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Întroducere

Sunt bine cunoscute funcţiile calciului în organismul vegetal. Acestui element 
îi aparţine rolul principal în mecanismele de absorbţie a ionilor de către celulele 
rădăcinelor. Se găseşte în membrana celulară, căreia îi conferă elasticitate şi plasticitate., 
în citoplasmă unde acţionează antagonist cu Na, Si şi K în hidratarea coloizilor, în sucul 
vascular ca ion sau oxalat cu rol tampon în neutralizarea acidului oxalic, în pectinele 
de calciu, unind celulele în ţesuturi [1 , 2, 3]. Calciu in uenţează  uxul ionilor prin 
membrane, fenomenele bioelectrice şi de restructurare a citoplasmei, procesele de 
polarizare a celulelor şi ţesuturilor [1, 4, 5], activează un şir de sisteme fermentative, 
serveşte drept punte între ferment şi substrat, contribuie la agregarea şi dezagregarea 
subunităţilor proteice [1, 5], in uenţează asupra proceselor de mitoză. Complexul Ca2+ 
- calmodulina activează funcţionarea proteinelor contractoare şi diminuează procesul 
de creştere [1 , 2, 3]. Carenţa de Ca provoacă cloroză marginală a frunzelor tinere, 
moartea mugurilor apicali şi reducerea ritmului de creştere a rădăcinilor [2]. Excesul 
de Ca însă este dăunător pentru că insolubilizează unele elemente absolut necesare (Fe, 
Zn, B, Mn) care devin inaccesibile [4, 7].

 Printre compuşii calciului din sol (carbonaţi, sulfaţi, fosfaţi şi azotaţi) cei mai 
importanţi pentru viţa de vie sunt carbonaţii de calciu. De conţinutul acestora în sol 
depinde creşterea şi dezvoltarea, mărimea şi calitatea producţiei viti- vinicole [6,8], dar 
şi îmbolnăvirea plantelor de cloroză [7]. 

 Scopul cercetărilor noastre a fost studierea particularităţilor metabolismului 
compuşilor fosforici, îndeosebi a celor bogaţi în energie, în ţesuturile liberului corzilor 
de rod în timpul iernării plantelor la două soiuri de viţă de vie care diferă după 
rezistenţa la secetă şi ger în funcţie de conţinutul de calcar activ în sol, stresul hidric şi 
hipotermic.

Materiale şi metode

 Cercetările au fost efectuate la plantele soiurilor Codrinschii, relativ rezistent la 
secetă şi ger şi Alb de Suruceni cu rezistenţă mai redusă, altoite pe portaltoiul Riparia 
x Rupestris 101-14, care suportă până la 10% de calciu activ din sol.

 Plantele au fost crescute în vase de vegetaţie ( cu capacitatea de 40 kg de sol 
uscat) cu conţinutul de carbonaţi de calciu activ de 5, 10 si 20%. Umiditatea solului în 
vase s-a ţinut constantă - 70% din capacitatea de câmp pentru apă a solului. Crearea 
condiţiilor de stres hidric s-a efectuat prin lipsa udării plantelor până la îngălbenirea 
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1/3 din suprafaţa foliară ale acestora în timpul fazei de creştere a boabelor şi celei 
de maturare a lăstarilor. Stresul hipotermic a fost produs prin îngheţarea plantelor la 
temperatură scăzută sub pragul de toleranţă a soiurilor studiate (-18o C) şi iuţeala mai 
rapidă (de -2o C în oră) a scăderii în raport cu cea posibilă în condiţii de câmp (-1oC în 
oră). Conţinutul de carbonaţi de Ca activ a fost determinat după Druino si Gale [9], iar 
cel al compuşilor fosforici – conform metodelor biochimice [10].

Rezultate şi discuţii

Conţinutul de Ca activ în sol are o in uenţă semni cativă asupra metabolismului 
compuşilor fosforici care variază şi în funcţie de soi, fenofază şi condiţiile de cultură 
ale plantelor viticole. Cercetările noastre anterioare au arătat că mărirea conţinutului de 
calcar activ în sol de la 5 la 10 % şi mai înalt, induce scăderea conţinutului celor opt 
fracţii de compuşi fosforici studiaţi de noi în ţesuturile frunzelor (11).

