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ARTICOLE DE FOND

НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПСИХОГЕННОМ И 

СОМАТО-ВИСЦЕРАЛЬНОМ СТРЕССЕ (Лекция на пленарном 
заседании тринадцатого международного междисциплинарного 

конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., 

Глижин А. Г., Врабие В. Г.

Институт физиологии и санокреатологии 

Rezumat
În articol se abordează rolul şi locul stresului şi emoţiilor în formarea şi menţinerea 
dirijată a sănătăţii psihice, ca rezultat al multiplelor cercetări ştiinţifice în domeniul 
fiziologiei stresului, adaptării şi sănătăţii, precum şi elaborării bazelor ştiinţifice şi 
practice ale psihosanocreatologiei. Conform conceptului privind emoţiile sanogene 
acţiunea de scurtă durată a factorilor psihogeni asupra organismului condiţionează 
dezvoltarea emoţiilor, care asigură autoconservarea organismului şi/sau atingerea 
scopului, în rezultat la ce starea fiziologică a organismului îşi restabileşte homeostazia, 
astfel emoţiile au rol sanogen. În caz, când organismul nu poate să-şi atingă scopul şi are 
loc acţiunea în continuare a factorului psihogen, emoţiile devin dissanogene şi, respectiv 
precursorul dezvoltării stresului psihogen.
Totodată în lucrare se argumentează existenţa a două tipuri de stres (somato-visceral şi 
psihogen) şi se descriu mecanismele de dezvoltare ale lor, precum şi se propun trei căi 
de diminuare a situaţiilor de stres.
Cuvinte cheie: psihosanocreatologie, psihică, sănătate psihică, factor psihogen, emoţii 
sanogene, emoţii dissanogene, stres psihogen. 
Depus la redacţie 10 septembrie 2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa pentru corespondenţă: Ciochină Valentina, Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova;  
e-mail: valentina.ciochina@gmail.com;  tel. (+373 22) 73-71-42

Многоуважаемые участники Съезда!
Те из Вас, которые участвовали на предыдущих Съездах, наверное, обратили 

внимание на то, что Институт Физиологии и Санокреатологии Республики 
Молдова, главным образом, занят изучением проблемы здоровья и разработкой 
теории и практики направленного формирования и поддержания здоровья в 
соответствии с условиями жизнедеятельности. В процессе исследований встал 
вопрос о роли эмоций и стресса при формировании и поддержании психического 
здоровья, учитывая то, что они, по существу, являются обязательными 
составляющими образа жизни современного человека, и, тем более, что согласно 
прогнозу, с развитием общества увеличится не только количество стресс-
факторов, но и их агрессивность. 
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К тому же, проблема стресса и эмоций представляет несомненный интерес и 
для других исследователей, ибо, несмотря на широкое внимание к ним, имеется 
много нерешенных вопросов, в частности – что является общим, и что специфич-
но для эмоций и психогенного стресса. Принято считать, что стресс и эмоции 
возникли в процессе эволюции как биологически полезные реакции и которые, 
при кратковременном действии угрожающих факторов различной природы, обе-
спечивают самосохранение организма за счет мобилизации его физических и 
психических потенций, путем нападения или избегания опасных для жизни фак-
торов, которые при невозможности их устранения или достижения желаемого 
становятся патогенетической основой развития различного рода диссаногений, 
или, как было показано в опытах на животных [8; 10; 11], вызывают преждевре-
менную общебиологическую деградацию организма. 

Еще в восьмидесятые годы прошлого века, когда наш Институт, по решению 
Отделения физиологии Академии наук СССР, опекал проблему стресса в 
бывшем Советском Союзе и организовал первый и четыре последующих 
Всесоюзных симпозиума по стрессу, были выявлены ранее неизвестные данные. 
В частности, было показано, что хронический относительно умеренный стресс, 
вызывающий дискомфорт, психическую нестабильность, приводит к развитию 
преждевременной общебиологической деградации организма [11]. 

Механизм формирования и проявления реакций организма при остром 
действии стресс-факторов отличается от такового при их умеренном 
хроническом воздействии. При остром действии стрессогенных факторов 
формирование интегральной реакции в ее инициальной фазе происходит 
по принципу последовательного немедленного вовлечения максимального 
числа физиологических систем при резкой интенсификации их функции, что 
обеспечивает преобладание ее стрессового компонента. В последствии оно 
обеспечивается, главным образом, за счет функционирования на новом уровне тех 
из них, которые проявляют аффинитет и адекватность к действию стресс-факторов.  
При умеренном хроническим действии стрессогенных факторов реакция организма 
в инициальной фазе обеспечивается усилением функциональной активности, 
главным образом аффинитетных к стресс- воздействию физиологических систем, 
чем обуславливается доминирование адаптивного компонента интегрального 
ответа. В дальнейшем, в его формирование могут вовлекаться и другие  
системы организма.

