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Introducere

  In uenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra diferitor obiecte biologice 
(microorganisme, plante, ţesuturi şi organe umane) este cercetată intens în ultimii 25 
ani. Undele milimetrice (millimeter waves) de intensitate joasă (10mW/cm2) pot   
raportate la genul de iradiere neionizantă, având lungimea de undă λ=1...10 mm, ceea 
ce corespunde cu diapazonul de frecvenţe cuprinse între f=300...30GHz. În spectrul 
electromagnetic acestea sunt încadrate între domeniul microundelor (MW - microwaves) 
şi domeniul optic infraroşu (IR - infrared). 

Câmpul electromagnetic şi organismele vii se a ă într-o interconexiune continuă. 
Acesta poate exista sub două forme: de undă, care se propagă la nivelul atmosferei, 
pământului sau în medii materializate, şi sub formă de oscilaţii în spaţii cu volume 
reduse (rezonatori). Organismele vii posedă un câmp electromagnetic propriu. Spre 
exemplu, organismul uman emite unde de ~100W, în diapazonul de frecvenţă infraroşu, 
 ind nişte oscilaţii de natură termică, necoerente.

Particularităţile de acţiune a câmpului electromagnetic cu obiectele biologice, 
depind de aşa parametri biotropici, ca frecvenţa oscilaţiilor şi intensitatea radiaţiei [3]. 
Frecvenţa oscilaţiilor determină cuanta energiei hν şi caracterul de acţiune (radiaţie 
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ionizantă sau neionizantă). În dependenţă de intensitatea oscilaţiilor, se pot evidenţia 
câmpuri slabe (atermice, de intensitate joasă) şi câmpuri puternice.

In uenţa câmpului electromagnetic asupra mediilor biologice este determinată, în 
special, de energia şi frecvenţa undelor aplicate [1]. Astfel au fost efectuate analiza 
acţiunilor undelor milimetrice asupra mediilor biologice. În cercetările din ultimul timp 
obiectivele date sunt cele mai dinamice domenii ale biologiei şi electromagnitologiei 
moderne. In uenţa undelor milimetrice asupra obiectelor biologice poartă caracter atât 
teoretic, cât şi practic, ele  ind pe larg utilizate în medicină şi agricultură [4]. 

Această lucrare este consacrată estimării polimor smului morfologic şi funcţional 
al clonului de laborator Paramecium caudatum, cuanti carea in uenţei undelor 
milimetrice de intensitate joasă asupra potenţialului reproductiv.

Materiale şi metode

Ca obiect de cercetare, a servit cultura de ciliate Paramecium caudatum Ehrnb. 
Ca hrană pentru menţinerea culturii de infuzori servea drojdiile Saccharomyces 

allipsoides [2]. 
Populaţia de P. caudatum a fost cultivată în condiţii de laborator după metoda descrisă 

în literatura de specialitate [6]. Pentru asta s-au folosit veselă de diferit volum, din sticlă 
transparentă, cu fundul plat. Apa necesară cultivării infuzoriilor a fost luată din robinet, 
declorată înainte de utilizare,  ind lăsată pentru câteva zile la aer liber în vase de sticlă 
pentru oxigenarea ei şi amestecată periodic cu o baghetă de sticlă. Înainte de utilizare apa 
era  artă. Pe măsura evaporării apei din vasele experimentale în acestea se adăuga apă 
proaspătă, menţinându-se permanent nivelul constant. Dezvoltarea ciliatelor depinde 
de condiţiile de temperatură şi iluminare, deaceea cultura Paramecium caudatum a fost 
menţinută în termostat la temperatura de 22oC şi iluminare permanentă. Productivitatea 
speci că a infuzoriilor a fost determinată după viteza dividerii lor [5].