În această lucrare prezentăm rezultatele investigaţiilor ce vizează particularităţile 
metabolismului aceloraşi compuşi fosforici în ţesuturile liberului corzilor de rod a 
acestor soiuri în timpul iernării plantelor. Rezultatele obţinute ne demonstrează că şi în 
acest caz se observă o legitate analogică - majorarea concentraţiei carbonaţilor de Ca 
activ în sol de la 5 la 10 şi 20 % induce micşorarea conţinutului compuşilor fosforici 
în ţesuturile liberului corzilor de rod (tab 1,  g.1) în timpul iernării plantelor viticole. 
Astfel la plantele soiului Alb de Suruceni crescute pe sol cu 10% de calcar activ s-a 
observat un conţinut mai redus al tuturor fracţiilor fosforice în raport cu acelor de pe 
sol cu 5% de calcar. In uenţa însă a carbonaţilor asupra conţinutului acizilor nucleici 
şi nucleotidelor a fost mai redusă comparativ cu acţiunea lor asupra acestor compuşi 
din frunze. Schimbări analogice au fost înregistrate şi în liberul coardelor soiului 
Codrinschii, cu excepţia fosforului neorganic şi a fosfolipidelor în conţinutul cărora la 
plantele crescute pe sol cu 10% de carbonaţi s-a observat o mică creştere. De menţionat 
faptul că doar conţinutul de fosfor organic şi al glucidelor eterice a fost mai înalt în 
ţesuturile liberului, comparativ cu cel al frunzelor. Celelalte fracţii de compuşi fosforici 
din liber au avut o concentraţie mai redusă în raport cu cea din frunze.

Metabolismul compuşilor fosforici în timpul iernării plantelor crescute pe sol cu 
conţinut diferit de calcar activ depinde şi de particularităţile genotipice. Conţinutul 
acestor compuşi fosforici este mai înalt la soiul mai rezistent la ger Codrinschii. 
Concentraţia Ca activ în sol a in uenţat mai esenţial fracţiile fosforului organic , 
acido-solubil, macroergic şi glucidelor eterice, conţinutul cărora în plantele acestui soi 
crescute pe sol cu 10% de carbonaţi este mai înalt comparativ cu cel al soiului Alb de 
Suruceni. Astfel la plantele soiului Alb de Suruceni crescute pe sol cu 10% de calcar 
activ s-a observat un conţinut mai redus al tuturor fracţiilor fosforice în  raport cu acelor 
de pe sol cu 5% de calcar. In uenţa însă a carbonaţilor asupra conţinutului acizilor 
nucleici şi nucleotidelor a fost mai redusă comparativ cu acţiunea lor asupra acestor 
compuşi din frunze. Schimbări analogice au fost înregistrate şi în liberul coardelor 
soiului Codrinschii cu excepţia fosforului organic şi a fosfolipidelor în conţinutul cărora 
la plantele crescute pe sol cu 10% de carbonaţi s-a observat o mică creştere. Deosebiri 
foarte pronunţate, care vizează reacţia acestor două soiuri la majorarea concentraţiei de 
calcar în sol, au fost observate în conţinutul fosforului organic şi glucidelor eterice. În 
acest mod conţinutul de fosfor organic la plantele soiului Codrinschii crescute pe sol cu 
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10% de carbonaţi s-a redus cu 36% iar al glucidelor eterice cu 40% în timp ce la cele 
ale soiului Alb de Suruceni – doar cu 12 si 11% respectiv.

Tabelul 1. Metabolismul compuşilor fosforici (mkg/2g s.p.) în liberul corzilor de rod în 
funcţie de conţinutul de Ca activ în sol, acţiunea stresului hidric şi hipotermic a plantelor 
soiului Alb de Suruceni.