Проявление стрессогенных и адаптивных реакций при остром стрессировании 
в различных экологических ситуациях детерминируется различными 
системами. Нами было показано, что в начале острого действия стресс-фактора 
холинергическая система детерминирует главным образом развитие стресс-
реакции, а адренергическая – адаптивные реакции, в последствии, в случае 
продолжительного стресс-воздействий, они участвуют в формировании и 
других компонентов интегральной реакции организма. Более того, проявление 
жизненного потенциала организма при остром действии стрессогенных 
факторов зависит от функциональной активности различных органов и систем: 
в условиях плавания при температуре 35оС и иммобилизации при температуре 
20оС – гипофиза и надпочечников; при воздействии температуры – 80оС и 
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гипоксии, вызванной «подъемом» животных на высоту 12 000 м в течение  
10 мин – щитовидной железы; при иммобилизации при температуре  
45оС – половых желез [11].

Особый интерес представляли данные о становлении и проявлении стресс-
реакции и стресс-резистентности организма к воздействиям разной природы в 
раннем онтогенезе. Было установлено, что они формируются гетерохронно. 
Стрессовая реакция в первые дни постнатальной жизни протекает по принципу 
минимального проявления. В то же время было показано, что кратковременное 
воздействие экологических факторов в раннем постнатальном онтогенезе 
вызывает ускорение созревания и консолидации составляющих звеньев систем, 
участвующих в реализации стресс-реакции.

Вышеизложенные данные послужили основой для пересмотра концепции  
Г. Селье о стрессе и фазах его развития и для разработки нового видения  
о стрессе [11].

В частности, было установлено, что умеренное хроническое стрессирование 
(плавание крыс 10 мин при температуре 28оС, 3 раза в день, в течение 30 дней) 
вызывало преждевременную диминуацию функций коры надпочечников, потерю 
веса, в среднем на 20%, и уменьшение времени их выживания при максимальной 
физической нагрузке.

Далее нами были проведены многолетние исследования по выявлению 
распространенности состояния стресса среди населения Молдовы. Результаты 
этих обследований, как видно из рис. 1, свидетельствуют о том, что за 
последнее время в республике Молдова имеет место процентное увеличение 
людей, находящихся в состоянии стресса: если в 1975 голу стресс выявлялся  
у 58 % обследованных [10; 11], то в 1995 голу – у 85 %, а в 2005 году – уже у 95 %  
[9; 12; 13].

Рисунок 1. Распро-
страненность состояния 
стресса среди населения 
республики Молдова.

Эти данные подтверждают существующие прогнозы, согласно которым с 
развитием общества количество и агрессивность стресс-факторов увеличится.

Но, даже характерные для современного общества стресс-воздействия, 
согласно Международному классификатору болезней [15] (МКБ 10),  
из 416 нозологических единиц психотических расстройств, у 95 единиц (22 %) 
патогенетической основой их развития являются стресс-воздействия. 

При этом было показано, что это влияние сказывается не только на уровне 
функций органов и систем, но и на генетическом. В опытах, в которых умеренное 
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хроническое стрессирование проводилось на хряках в течение 2-х месяцев, было 
выявлено не только резкое уменьшение объема эйякулята, в среднем, с 220 мл 
до 30 мл, но и резкое снижение нормальных форм сперматозоидов, и увеличение 
количества патологических форм с 8% до 38%. 

В последующих исследованиях мы попытались выявить, проявляются ли 
в человеческом обществе, установленные нами в экспериментах на животных, 
симптомы диминуации функций и преждевременной общебиологической 
деградации организма, обусловленные хроническим относительно умеренным 
стрессом. Для этого исследовалась динамика некоторых показателей 
репродуктивных функций мужчин за 30 лет (1970-2000 гг.), когда, по нашим же 
данным, около 95% населения Молдовы находились в состоянии эмоционального 
психогенного стресса. Специалистами нашего Института было установлено, 
что показатели человеческой спермограммы резко ухудшились: средний объем 
эйякулята снизился с 3,79 мл до 3,20 мл, концентрация сперматозоидов –  
с 125,4 млн/мл до 76 млн/мл, а процент сперматозоидов с двумя головками 
увеличился с 0,52 до 1,62. 

Кроме того, изучение заболеваемости населения показало, что к 40-а годам 
практически каждый житель планеты болеет 3-4-мя болезнями, причем, у около 
50% населения имеются дегенеративные изменения в позвоночнике, а к 50-и 
годам – уже у 70%; у 80% детей школьного возраста выявляются нарушения 
сердечно-сосудистой системы [18], а значительный процент юношей призывного 
возраста при медицинском осмотре признаются негодными к несению  
военной службы.

Естественно, возник вопрос, какая роль принадлежит стрессу и какая эмоциям, 
учитывая, что и те, и другие являются неотъемлемыми компонентами образа 
жизни современного человека. Этот вопрос был обусловлен и тем, что сам Селье, 
в своей книге «Стресс без дистресса» лишь в 1974 согласился с доктором Дж. 
Мейсон, президентом Американского Психосоматического Общества, одним из 
наиболее известных исследователей стресса, который считал общим знаменателем 
всех стрессоров активацию «физиологического аппарата, ответственного за 
эмоциональные возбуждения, которые возникают при появлении угрожающих 
или неприятных факторов в жизненной ситуации, взятой в целом», то есть сам 
Селье, как и Мейсон, по существу, признал, что при любых угрожающих стресс-
воздействиях имеет место активация физиологического аппарата, генерирующего 
эмоции. Признание роли эмоций в развитии стресса, функциями которых являются 
оценка значимости для организма воздействующего фактора, прогнозирование 
его последствий для организма и его мобилизация для соответствующих 
действий – для нападения или избегания опасного для жизни стресс-фактора в 
целях самосохранения, обуславливают возникновение множества вопросов:

что общее и что специфическое в последствиях проявления стресса и 1. 
эмоций?
 не приписаны ли, по неосторожности или по недостаточности знаний о роли 2. 
и механизмах стресса во время введения этого понятия в научный обиход, 
функции эмоций и последствия их влияния на физиологическое и психическое 
состояние организма, в особенности, на поведение? 
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 если стресс и эмоции, главным образом, выполняют аналогичные функции, 3. 
то оправдано ли биологически таковое?
 случайно ли такое широкое смешение в научной, а, тем более, в практической 4. 
литературе, понятия стресса и эмоций – биологический и медицинский стресс, 
эмоциональный стресс и психогенный стресс? 

В целях разъяснения этих вопросов, обратимся, вкратце к истории становления 
понятия „стресс”. Еще в 1936 г. когда Г. Селье ввел его в научный обиход, хотя 
и считал, что в основе стресса лежит напряжение гипоталамо-гипофизарно-
адрено-кортикальной системы, однако, он имел ввиду сомато-висцеральный 
стресс, а об эмоциях не упоминал. Лишь в 1974 г. в работе „Stress without distress” 
[17] он признал, как нами было сказано ранее, роль эмоций в развитии стресса. 
То есть до этого времени, по существу, разговор шел о сомато-висцеральном 
стрессе, развитие которого, хотя и детерминировано гипоталамо-гипофизарно-
адрено-кортикальной системой, однако, об участии эмоций в развитии стресса 
не упоминалось, хотя, к этому времени достаточно широко были известны 
классические исследования американского физиолога Уолтора Кеннона об 
эмоциях и о их влиянии на различные физиологические системы, результаты 
которого достаточно идентичны таковым стрессовым воздействиям. 

Следует отметить, что среди первых, установивших роль эмоций в проявлении 
последствий влияний стрессогенных факторов на организм, были советские 
ученые. Еще на первом Всесоюзном Симпозиуме «Стресс и его патогенетические 
механизмы», проходившим в Кишиневе в 1973 г., 50 работ было посвящено 
эмоциональному стрессу [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.]. Однако, в дискуссиях по 
докладам были высказаны мнения о необходимости определиться относительно 
роли эмоций в развитии последствий стресса. Понятие «эмоциональный стресс», 
как таковое, по существу, введено в научный обиход советскими учеными, чем 
акцентировалось внимание на психических проявлениях в общей симптоматике 
адаптационного синдрома Селье, хотя в литературе принято считать, что понятие 
«эмоциональный стресс» было введено О. Леви при исследовании дистресса. 

Однако термин «эмоциональный стресс» породил разночтения, обозначенного 
им явления. В 1975 г. В. В. Суворова писала о трудностях различия между 
стрессом и эмоциональными реакциями. Первым попытался разграничить 
физиологическое и психологическое понимание стресса Р. Лазарус в 1984 году. 
Он выдвинул концепцию, согласно которой разграничивается физиологический 
стресс, связанный с реальным раздражителем, и психический (эмоциональный) 
стресс, при котором человек (на основе индивидуальных знаний и опыта) 
оценивает предстоящую ситуацию как угрожающую, трудную. Р. Лазарус вместе 
с S. Folkman в 1984 г. [16] разработал основные положения о психическом стрессе, 
которые в последствие были расширены различными исследователями, порою, 
не всегда оправдано и аргументировано. 

В связи с указанным отметим, что в результате многолетних исследований 
проблемы стресса в Институте физиологии и санокреатологии, кстати, который в 
свое время пересмотрел концепцию Г. Селье о стрессе, были дифференцированы 
типы стресса по инициальным механизмам их развития на: сомато-висцеральный, 
обусловленный воздействиями химическими, физическими, инфекционными, 
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токсическими веществами и др., непосредственно на вегетативные органы и 
системы; и психогенный, развитие которого детерминируется генетически 
обусловленными эмоциями. 

Сомато-висцеральный стресс, в случае осознания субъектом его наличия, 
приобретает психогенный характер и ведущими в проявлении его последствий 
становятся эмоции и мыслительные процессы, вследствие чего, его уже необходимо 
рассматривать как психогенный. Человек входит в состояние психогенного 
стресса только тогда, когда он осознает и предвидит, что не может или ему очень 
тяжело справиться с этими сомато-висцеральным стрессом. При этом важную 
роль играет когнитивная оценка природы стрессогенного фактора и аффективные 
последствия, с учетом ауторесурсов организма, могущих его устранить или 
достичь желаемого. В случае перерастания сомато-висцерального стресса в 
психогенный и интенсивного продолжительного проявления психогенного 
стресса, естественно, в его феноменологии экстериоризируются и индикаторы 
сомато-висцерального стресса, а его последствия на общее состояние организма 
более значительны. Следует отметить, что один из патогенетических этапов 
последствия влияния на организм стресс-факторов на сомато-висцеральном 
уровне структурной организации организма является общим для обоих видов 
стресса: деструктивные реактивные модификации структуры органов на уровне 
клеток обусловлены оксидативным молекулярным механизмом повреждения. 