Studiu în vederea elucidării in uenţei undelor milimetrice au fost efectuate în 4 
serii. Astfel au fost pregătite 4 vase de sticlă, cu volumul de 100 ml de cultura de 
Paramecium caudatum. Cultura u fost expusă acţiunii undelor electromagnetice 
milimetrice în proporţie de 5, 10, 30 şi 60 minute în comparaţie cu martorul. Zilnic 
probele erau supuse prelucrării pentru estimarea efectivului numeric şi a ratei de 
reproducere. Fiolele cu P.caudatum erau întreţinute în termostate cu temperatura de 
22ºC. 

În calitate de generator de unde milimetrice de intensitate joasă (10mW/cm2) a 
fost utilizat dispozitivul „Iavi-1”, cu lungimea de undă λ= 5,6 mm (53,8 GHz), regim 
periodic şi continuu, oferit cu multă amabilitate de dl academician Dumitru Ghiţu 
(Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale). 

Rezultate şi discuţii

Rezultatele obţinute de unii autori, ne-au condus la ideea de a utiliza undele 
milimetrice în calitate de instrument efectiv de acţiune asupra ciliatelor, cu scopul de a 
spori productivitatea secundară din ecosistemele acvatice. Estimarea acţiunii undelor 
milimetrice de intensitate joasă asupra ciliatelor, s-a efectuat în baza indicilor ratei de 
reproducere şi efectivului numeric al populaţiei. 
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La etapa iniţială s-a determinat caracterul in uenţei undelor milimetrice de 
intensitate joasă asupra populaţiei de ciliate, după criteriul viabilităţii culturii, în condiţii 
concrete de cultivare. S-a stabilit că efectul undelor milimetrice de intensitate joasă 
asupra viabilităţii ciliatelor, ce presupune capacitatea celulelor de a-şi mări efectivul 
numeric într-o perioadă determinată de timp, depinde de durata iradierii. Cultura este 
viabilă la toate intervalele de iradiere. Rata de reproducere creşte considerabil la durata 
de iradiere 5 şi 60 minute cu 19-23% în raport cu martorul. Odată cu mărirea duratei 
de tratare a undelor milimetrice, efectul stimulării ratei de reproducere a culturii este în 
creştere (tabelul 1).

În tabelul 1 sunt incluse date, care ilustrează variaţia parametrilor numerici şi 
reproductivi ai clonului Paramecium caudatum pe perioada de 5 zile.

Datele prezentate în tabel 1 şi  gura 1 demonstrează, că în condiţii de laborator 
controlate, parametrii reproductivi ai populaţiei se a ă în creştere până în cea de-a 5-a 
zi, când ajunge la platou în comparaţie cu martorul, la care creşterea numerică este mai 
mică. Rata speci că de reproducere atinge valori maxime la a 2-3-a zi, descrescând 
în continuare într-un ritm lent. Densitatea maximală la durata de iradiere 60 minute 
constituie 456 indivizi. Răspunsul celulelor la acest factor se exprimă până în ultima zi 
de prelucrare a probelor experimentale.   

În cazul dat efectul radiaţiilor milimetrice asupra obiectelor biologice nu se exprimă 
instantaneu, ci peste o anumită perioadă de timp: de la ziua a 2-3, după ce are loc 
stabilizarea reacţiilor de răspuns. Rezultatul radiaţiilor milimetrice poate avea caracter 
persistent.

În urma efectuării evidenţei e cacităţii biologice a clonului de laborator Paramecium 
caudatum s-a constatat unele legităţi care stabilesc deconexiunea acţiunii undelor 
electromagnetice cu procesele biologice.

Tabelul 1. Polimor smul ratei de reproducere la Paramecium caudatum sub acţiunea 
razelor milimetrice în dependenţă de timp.