5% Ca 856 369 487 421 4,2 429 58 241

10% Ca 728 299 429 350 3,1 381 48 234

10% Ca, stres 842 356 486 391 3,9 366 120 255

20% Ca 789 343 446 378 3,8 410 36 237

20% Ca, stres 930 383 547 448 5,1 440 107 282

Deosebit de evidenţiată este diferenţa dintre aceste două soiuri după conţinutul de 
nucleodide, atât la plantele de pe sol cu 5% cât şi la cele cu 10% de carbonaţi. Astfel 
dacă conţinutul de nucleotide în liberul plantelor soiului Codrinschii de pe sol cu 5% 
de calcar a fost de 162 mkg/2g subst. proaspată (s. p.) - iar a celor de pe sol cu 10% de 
carbonaţi a constituit 129 mkg/2g s.p.,la plantele soiului Alb de Suruceni acest indice a 
avut valorile respective de 58 si 48 mkg/2g s.p. 

Se ştie că nucleotidele servesc drept “blocuri de construcţii”, adică predecesori ai 
acizilor nucleici, participând în aşa mod în mecanismele moleculare prin intermediul 
cărora informaţia genetică se păstrează, se replică şi se transcrie . La rând cu aceasta 
nucleotidele au un rol important în reacţiile schimbului de substanţe şi matabolismul 
energetic.Ele participă în calitate de cofermenţi şi în reacţiile de transfer a energiei , a 
rămăşiţelor acidului acetic, glucidelor, aminelor şi a altor biomolecule, iar ca cofermenţi 
ele participă deasemenea şi în reacţiile de oxido - reducere. Deci rolul lor în reacţiile 
de adaptare a plantelor la condiţiile mediului ambiant, totodată şi la cele de formare a 
complexului de rezistenţă şi manifestare a însuşirilor de rezistenţă la ger este extrem de 
important Prin urmare rezistenţa mai înalta la ger a soiului Codrinschii se datorează şi 
conţinutului mai mare al acestor compuşi. 

Stresul hidric a provocat mărirea conţinutului fracţiilor de compuşi fosforici la 
plantele soiului Codrinschii crescute pe sol cu 10% de carbonaţi în raport cu cele 
nestresate. Cea mai semni cativă majorare a conţinutului sub acţiunea stresului hidric 
s-a înregistrat la fracţiile glucidelor eterice (cu 16%), fosforului organic (cu 15%) şi 
nucleotidelor (cu 13%). Deoarece nucleotidele şi glucidele etero-fosforice au un rol 
foarte important în metabolismul energetic, ele participă şi în reacţiile de adaptare a 
plantelor la acţiunea stresului hidric.

În afara glucidelor fosfo - eterice stresul hidric al plantelor soiului Alb de Suruceni 
de pe sol cu 10% de calcar a indus mărirea conţinutului celorlalte fracţii fosforice 
îndeosebi al nucleotidelor, nivelul conţinutului cărora a depăşit nu numai pe cel al 
plantelor nestresate de pe acest sol, dar şi al celor crescute pe sol cu 5% de carbonaţi, 
nesupuse stresului hidric.
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Fig. 1 Metabolismul 
compuşilor fosforici în 
ţesuturile liberului coardelor 
de rod  a soiului Codrinschii în 
funcţie de conţinutul de calcar 
activ în sol,  acţiunea stresului 
hidric şi hipotermic (- 20 o C).

1-fosforul acido –solubil , 2- 
fosforul neorganic , 3- fosforul 
organic, 4- lipide fosforice, 
5 – P. macroergic, 6- glucide 
eterice, 7- nucleotide, 8- acizi 
nucleici.

Mărirea concentraţiei carbonaţilor în sol până la 20% a indus reducerea conţinutului 
fracţiilor de compuşi fosforici comparativ cu al plantelor de pe sol cu 10% de calcar, 
excepţie făcând doar glucidele eterice. 

