari: enzime (superoxiddismutaza, catalaza, ş.a) 
şi unele proteine capabile să  xeze ionii unor metale; 2) compuşii cu masa moleculară 
joasă (glutationul, acidul ascorbic, tocoferolul, carotenoizii ş. a). Unul din momentele 
importante în acţiunea antioxidanţilor este derularea în lanţ a reacţiilor antioxidative, 
cu formarea radicalilor intermediari care sunt anihilaţi prin alte reacţii antioxidante cu 
alţi compuşi activi (de exemplu acidul ascorbic este un antioxidant care activează şi 
restabileşte tocoferolul oxidat) [2,4].

Spirulina platensis prezintă un interes aparte în calitate de sursă de antioxidanţi. 
Biomasa cianobacteriei conţine enzime (superoxiddismutaza, catalaza), pigmenţi şi 
vitamine (carotenoizi,  cobiliproteine, tocoferol), polisaharide sulfatate şi acizi graşi 
polienici [20]. Prin urmare, spirulina conţine substanţe cu efect antioxidant care pot 
forma câteva „linii de apărare” împotriva radicalilor activi şi mai puţin activi [21]. 

Iată de ce, una din problemele care se propune spre rezolvare este obţinerea din 
biomasa cianobacteriană a preparatelor complexe cu acţiune antioxidantă, pentru 
rezolvarea căreia este necesară determinarea condiţiilor optime de extragere a principiilor 
complexe antioxidante din biomasa de Spirulina platenis [12-13, 18, 22-23].

Materiale şi metode:

Tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-01 a fost cultivată în 
fotobioreactor cu volumul de 60L cu utilizarea mediului de cultivare standartizat [24] 
la temperatura de 300C în regim de iluminare continuă, timp de 10 zile.

Pentru extragerea antioxidantilor din biomasa nativă de spirulină au fost variaţi 2 
parametri: concentraţia etanolului în amestecul reactant binar (10, 40, 50, 65, 75%) şi 
timpul de contact al amestecului reactant cu biomasa (60, 120 şi 360min). Raportul 
dintre biomasă (recalcul la biomasa uscată) şi solvenţi a fost de 1:2. Extractele hidro-
etanolice au fost obţinute în condiţii de agitare permanentă şi la temperatură (18-200C) 
constantă [22]. 

Activitatea antioxidantă a fost determinată spectrofotometric în baza reacţiei de 
reducere a Mo(VI) în Mo(V) cu formarea complexului fosfat/Mo(V) care are culoare 
verde în mediul acid. Valoarea activităţii antioxidante se exprimă în echivalentul 
acidului ascorbic (mg/g echvt a.a.) sau tocoferol [25]. Activitatea antiradicalică a fost 
stabilită spectrofotometric cu utilizarea radicalilor liberi 2,2-diphenil-1-picrilhidrazil 
(DPPH), care  ind reduşi, formează difenilpicrilhidrazin - forma nonradicalică de 
culoare violetă [17, 26].

Fenolii au fost determinaţi prin reacţia de culoare cu reagentul Folin-Ciocalteu. 
Valoarea fenolilor a fost exprimată în echivalent al acidului galic (mg/g echvt a.g.) 
[8]. Cantitatea de tocoferol a fost calculată în baza reacţiei de degradare oxidativă a 
tocoferolului (soluţie etanolică) în soluţia de 70% acid azotic [27].

Rezultate şi discuţii

Extractele hidro-etanolice obţinute au fost separate de biomasă prin centrifugare 
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cu  ltrarea ulterioară. Pentru a stabili componentele active antioxidante determinante 
în extractele hidro-etanolice, acestea au fost separate prin solubilizare în fracţii: 
fracţia hidrică şi fracţia etanolică. Extractele şi fracţiile obţinute au fost standartizate, 
concentraţia  nală  ind de 1,0 mg/ml substanţă uscată.