Согласно нашим представлениям, психогенные факторы первоначально 
обуславливают развитие отдельных врожденных эмоций (тревога и страх, 
раздражение и гнев, боль и страдание, удовольствие и неудовольствие), которые 
при участии мыслительных процессов оценивают значимость последствий 
воздействующего фактора для себя и других, мобилизуя, при этом, организм 
для достижения желаемого, т. е. действие эмоций в данном случае имеет  
саногенный характер. 

Саногенные эмоции представляют собой психические реакции в виде 
переживаний, обусловленные незамедлительной субъективной адекватной 
оценкой (с участием мыслительных процессов) значимости реальных и 
возможных ситуаций, факторов, событий, эндогенного состояния организма 
и отношений между реальностью и воображениями, соответствующего 
предвидения их последствий, синхронной мобилизации организма действовать 
сознательно, через призму ожиданий, и экстериоризируются посредством 
различных поведенческих, когнитивных, коммуникативных, физиологических 
проявлений и обеспечивающих устранение психогенного стресс-фактора и/или 
достижение желаемого, саногенность организма, сопровождаемых состоянием 
удовлетворенности, адекватной ориентацией во времени и пространстве, 
благоприятной социальной средой, самообеспечением своей жизнедеятельности, 
не нанося вред себе, другим и природе. 

Согласно концепции о саногенных эмоциях, кратковременное действие на 
организм психогенно значимых факторов обуславливает развитие эмоций, которые 
за счет их функций обеспечивают самосохранение организма путем избегания или 
нападения, и/или достижения желаемого, после чего физиологическое состояние 
организма возвращается к исходному гомеостазу, т. е. в этом случае, сами эмоции, 
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как таковые, выполнили саногенную роль, обеспечив самосохранение организма, 
в связи с чем отпала необходимость в генерировании другого рода психических 
реакций, включительно стрессовой. 

В случае же осознания невозможности достижения желаемого и при 
продолжении действия воздействующего фактора, эмоции становятся 
диссаногенными. 

Диссаногенные эмоции представляют собой психические реакции в виде 
переживаний, обусловленные незамедлительной субъективной неадекватной 
оценкой значимости реальных и воображаемых психогенных ситуаций, факторов, 
событий, эндогенного состояния организма и отношений между реальностью и 
воображениями, и/или искаженного предвидения невозможности устранения их 
последствий, неадекватной постоянной мобилизацией организма действовать 
или адекватной оценкой значимости воздействующих психогенных факторов, и 
при предвидении невозможности устранения последствий действия психогенных 
факторов или недостижении желаемого, организм находится в постоянной 
мобилизации, экстериоризируясь посредством перенапряжения различных 
поведенческих, когнитивных, коммуникативных, физиологических реакций и 
психических процессов, не сопровождаемых состоянием удовлетворенности  
и не обеспечивающих саногенность организма, благоприятную социальную  
среду, адекватную ориентацию во времени и пространстве, реализацию 
способности по самообеспечению жизнедеятельности, нанося вред себе,  
другим и природе. 

Вышеуказанные воззрения о саногенных и диссаногенных эмоциях позволили 
разработать концепцию о психогенном стрессе.

Психогенный стресс представляет собой неспецифические нейро-
психические реакции, генерируемые действием психогенных факторов, 
вызывающие врожденные эмоции, с их функциями (с участием мыслительных 
процессов) оценки значимости, предвидения последствий для себя и других, 
с последующей соответствующей мобилизацией организма, которые при 
предвидении невозможности устранения вредных последствий этих факторов 
или при недостижении желаемого, приобретают диссаногенный характер 
и поддерживают организм в состоянии напряжения, становятся триггером 
развития психогенного стресса, эффект которого экстериоризируется 
посредством различных неспецифических психических и физиологических 
реакций и процессов, вызывающих чувство неудовольствия, нарушение 
социальных взаимоотношений, затруднение адекватной ориентации во времени 
и пространстве, нарушение других психических реакций и процессов. 

Предшественником развития психогенного стресса являются диссаногенные 
эмоции, обусловленные воздействием психогенных факторов, значимость 
и последствия которых неадекватно оценены, и/или из-за предвидения 
невозможности устранения их последствий или достижения желаемого, 
воздействующий фактор не устранен и продолжает действовать, и эмоции 
продолжают поддерживать организм в состоянии долгого напряжения и, в 
случае его осознания, эмоции становятся триггером дополнительной защитной 
реакции – стрессогенной и, если и она не обеспечивает поддержание гомеостаза 
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в филогенетически детерминированных лимитах, развиваются различного рода 
психопатии. 

С позиции наличия двух типов стресса (сомато-висцеральный и психогенный) 
и механизмов их развития, нельзя согласится с концепцией Селье о трех фазах 
проявления стресса – тревоги, резистентности и истощения и, в первую 
очередь, относительно фазы тревоги, о чем мы писали еще в 1986 г. в монографии 
„Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии 
стресс-факторов”. Дело в том, что тревога как эмоция, является осознанным 
предчувствием угрозы, которая возникает при самых разнообразных опасностях, 
реальных или воображаемых. Если согласиться с точкой зрения Г. Селье о том, 
что первая фаза сомато-висцерального стресса – это тревога, то не представляется 
возможным проявление эустресса.