O scădere foarte pronunţată au suferit-o nucleotidele, conţinutul cărora s-a redus 
de 2-3 ori la plantele de pe sol cu 20% de carbonaţi. Deci, conţinutul de calcar în sol, 
care depăşeşte limita de toleranţă a portaltoiului are o in uenţă extrem de negativă 
asupra uneia din cele mai importante verigi a metabolismului compuşilor fosforici, 
care prezintă nucleotidele. Stresul hidric al plantelor de pe acest sol a produs mărirea 
conţinutului fosforului tuturor fracţiilor compuşilor fosforici, îndeosebi a fosforului 
macroergic şi nucleotidelor. Aşadar carbonaţii de Ca activ în sol determină modi cări 
pronunţate în metabolismul plantelor viticole cu toleranţă diferită la secetă şi ger.

Tabelul 2. Rezistenţa la temperaturi negative (-22 OC ) a coardelor în funcţie de 
conţinutul de carbonaţi de Ca în sol, acţiunea stresului hidric şi genotip ( % ) 

Soiul Alb de Suruceni Codrinschii

Variante

Muguri 
centrali vii, %

41,9± 2,2 33,0± 1,8 6,9± 0,7 20,2± 1,9 40,9± 2,3 34,4± 2,1 40.5± 3,3

Muguri 
laterali vii, %

1,0± 0,2 2,8±  0,9 3,4± 1,1 1,3± 0,3 10,4± 2,6 14,4± 2,8 20,5± 3,6

Ochi morţi, % 57,1± 3,5 64,2± 3,9 89,7± 4,8 86,5± 3,8 48,7± 2,1 51,2± 3,1 39,0± 2,7

Vătămarea 
liberului, 

baluri
2,7± 0,8 4,0± 1,1 2,57± 0,4 4,7±1,3 2,4±  0,8 2,3± 0.4 1.7± 0,3

In uenţa carbonaţilor asupra rezistenţei plantelor la temperaturi negative, crescute 
în condiţiile casei de vegetaţie, depinde de concentraţia acestora în sol, acţiunea stresului 
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hidric şi genotip. Din datele tabelului doi vedem că plantele ambelor soiuri crescute pe 
sol cu 10% de carbonaţi şi expuse stresului hipotermic (-22 o C ) au pierdut cu 6-7 %, iar 
cele de pe sol cu 20% de calcar – cu 10% mai mulţi ochi în raport cu plantele de pe sol 
cu 5% de calcar. În acelaşi timp, procentul de muguri centrali vii după îngheţ la plantele 
soiului Alb de Suruceni, care au fost stresate hidric în timpul vegetaţiei a constituit doar 
6,9 %, iar cel de ochi morţi tocmai 89,7% . Plantele nestresate au rămas însă cu 33,0 
% de muguri centrali vii pierzând 52,0% de ochi ( cu 8% mai puţin ca cele de pe sol cu 
5% de Ca) . Soiul Codrinschii aproape că nu a suferit, diferenţa dintre plantele stresate 
şi nestresate de pe sol cu 10% de carbonaţi  ind nesemni cativă. Ţesuturile liberului au 
reacţionat speci c la acţiunea temperaturilor negative, dar şi în acest caz soiul Alb de 
Suruceni a fost vătămat mai puternic faţă de Codrinschii. La ambele soiuri a suferit mai 
puţin liberul plantelor (de pe sol cu conţinutul de 10% de carbonaţi) nesupuse stresului 
hidric în timpul vegetaţiei. În rezultatul îngheţării plantele soiului Alb de Suruceni 
(nestresate) de pe sol cu 20% de carbonaţi au pierdut cu 11% mai mulţi muguri şi 
ochi în raport cu cele de pe sol cu 10% de Ca . Aşadar, la plantele crescute pe sol 
cu concentraţia de 10% de carbonaţi activi şi mai înaltă, expuse stresului hipotermic 
extremal (-22 o C) are loc dereglarea metabolismului compuşilor fosforici, îndeosebi a 
celor bogaţi în energie, factor care se răsfrânge negativ asupra rezistenţei coardelor de 
rod la ger.