În extractele obţinute au fost studiate activitatea antioxidantă, activitatea 
antiradicalică şi conţinutul total al fenolilor. Rezultatele testelor biochimice de stabilire 
a valorilor antioxidante în extractele obţinute sunt prezentate în tabelul 1.

Activitatea antioxidantă în extractele hidroetanolice variază de la 26,98 mg/g 
echvt. a.a. până la 72,96 mg/g echvt. a.a. Datele obţinute vorbesc în favoarea utilizării 
concentraţiilor mari de 50%, 65% şi 75% alcool etilic. Astfel, activitatea antioxidantă 
a extractelor, obţinute cu utilizarea concentraţiilor numite de etanol, în cazul extragerii 
timp de 60 şi 120 min (în continuare seria de experienţe 1 şi 2) practic se dublează în 
comparaţie cu activitatea extractelor obţinute cu concentraţia etanolului de 10%. Pentru 
seria 3 (360 min) de experienţe, odată cu creşterea concentraţiei de alcool de la 10% la 
50%, activitatea antioxidantă creşte aproximativ de 1,4 ori, factorul decisiv în procesul 
de extragere, revenindu-i duratei de extragere care este de 360 min. Valorile maximale 
ale activităţii antioxidante sunt caracteristice pentru extractele hidro-etanolice obţinute 
la agitare timp de 120 min,  ind de 43-72 mg/g echvt. a.a. şi la agitare timp de 360 min: 
de 52–73 mg/g echvt. a.a. În extractele obţinute în experienţele seriilor 2 şi 3, valorile 
activităţii antioxidante sunt asemănătoare cu excepţia extractelor hidro-etanolice de 
10%, unde valorile activităţii antioxidante sunt de 43 şi 52 mg/g echvt. a.a. respectiv. 
Acest fapt con rmă ideea puterii extractile reduse a concentraţiilor joase de etanol în 
lipsa altor factori utilizaţi în tehnicile de extragere.

Tabelul 1. Activitatea antioxidantă (mg acid ascorbic echivalent/g substanţă uscată) a 
extractelor hidro-etanolice şi a fracţiilor hidrică şi etanolică.

Durata ex-
tragerii

Concentraţia 
etanolului, %

Extractul 
hidro-etanolic

Fracţia hidrică Fracţia etanolică

Seria 1 

60 min

10 26,98 ± 0,18 26,14 ± 0,58 19,67 ± 1,27

40 32,93 ± 0,35 28,16 ± 0,56 20,87 ± 0,28

50 34,07 ± 0,35 32,43 ± 0,34 22,69 ± 0,38

65 37,80 ± 0,51 38,71 ± 1,97 23,65 ± 0,28

75 53,04 ± 2,29 50,31 ± 0,79 26,32 ± 1,21

Seria 2

120 min

10 42,73 ± 0,11 36,57 ± 1,11 22,71 ± 0,73

40 59,86 ± 0,55 48,38 ± 1,27 22,72 ± 0,16

50 59,99 ± 0,08 56,64 ± 0,29 25,74 ± 0,22

65 63,34 ± 0,74 58,46 ± 1,98 30,41 ± 0,28

75 72,12 ± 0,41 63,97 ± 2,07 34,66 ± 0,08

Seria 3
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360 min

10 51,70 ± 0,35 25,85 ± 0,41 44,98 ± 0,84

40 55,43 ± 0,29 27,20 ± 0,61 50,37 ± 0,62

50 58,91 ± 0,80 29,69 ± 0,53 51,31 ± 1,07

65 65,49 ± 2,53 25,59 ± 1,98 57,44 ± 0,65

75 72,96 ± 0,62 43,58 ± 4,55 69,09 ± 0,57

 Pentru a stabili componentele  active determinante în extractele obţinute şi care 
au valori ale activităţii antioxidante identice, au fost studiate activităţile antioxidante 
în fracţiile hidrică şi etanolică rezultate în urma solubilizării separate a principiilor 
hidrosolubili şi etanol solubili. 