Кроме того, начальные этапы развития сомато-висцерального стресса и его 
последствия, из-за малой интенсивности модификации функций, вовлеченных 
органов и систем, стресс как таковой, организмом не осознается, из-за чего 
не может быть обусловлено проявление тревоги как угрозы для субъекта, 
т. е., эмоции и мыслительные процессы не участвуют и, тем самым, трудно 
согласится, что первой фазой сомато-висцерального стресса является тревога. 
Для психогенного же стресса, развитие которого обуславливается осознанием 
значимости воздействующего фактора, первая фаза проявляется не только в виде 
тревоги, как писал Г. Селье, но и мобилизацией организма. 

Основываясь на общих принципах ответных реакций, на всякого рода 
воздействиях и многолетних исследованиях Института относительно проблемы 
стресса, полагаем, что первой фазой развития сомато-висцерального стресса 
более адекватно следует признать мобилизацию резервных возможностей, 
предназначение которой состоит в обеспечении поддержания гомеостаза 
функций клеток, тканей и органов, их протекции и адаптации к ним.  
Для психогенного стресса первая фаза проявляется не только в виде тревоги, но 
и в виде мобилизации организма. 

На наш взгляд, и третья фаза стресса – истощение, не в полной мере отражает 
последствия воздействующих факторов, которыми могут быть или адаптация к 
ним, или различного рода диссаногении, и очень редко – истощение. По-видимому, 
более реально последняя фаза развития стресса отражала бы состояние организма, 
если она бы выражала последствия действия стресс-факторов, проявляющихся то 
ли в виде адаптации, то ли – различного рода расстройств, т. е. «адаптация» или 
«диссаногения», поскольку, как известно, чаще всего воздействие стресс-фактора 
заканчивается или адаптацией к нему, или развитием той или иной патологии. 
Это адекватно отражало бы концепцию Г. Селье об общем адаптационном 
синдроме. 

Исследования, направленные на решение вышеприведенных проблем, были 
обусловлены широким распространением стресса в современном обществе и 
неутешительным прогнозом увеличения стрессогенных психогенных факторов, 
их агрессивности с развитием общества, к которым человек не сможет спонтанно 
адаптироваться, и являются препятствием для направленного формирования и 
поддержания психического здоровья.
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Осознавая невозможность при современной системе государственной 
организации экономической и социальной деятельности общества, основанной 
на принципах конкуренции, соперничества и получения максимальной прибыли, 
исключить из повседневной жизни человека действующие стресс-факторы, мы 
коснемся лишь некоторых возможностей диминуации стрессогенных ситуаций. 

Имеются три потенциальных пути. 
Первый путь – это переориентирование существующей системы 

государственной организации экономической и социальной деятельности 
общества, базирующейся на принципах конкуренции и соперничества, в 
систему, основанную на истинно демократических принципах, гарантирующих 
равноправное участие членов общества в решении государственных задач и 
распределении материальных благ, что мало вероятно. 

Второй путь – это устранение психогенных факторов и условий. 
Третий путь базируется на механизмах развития психогенного стресса на:  

а) использовании саногенной функции эмоций по мобилизации организма с целью 
устранения воздействия психогенных факторов или достижения желаемого; 
б) диминуации развития психогенного стресса и его последствий посредством 
осознанной направленной когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
деятельности; в) модулировании своего поведения и образа жизни в целях 
благоприятствования здоровью и минимизации влияния ситуаций на состояние 
организма; г) нейтрализации факторов за счет отвлечения внимания, минимизации 
угрожающей информации, фокусируя его на использовании знаний субъекта 
относительно поддержания своего здоровья; д) использовании эмоционального 
coping-а при управлении опасностями для здоровья; е) применении когнитивно-
поведенческой психотерапии; ж) использовании медитации, музыкальной 
терапии, различных техник релаксации и др.

Итак, мы с Вами живем во время, когда в нашей жизни доминирует хронический 
чрезмерный стресс, являющийся одной из главных причин преждевременной 
общебиологической деградации, который, согласно прогнозам на ближайшее 
будущее, с развитием общества не только не диминуирует, но и усилит свою 
агрессивность и к которому спонтанно адаптироваться функционально человек не 
будет способен, поэтому проблема формирования и поддержания психического 
здоровья, являющаяся основной задачей психосанокреатологии, становится 
архиактуальной проблемой сегодняшнего и будущего поколения. 
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Rezumat
În articol sunt elucidate unele particularităţi ale influenţei raţiilor alimentare cu diferită 
structură asupra conţinutului aminoacizilor liberi în serul sanguin. Experimentul 
a fost efectuat pe 20 şobolani maturi care au fost hrăniţi cu diferite raţii alimentare.  
A fost stabilită o corelaţie a conţinutului aminoacizilor în ser în funcţie de componentele 
structurale din raţiile alimentare. Excesul componentelor structurale din raţiile 
alimentare (glucide, proteine, lipide) induce modificări calitative şi cantitative ale 
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fondului aminoacizilor liberi în serul sanguin al şobolanilor din loturile experimentale.  
Datele privind concentraţia anumitor aminoacizi în serul sanguin ar permite utilizarea 
acestora ca markeri în identificarea, la prima etapă, a dezechilibrului metabolic în 
dependenţă de structura nutrienţilor şi vor servi ca bază în elaborarea recomandărilor de 
prevenire a unor dereglări funcţionale, prin optimizarea nutriţiei.
Cuvinte cheie: aminoacizi liberi, ser sanguin, şobolani albi de laborator, raţie 
alimentară.
Depus la redacţie 1 octombrie 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Ciochină Valentina, Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova; e-mail: 
valentina.ciochina@gmail.com; tel. (+373 22) 73-71-42.