Concluzii

Carbonaţii de Ca activ în sol determină modi cări esenţiale în metabolismul 1. 
compuşilor fosforici, care variază şi în funcţie de soi şi nivelul de umiditate a solului.

Majorarea concentraţiei calcarului activ de la 5 la 10 şi 20% in uenţează negativ 2. 
sinteza compuşilor fosforici la plantele viticole altoite pe portaltoiul RR-101-14

Expunerea la temperaturi scăzute a coardelor de rod crescute pe sol cu 3. 
concentraţia de carbonaţi la limita de toleranţă a portaltoiului produce dereglarea 
metabolismului compuşilor fosforici, îndeosebi a celor bogaţi în energie, factor care se 
răsfrînge negativ asupra rezistenţei plantelor viticole la ger.

Plantele ambelor soiuri expuse stresului hidric în timpul vegetaţiei au un 4. 
conţinut mai înalt de compuşi fosforici în timpul iernei.

Temperatura extremală de -225. oC este aproape letală pentru plantele soiului Alb 
de Suruceni ( cu rezistenţă relativ redusă la secetă) expuse stresului hidric în timpul 
vegetaţiei. Totodată cele de Codrinschii (cu rezistenţă mai înaltă la secetă) suportă 
stresul hipotermic relativ bine, fact, care datorează probabil, conţinutului cu mult mai 
înalt de nucleotide. 
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STUDIUL COMPARATIV AL POLIFENOLILOR DIN FRUCTELE 
DE ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT IN VIVO ŞI IN 

VITRO PRIN METODA CLIP-MS

Calalb Tatiana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Introducere

 Fructele de A. melanocarpa (Michx.) Elliot reprezintă adevărate depozite de 
compuşi naturali (antocinai,  avonoli, acizi fenilpropanici, taninuri, acizi organici, 
vitaminele C, PP, provitamina A), care determină efectele terapeutice: antimicrobian 
[15], chimiopreventiv [13], vasoprotector [1, 10], antimutagen [5], anticancerigen [10], 
antioxidant [8, 14]. Astăzi, fructele de A.melanocarpa (Michx.) Elliot sunt solicitate 
şi în calitate de produse vegetale dietetice şi sănătoase, necesarea în raţionul alimentar 
zilnic [5, 7, 9, 10, 11, 12], binevenite în pro laxia şi forti carea organismului uman.

Analiza compuşilor naturali din fructele de A.melanocarpa (Michx.) Elliot prin 
metoda CLIP [8] a demonstrat prezenţa unui amestec antocianic din 4 glicozide 
cianidinice: 3-galactozida şi 3 – arabinozida, care constituie 93% din totalul antocianic; 
pe când 3 – glucozida şi 3 – xilozida - cu doar conţinutul de 6,6% şi a 2 constituenţi 
 avonolici: quercetrina - 93,07% şi kaempferolul - 6,9% din conţinutul total  avonolic. 
Aceste rezultate sunt similare cu cele relatate în lucrările K. Määttä-Riihinen şi 
colaboratorii [11], pe când în studiile altor autori [6] în calitate de  avonoli a fost 
identi cată doar quercitrina. Ulterior, în altă lucrare a lui S. Häkkinen [7] a fost pusă 
în evidenţă quercetrina în calitate de  avonol principal şi în cantităţi reduse miricetrina 
şi kaempferolul. Studiul comparativ al conţinutului fenolic din fructele şi carpomasele 
calusale de A.melanocarpa (Michx.) Elliot prin CSS şi spectrofotometria UV [4] denotă 
prezenţa: quercetrinei şi rutiozyidei în calitate de  avonoli; cianidinei şi pelargonidinei 
– antociani şi compuşii fenilpropanici de tip C

6
-C

3 
– acizii cafeic şi clorogenic.

Scopul lucrării prezente este evaluarea comparativă a conţinutului polifenolic 
din extractele carpomaselor pigmentate in vitro şi ructelor in vivo de A.melanocarpa
(Michx.) Elliot prin metoda CLIP-MS . 