Astfel, în cazul extractelor obţinute din experienţele cu timpul de extragere de 60 şi 
120 minute, valorile activităţii antioxidante ale extractelor hidroetanolice sunt formate 
cu precădere de valorile activităţii antioxidante ale compuşilor hidrosolubili. În fracţiile 
hidrosolubile valorile activităţii antioxidante sunt de 1,4 ori mai mari în extractele de 
10%, 40% şi 50% concentraţie etanol, iar în extractele cu concentraţia etanolului de 
65% şi 75%, valorile activităţii antioxidante în fracţiile hidrice este de 1,6 - 2 ori mai 
mare. 

În fracţiile hidrice, obţinute din extractele hidro-etanolice rezultate din seria cu 
timpul de agitare de 360 min, activitatea antioxidantă este scăzută în comparaţie cu 
fracţiile etanolice, unde valorile activităţii antioxidante sunt circa de 2 ori mai mari. 

Prin urmare, concentraţia alcoolului utilizat în amestecurile extractante în 
combinaţie cu factorul duratei de agitare au determinat originea activităţii antioxidante a 
extractelor obţinute, care însumează componente hidro- şi etanolosolubile. În variantele 
de extragere 1 şi 2, componentele hidrosolubile sunt cele care determină într-o măsură 
mare activitatea antioxidantă a extractelor hidroetanolice.

În mod asemănător a fost studiată activitatea antiradicalică a extractelor hidro-
etanolice şi a fracţiilor hidrică şi etanolică  din extractele date. 

Rezultatele testelor biochimice sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. Activitatea antiradicalică (% inhibiţie DPPH) a extractelor  hidroetanolice 
şi a fracţiilor hidrică şi etanolică