Introducere
Actualmente este stabilit impactul alimentaţiei în dezvoltarea dezechilibrului 

metabolic şi dereglărilor mecanismelor intracelulare de transformare a substanţelor. 
Numeroasele cercetări ştiinţifice dedicate studiului acţiunii diferitor constituenţi 
alimentari asupra stării morfo-funcţionale a organismului [2, 12, 14] elucidează parţial 
dereglarea proceselor metabolice, cum ar fi în cazul consumului exagerat de grăsimi 
care induce dezvoltarea obezităţii [9], care, la rândul său, devine un factor de risc 
decisiv în instalarea ischemiei, diabetului zaharat şi cancerului [4, 8]. 

Statutul funcţional al organismului este determinat de caracterul proceselor 
metabolice ce au loc în organism. Locul central în reglarea diferitor etape ale proceselor 
metabolice, în principal al metabolismului azotului şi viabilităţii organismului aparţine 
aminoacizilor liberi [8]. Concentraţia aminoacizilor liberi în sânge reflectă starea 
echilibrului dinamic determinată, pe de o parte, de fluxul cantitativ şi calitativ al 
aminoacizilor în urma ingerării hranei şi degradării proteinelor corpului, iar pe de altă 
parte – de rata includerii acestora în procesele de sinteză a proteinelor sau alte căi 
metabolice în organism [1, 2]. 

Totodată, studiile efectuate din punct de vedere a sanocreatologiei explică utilizarea 
metaboliţilor intermediari ai tioaminocizilor (homocisteina, glutationul şi taurina) în 
calitate de markeri în identificarea nivelului de sănătate a organismului [14]. 

Incidenţa şi prevalenţa maladiilor cauzate de dereglări ale metabolismului a 
determinat necesitatea elucidării influenţei raţiilor alimentare cu diferită structură 
asupra conţinutului aminoacizilor liberi în serul sanguin. 

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate pe 20 şobolani albi de laborator, linia Wistar, masculi 

(vârsta 9 luni) cu masa iniţială 325-442 g, în vivariul Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie în conformitate cu directiva 86/609/CEE din 24 noiembrie 1986 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice experimentale. 

În scopul studierii influenţei raţiei alimentare cu diferită structură asupra conţinutului 
aminoacizilor liberi din serul sanguin, şobolanii au fost repartizaţi în 4 loturi, a câte 
5 animale fiecare, ce au fost hrăniţi diferenţiat cu diferite raţii alimentare, după cum 
urmează în tabelul 1: lotul-martor, şobolani ce au primit raţia standard; lotul I, şobolani 
alimentaţi cu raţia I, bogată în glucide; lotul II, şobolani ce au fost hrăniţi cu raţia 2, 
bogată în proteine; lotul III, şobolani ce au primit raţia 3, bogată în lipide. 
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Tabelul 1. Structura raţiilor alimentare.

Nr
Raţia standard Raţia 1 Raţia 2 Raţia 3

Component
alimentar % Component 

alimentar % Component 
alimentar % Component 

alimentar %

1. Proteine 65 Proteine 51,9 Proteine 85,85 Proteine 58,94
2. Glucide 18,65 Glucide 35,62 Glucide 11,44 Glucide 13,46
3. Grăsimi 15,5 Grăsimi 11,9 Grăsimi 2,18 Grăsimi 26,95

Analiza aminoacizilor liberi, a unor derivaţi ai acestora şi a produselor finale ale 
metabolismului azotat – ureea şi amoniacul a fost efectuată prin metoda cromatografiei 
în lichid cu schimb de ioni la analizatorul de aminoacizi AAA-339 (Cehia) [7]. Analiza 
statistică a rezultatelor e fost efectuată conform criteriului t-Student [13].

Rezultate şi discuţii
Analiza aminoacizilor plasmatici permite de a elucida particularităţile 

metabolismului azotului în funcţie de starea organismului, precum şi în dependenţă 
de acţiunea diverşilor factori, inclusiv şi a dietei (raţia alimentară). În particular, 
concentraţiile plasmatice ale aminoacizilor şi metaboliţilor lor sunt utile pentru 
determinarea tulburărilor metabolismului azotului, inclusiv şi al aminoacizilor, ce ar 
permite la rândul său diagnosticarea multor boli metabolice. 