Data
Timpul 
acţiunii 
razelor

Nt. cu eliminări Nt. fără eliminări Cw 20.07-21.07.05

n M ± mx n M ± mx n M ± mx

Martor 20 5,750±0,784 20 5,750±0,784 20 1,495±0,183

5 minute 20 11,700±0,798 20 11,700±0,798 20 2,415±0,069

10 minute 20 8,600±1,027 20 8,600±1,027 20 1,964±0,155

30 minute 20 10,050±0,595 20 10,050±0,595 20 2,269±0,065

60 minute 20 10,400±0,901 20 10,400±0,901 20 2,243±0,113

Cw 20.07-22.07.05

Martor 20 150,700±22,665 20 150,700±22,665 20 2,271±0,001

5 minute 20 233,550±25,050 19 245,842±23,008 19 2,673±0,001

10 minute 20 212,850±28,604 20 212,850±28,604 20 2,507±0,001

30 minute 20 281,550±30,041 20 281,550±30,041 20 2,634±0,001

60 minute 20 281,250±18,085 20 281,250±18,085 20 2,799±0,001

Cw 20.07-23.07.05
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Martor 20 323,550±31,730 20 323,550±31,730 20 1,887±0,001

5 minute 20 428,550±32,365 20 428,550±32,365 20 1,997±0,001

10 minute 20 406,800±46,537 20 406,800±46,537 20 2,002±0,001

30 minute 20 378,450±39,972 20 378,450±39,972 20 1,837±0,001

60 minute 20 456,250±39,438 20 456,250±39,438 20 2,014±0,001

Cw 20.07-25.07.05

Martor 20 246,400±36,295 19 259,368±35,732 19 1,307±0,001

5 minute 20 281,200±25,350 20 281,200±25,350 20 1,353±0,001

10 minute 20 269,650±28,620 19 283,842±26,198 19 1,321±0,001

30 minute 20 318,800±37,036 20 318,800±37,036 20 1,370±0,001

60 minute 20 316,000±28,965 20 316,000±28,965 20 1,379±0,001

Cw 20.07-26.07.05

Martor 20 216,650±25,319 19 228,053±23,828 19 1,028±0,001

5 minute 20 296,400±37,421 20 296,400±37,421 20 1,032±0,001

10 minute 20 310,250±15,972 20 310,250±15,972 20 1,146±0,001

30 minute 20 287,100±31,316 20 287,100±31,316 20 1,080±0,001

60 minute 20 285,750±29,362 19 300,789±26,581 19 1,092±0,001

Figura 1. Variaţia în timp (5 zile) a ratei speci ce de reproducere (C
w
) a clonului 

Paramecium caudatum la 22°C (n=500).

Efectivul numeric a culturii creşte. Reacţia de răspuns a organismelor vii au un 
efect practic. La momentul incipient al acţiunii, radiaţia are o anumită putere, care 
pe măsura aplicării ei creşte până la o anumită valoare de saturare. În această situaţie 
efectul acţiunii este determinat de însuşirea cumulativă a radiaţiei care începe a se 
exprima la toate regimele de acţiune a undelor electromagnetice.
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 Valorile ratei de reproducere Cw la martor variază între 1,495 şi 1,887, cea 
maximală este în ziua a 2-a de 2, 271 cu o scădere treptată în următoarele zile. Pe când 
la toate duratele de iradiere valorile sunt mult mai înalte, ( g. 1) în a 2-a zi depăşind 
martorul cu valorile de 2,673 (5 min) şi 2,799 (60 min). Aşadar, se observă o creştere a 
ratei de reproducere bine exprimată. Cercetările experimentale au demonstrat că undele 
electromagnetice coerente pot acţiona asupra culturii la durata de iradiere de 5; 10; 30 
şi 60 min, cu o creştere semni cativă a ratei de reproducere în ce-a de-a 2-a zi. 

Rezultatele experimentale ne demonstrează că, undele milimetrice de intensitate 
joasă stimulează capacitatea de reproducere la paramecii,  ind o trăsătură caracteristică 
sistemelor de nivel individual. Aceasta ne permite să concluzionăm despre modi cările 
ratei de reproducere şi a efectivului numeric, legate de in uenţa undelor milimetrice de 
intensitate joasă, având un efect stimulator asupra întregii culturi.

Generalizând rezultatele obţinute putem menţiona, că undele milimetrice de 
intensitate joasă pot   utilizate ca unul din factorii de reglare a efectivului numeric şi 
ratei de reproducere la cultura Paramecium caudatum  şi rezolvarea problemelor ce ţin 
de densitatea indivizilor în cultură.
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