Durata 
extragerii

Concentratia 
etanol, %

Extractul 
hidroetanolic

Fracţia hidrică Fracţia etanolică

Seria 1

60 min

10 22,14 ± 0,39 26,53  ± 1,74 20,17 ± 1,83

40 25,38 ± 0,45 30,79 ± 2,69 23,74 ± 1,93

50 30,81 ± 0,21 24,83 ± 0,75 16,77 ± 2,63

65 34,42 ± 0,55 25,54 ± 0,42 14,86 ± 1,81

75 47,23 ± 2,45 24,10 ± 0,87 30,46 ± 3,13

Seria 2
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120 min

10 30,94 ± 1,05 15,30 ± 0,88 26,14 ± 2,83

40 28,49 ± 2,50 27,15 ± 0,72 24,68 ± 2,12

50 45,50 ± 2,48 30,47 ± 0,52 29,53 ± 0,93

65 47,32 ± 5,18 22,80 ± 0,50 42,46 ± 0,93

75 52,23 ± 4,37 27,40 ± 1,07 43,36 ±1,20

Seria 3

360 min

10 17,55 ± 0,81 15,88 ± 0,64 19,47 ± 0,71

40 27,70 ± 0,78 16,35 ± 0,80 23,14 ± 0,70

50 34,11 ± 2,38 15,29 ± 1,72 27,63 ± 0,48

65 38,02 ± 1,84 14,23 ± 0,73 29,68 ± 0,93

75 40,18 ± 0,13 13,47 ± 1,38 35,91 ± 1,05

Din datele obţinute se vede că activitatea antiradicalică a extractelor hidro-etanolice 
este variată. Astfel, în extractele hidroetanolice obţinute la extragerea prin agitare 
timp de 60 şi 120 minute, valorile activităţii antiradicalice variază în mod similar în 
raport cu concentraţia etanolului utilizat şi cresc odată cu creşterea concentraţiei lui. În  
extractele hidroetanolice obţinute la extragerea prin agitare timp de 360 min. se observă 
aceeaşi dependenţă dintre concentraţia etanolului şi valorile activităţii antiradicalice, 
dar care sunt mai mici. Valorile activităţii antiradicalice în extractele hidro-etanolice de 
75% sînt duble faţă de extractele hidroetanolice de 10% în cazul duratei de extragere 
de 60 min şi, de 1,7 ori în extractele seriei 2 experimentale. În seria 3 de experienţe, 
activitatea antiradicalică în extractele hidro-etanolice de 75% este de 2,3 ori mai 
mare faţă de cea în extractele hidroetanolice de 10%. Prin urmare, pentru varianta 
dată, factorul concentraţiei etanolului este decisiv pentru extragerea principiilor cu 
acţiune antiradicalică. Timpul îndelungat de extragere presupune iniţierea unor procese 
oxidative care reduc din activitatea antiradicalică a componentelor extrase, iată de ce 
, în variantele seriei 3, activitatea antiradicalică este mai joasă în comparaţie cu seriile 
de experienţe 1 şi 2.

Analizând valorile activităţii antiradicalice în fracţiile hidrice şi etanolice s-a 
observat tendinţa de reducere a activităţii antiradicalice în extractele hidrice odată cu 
creşterea duratei de extragere. Astfel, valorile activităţii antiradicalice variază între 24 
şi 31% inhibiţie DPPH în cazul fracţiilor hidrice a extractelor hidroetanolice seria 1 şi 
între 15,3 şi 30,5 % inhibiţie DPPH în varianta extractelor obţinute la agitare timp de 
120 min, iar în cazul extractelor de 360 min aceste valori sunt minime (13,5 – 16,3% 
inhibiţie DPPH). 

Pentru activitatea antioxidantă se poate demonstra existenţa unor dependenţe dintre 
durata extragerii şi concentraţia solventului utilizat în variantele de la 10% la 75% 
etanol în toate seriile de extracte. În extractele hidroetanolice şi în fracţiile hidrică 
şi etanolică rezultate se observă tendinţa creşterii activităţii antioxidante odată cu 
creşterea concentraţiei etanolului utilizat la extragere. Pentru activitatea antiradicalică, 
în extractele studiate, o dependenţă liniară pe parcursul şirului de extracte de la 10% la 
75% etanol, se stabileşte doar în cazul fracţiior etanolsolubile a extractelor seriilor 2 şi 
3 de experienţe, unde se observă tendinţa de ampli care a valorilor antiradicalice odată 
cu creşterea concentraţiei etanolului. 



124

Acest mozaic al valorilor activităţii antiradicalice în extractele hidroetanolice şi 
fracţiile lor, probabil, este rezultatul imperfecţiunii metodei utilizate la determinarea 
activităţii antiradicalice. Radicalul DPPH poate   inhibat nu numai de donorii de 
hidrogen ci şi de radicalii ce se formează pe parcursul extragerii. Complexitatea 
extractelor obţinute din biomasa de spirulină poate   unul din factorii care, sau stopează 
cascada radicalilor, sau creează radicali activi. Pentru a evita etapa formării radicalilor 
activi, şi pentru obţinerea componentelor complexe antioxidative şi antiradicalice, 
durata extragerii trebuie să  e redusă. În cazul experienţelor date, timpul optimal de 
extragere este de 60 – 120 minute. În extractele obţinute au fost determinaţi fenolii ca 
cei mai activi compuşi cu proprietăţi antiradicalice şi antioxidante. Rezultatele testelor 
biochimice sunt expuse în tabelul 3. 

Conţinutul fenolilor în extractele hidroetanolice este determinat mai mult de durata 
extragerii decât de concentraţia etanolului utilizat în extragere. Astfel, în extractele 
seriei 1, conţinutul fenolilor este de 5,6 şi 6,5 mg/g echvt a.g. În varianta cu durata 
de extragere de 120 min, conţinutul fenolilor este de circa 7,0 mg/g echvt a.g. pentru 
toate concentraţiile de etanol utilizat, iar în varianta cu durata de agitare de 360 minute, 
conţinutul fenolilor variază între 3,7 şi 6,0 mg/g echvt a.g.  