În studiu efectuat au fost analizaţi cei 20 de aminoacizi proteinogeni din serul 
sanguin, derivaţii lor, precum şi compuşii intermediari în transformările metabolice ale 
aminoacizilor. Rezultatele obţinute au fost analizate, luând în considerare principalele 
grupe de aminoacizi liberi din plasma sanguină în funcţie de semnificaţia lor fiziologică 
şi căile de metabolizare (Tabelul 2). 

Analiza conţinutului aminoacizilor liberi din ser conform grupelor funcţionale a 
relevat clar tendinţa scăderii conţinutului aminoacizilor liberi cetogeni în serul sanguin 
la şobolanii din lotul I (43,98±5,37 mcM/100ml), II (30,58±1,63 mcM/100ml) şi  
III (26,59±4,84 mcM/100ml) în comparaţie cu lotul-martor (48,88±6,45 mcM/100ml). 
Însă, cele mai mici valori (de 1,8 ori) (p≤0,01) au fost determinate la şobolanii din lotul 
III, ce au consumat raţia alimentară bogată în lipide. Această scădere poate fi explicată 
prin formarea corpilor cetonici în organism, ceea ce denotă prezenţa mirosului intensiv 
de acetona în loturile II şi III. 

Tabelul 2. Conţinutul total al aminoacizilor liberi, conform grupelor funcţionale, în 
serul sanguin la şobolani hrăniţi cu diferite raţii alimentare (mcM/100ml).

∑ aa Lotul-martor 
(control) Lotul I Lotul II Lotul III

Σ Aminoacizilor liberi 253,47±16,18 227,79±31,22 231,33±13,55* 217,15±34,06*
Σ Indexul metabolismului azotat 425,54±40,50 348,58±47,83* 543,65±111,42* 345,93±46,77**
Σ Aminoacizilor neesenţiali 138,08±17,22 123,99±18,68 137,35±7,01 138,44±19,90
Σ Aminoacizilor esenţiali 91,05±7,35 78,36±10,24* 66,88±9,71** 56,23±9,98**
Σ Aminoacizilor imunoactivi 109,24±10,82 92,70±13,66* 104,10±7,53 96,65±13,30
Σ Aminoacizilor glucogeni 108,69±11,27 93,66±14,34 109,29±8,66 92,75±14,47
Σ Aminoacizilor cetogeni 48,88±6,45 43,98±5,37 30,58±1,63** 26,59±4,84**
Σ Aminoacizilor proteinogeni 229,14±13,46 202,36±28,83 204,23±11,78** 194,67±29,51
Σ Tioaminoacizilor 23,59±3,33 23,87±3,026 25,00±3,92 18,55±2,71

Notă: * р≤0,05; **p≤0,01 – veridicitatea calculată în raport cu grupul de control.
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Cea mai mică concentraţie a aminoacizilor glucogeni în ser (92,75±14,47 
mcM/100ml), de asemenea, a fost depistată în serul sanguin al şobolanilor ce au 
primit raţia alimentară 3, bogată în lipide. Spre comparaţie, la lotul-martor conţinutul 
aminoacizilor glucogeni a constituit 108,69±11,27, la lotul I – 93,66±14,34, iar la lotul 
II – 109,29±8,66. Micşorarea aproximativ de 1,3 ori a aminoacizilor glucogeni în serul 
sanguin al şobolanilor din lotul III, probabil se datorează includerii acestora în procesul 
de gluconeogeneză, deoarece s-a stabilit că raţia bogată în lipide contribuie la scăderea 
conţinutului de glucoză în sânge [10].

Acelaşi tablou a fost observat şi la analiza concentraţiei aminoacizilor ce conţin 
sulf (tioaminoacizilor) şi a aminoacizilor imunoactivi (Tabelul 2). 

Conţinutul total al aminoacizilor esenţiali de asemenea este mai mare în serul 
sanguin la şobolanii din lotul-martor (91,05±7,35 mcM/100ml) şi mai mic (p≤0,01) la 
şobolanii din lotul III, ce au primit raţia bogată în lipide (56,23±9,98 mcM/100ml). 

Pe de altă parte, valorile sumare ale aminoacizilor neesenţiali rămân neschimbate la 
toate patru grupe de animale, ceea ce, posibil este determinat de capacitatea de a menţine 
fondul aminoacizilor liberi constant indiferent de administrarea raţiilor alimentare cu 
diferită structură.

Analiza datelor obţinute a relevat o cantitate mai mică a aminoacizilor 
liberi proteinogeni în serul şobolanilor din lotule I (202,36±28,83 mcM/100ml),  
II (204,23±11,78 mcM/100ml) şi III (194,67±29,51 mcM/100ml) în raport cu lotul de 
control (229,14±13,46 mcM/100ml). Această variaţie corelează într-o anumită măsură 
cu conţinutul proteinelor în raţiile administrate conform loturilor experimentale, dar, 
totodată, indică şi la particularităţile metabolismului proteic şi al aminoacizilor în 
funcţie de dietă. 

De rând cu grupele funcţionale ale aminoacizilor au fost analizaţi şi fiecare aminoacid 
în parte, derivaţii lor precum şi unii intermediari ai metabolismului aminoacizilor şi 
azotului, deoarece conţinutul fiecărui aminoacid ar putea servi ca indicatori ai stării 
funcţionale a organismului în dependenţă de alimentaţie. În tabelul 3 sunt prezentate 
valorile cantitative ale aminoacizilor liberi din serul şobolanilor experimentali ce au 
primit diferite raţii alimentare. 