 Pentru obţinerea unor cantităţi mai mari de fenoli din biomasa nativă de spirulină, 
durata de extragere de 120 minute este optimală (în comparaţie cu variantele 
existente). Analiza conţinutului fenolilor în fracţiile hidrică şi etanolică a demonstrat 
capacitatea fenolilor de a se solubiliza atât în apă cît şi în solvenţi organici. Acest fapt 
este demonstrat prin numărul mare de cercetări ale componenţei fenolice a biomasei 
vegetale cu utilizarea diferitor solvenţi organici. A fost expusă ideea dependenţei 
activităţii antioxidative şi a conţinutului fenolilor de solventul utilizat care este speci c 
pentru  ecare tip de biomasă vegetală în parte [21].

Tabelul 3. Conţinutul fenolilor (mg acid galic echivalent / g substanţă uscată) în 
extractele hidroetanolice şi în fracţiile hidrică şi etanolică 

Durata 
extragerii

Concentratia 
etanol, %

Extractul 
hidroetanolic

Fracţia hidrică Fracţia etanolică

Seria 1

60 min

10 5,65 ± 0,13 5,06 ± 0,32 1,82 ± 0,07

40 5,69 ± 0,07 5,11 ± 0,10 1,74 ± 0,05

50 6,39 ± 0,04 5,11 ± 0,14 2,15 ± 0,11

65 6,46 ± 0,12 5,69 ± 0,09 2,16 ± 0,14

75 6,46 ± 0,06 5,83 ± 0,51  2,54 ± 0,14

Seria 2

120 min

10 6,93 ± 0,22 5,17 ± 0,13 2,13 ± 0,06

40 7,21 ± 0,04 5,45 ± 0,11 2,10 ± 0,15

50 7,51 ± 0,13 5,48 ± 0,19 2,08 ± 0,06

65 7,21 ± 0,09 5,37 ± 0,10 2,17 ± 0,05 

75 7,43 ± 0,08 5,70 ± 0,09 2,43 ± 0,13

Seria 3
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360 min

10 3,70 ± 0,05 3,20 ± 0,12 1,72 ± 0,17

40 4,27 ± 0,16 3,03 ± 0,24 1,62 ± 0,11

50 5,01 ± 0,27 3,49 ± 0,03 1,72 ± 0,06

65 4,93 ± 0,03 3,98 ± 0,04 1,97 ± 0,09

75 6,08 ± 0,15 4,86 ± 0,26 1,75 ± 0,08

Prin compararea datelor despre conţinutul fenolilor în extractele hidro-etanolice 
şi activitatea antioxidantă şi antiradicalică nu s-a evidenţiat existenţa relaţiilor de 
dependenţă dintre valorile antioxidative ale extractelor şi conţinutul fenolilor din ele 
(Fig. 1, 2). Rezultate similare au fost evidenţiate şi în unele cercetările asupra in uenţei 
fenolilor asupra activităţii antioxidante la alge [8].

Fig.1. Dependenţa dintre conţinutul fenolilor (mg/g echvt. a.g.) şi activitatea 
antioxidantă (mgt/g echvt. a.a. ) în extractele hidro-etanolice

În continuare a fost stabilit nivelul de tocoferol în extractele obţinute.
Speci cul metodei de determinare a tocoferolului, face posibilă stabilirea 

conţinutului lui doar în fracţiile etanolice. Din rezultatele prezentate în tabelul 4 este 
evidentă dependenţa conţinutului de tocoferol de concentraţia alcoolului etilic utilizat 
la extragere. Valori mari ale conţinutului de tocoferol sunt caracteristice extractelor de 
50% şi 75% concentraţie etanol.

Fig.2. Dependenţa dintre conţinutul fenolilor (mg/g echvt. a.g.) şi  activitatea 
antiradicalică (% inhibiţie DPPH) în extractele hidroetanolice

Tabelul 4. Conţinutul tocoferolului (mg/g) în fracţiile etanolice a extractele 
hidroetanolice din biomasa de spirulină

Etanol,
%

Durata extragerii

60 min. 120 min. 360 min.

10 57,26 ± 9,20 52,53 ± 3,99 84,70 ± 8,65
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40 63,19 ± 5,24 61,11 ± 6,36 91,64 ± 8,34

50 110,40 ± 2,10 135,39 ± 3,63 112,50 ± 3,64

65 98,61 ± 2,41 165,73 ± 5,21 179,15 ± 2,55

75 112,49 ± 2,09 150,00 ± 0,0 180,55 ± 6,37

Fig.3. Dependenţa dintre conţinutul tocoferolului (mg/g) şi  activitatea antioxidantă 
(mgt/g echvt. a.a.) în extractele hidroetanolice

Fig.4. Dependenţa dintre conţinutul tocoferolului (mg/g) şi  activitatea antiradicalică 
(% inhibiţie DPPH) în extractele hidro-etanolice

Comparând activitatea antioxidativă şi antiradicalică a fracţiilor etanolice obţinute 
din extractele hidroetanolice şi reieşind din presupunerea că tocoferolul este componenta 
activă a acestor fracţii, putem uşor explica superioritatea valorilor antioxidante şi 
antiradicalice în fracţiile obţinute prin extragerea cu etanol de 50-75% (vezi  g. 3, 4).

În concluzie menţionăm importanţa ambilor factori de extragere utilizaţi: 
concentraţia etanolului şi durata contactului amestecului extractant cu biomasa de 
spirulină în determinarea valorii activităţii antiradicalice şi antioxidante în extracte. 

Concluzii:

1. Extractele hidroetanolice obţinute din biomasa de spirulină au activitate 
antioxidantă şi antiradicalică înaltă. 

2. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor hidroetanolice nu depinde 
de conţinutul de fenoli.

3. Concentraţia etanolului utilizat în procesul de extragere a principiilor 
antioxidante in uenţează activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor.

4. Durata contactului dintre biomasă şi amestecul extractant in uenţează 
activitatea antioxidantă a extractelor din biomasa de spirulină.
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5. Durata de extragere şi concentraţia etanolului a determinat componenţa 
fracţiilor hidrică şi etanolică obţinute din extractele hidro-etanolice.
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VIABILITATEA ŞI STABILITATEA TULPINILOR DE 
MICROMICETE ÎN PROCESUL PĂSTRĂRII

T. Sîrbu, S. Codreanu, V. Slănină 

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Necesitatea asigurării ştiinţei şi industriei microbiologice cu tulpini de o 
înaltă viabilitate şi stabilitate a proprietăţilor iniţiale ca producători de substanţe 
bioactive impune studierea şi implementarea a noi metode de conservare şi păstrare 
a microorganismelor-producători. La baza metodelor de conservare a acestora stă 
dirijarea mecanismelor trecerii reversibile a celulelor în stare de anabioză.

În prezent cele mai des utilizate metode de conservare sunt crioconservarea şi 
lio lizarea. În calitate de argument în favoarea acestor metode de păstrare servesc 
rezultatele obţinute la conservarea microorganismelor din Colecţiile Naţionale de 
Microorganisme din diferite ţări [1-3] Aceste metode asigură păstrarea îndelungată a 
viabilităţii culturilor (25-35 ani), a caracterelor culturale, morfologice şi  ziologice, 
activităţii biochimice cît şi a stabilităţii genetice. 

Crearea condiţiilor corespunzătoare standartelor internaţionale de conservare 
şi valori care a fondului genetic microbian asigură durata maximă de viabilitate şi 
stabilitate  a microorganismelor producători de substanţe bioactive. Viabilitatea 
culturilor microbiene lio lizate diferă de la gen la gen în dependenţă de condiţiile 