Tabelul 3. Conţinutul aminoacizilor liberi în sângele şobolanilor de laborator 
(mcM/100ml).

Aminoacizii Lotul-martor 
(control) Lotul I Lotul II Lotul III

Acidul cisteic 1,15±0,25 ٭0,78±0,16 ٭1,48±0,52 ٭1,94±0,91
Taurina 17,11±2,39 18,41±2,39 17,19±2,98 11,14±2,30
Acidul aspartic 4,05±0,23 3,25±0,82 3,19±0,30 3,154±0,98
Treonina 20,03±1,39 14,42±1,16 18,06±4,52 13,004±3,92
Serina 21,41±1,61 16,43±2,58 20,58±2,33 25,354±5,02
Asparagina 4,32±1,45 ٭2,08±0,30 ٭3,043±0,70 ٭6,74±1,40
Acidul glutamic 11,35±0,70 9,58±1,50 7,52±0,84 9,084±2,18
Glutamina 27,14±4,63 27,90±4,16 25,74±2,77 24,164±5,38
Ac.α-aminoadipinic 1,37±0,23 ٭1,02±0,17 ٭2,00±0,44 ٭2,25±0,97
Prolina 10,28±2,36 8,62±0,98 12,91±2,09 17,654±3,59
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Tabelul 3 (Continuare).
Glicina 18,87±2,39 16,28±2,80 20,16±1,49 16,684±2,47
Alanina 32,57±6,07 32,98±5,98 37,34±3,55 28,534±4,61
Citrullina 1,15±0,18 1,50±0,20 1,70±0,39 2,06±0,72
Ac.α-aminobutiric 1,036±0,25 ٭1,29±0,21 ٭1,87±0,38 ٭1,76±0,69
Valina 11,75±1,78 10,27±1,60 9,96±2,20 6,02±0,65
Cisteina 2,95±0,59 2,61±0,25 3,4±0,66 3,45±1,15
Metionina 2,38±0,43 2,06±0,46 2,92±0,80 2,02±0,62
Cistationina 0 0 0 0
Izoleucina 5,65±0,31 5,44±0,68 4,32±0,57 3,46±0,99
Leucina 9,05±0,79 7,46±1,13 5,42±0,96 5,73±1,39
Tirozina 5,13±0,56 4,23±0,37 3,45±0,64 3,61±0,97
Fenilalanina 3,71±0,53 2,60±0,29 2,84±0,66 2,32±0,74
Ac.γ-aminobutiric 0,79±0,15 ٭1,058±0,18 ٭0,99±0,13 ٭1,30±0,54
Ornitina 1,72±0,22 1,36±0,18 1,85±0,31 2,02±0,52
Lizina 25,34±7,76 24,24±3,048 14,53±3,72 11,46±1,98
Histidina 3,29±0,47 2,96±0,24 3,10±0,84 3,22±0,53
Arginina 9,84±1,02 8,89±2,05 5,70±1,62 8,98±2,13
Urea 61,90±9,03 47,21±7,39 65,03±17,42 68,56±17,04
Amoniacul 110,17±17,80 73,58±10,70 247,28±117,37 60,22±6,78

Notă: * р≤0,05 – veridicitatea calculată în raport cu grupul de control.

În plasma şobolanilor hrăniţi cu raţia bogată în glucide (lotul I), conţinutul în 
serul sanguin al taurinei, acidului aspartic, glutaminei, metioninei, izoleucinei, lizinei, 
histidinei şi argininei nu diferă semnificativ de valorile acestora la lotul-martor, iar 
conţinutul treoninei, serinei, asparaginei, acidului glutamic, prolinei, glicinei, leucinei, 
tirozinei, fenilalaninei şi ornitinei este mai mic. De asemenea, la acest lot experimental 
s-a înregistrat o concentraţie mai mică a produselor metabolismului azotului – ureea 
şi amoniacul şi un conţinut mai mare al aminoacizilor cu catena ramificată (BCAA) 
– valina, leucina şi izoleucina şi al aminoacidului tirozina în comparaţie cu loturile II 
şi III. Creşterea concentraţiei valinei, leucinei şi izoleucinei, precum şi a tirozinei în 
plasma sanguină este asociată cu riscul major al dereglărilor metabolice ce pot provoca 
obezitate şi diabet zaharat [3]. 

La şobolanii din lotul II, cărora li s-a administrat raţia bogată în proteine, în serul 
sanguin concentraţia aminoacizilor: prolina, glicina, alanina, cisteina, a. α-aminobutiric, 
citrulina şi ornitina a crescut, iar a aminoacizilor: asparagina, a.glutamic, glutamina, 
valina, izoleucina, leucina, tirozina, fenilalanina şi lizina a scăzut comparativ cu 
martorul. Totodată, concentraţia treoniei, serinei, metioninei şi histidinei nu s-a modificat 
esenţial faţă de martor. Dintre produsele metabolismului azotului, doar concentraţia 
amoniacului a fost veridic sporită. Faptul, că la această grupă experimentală în serul 
sanguin a fost înregistrat un număr mai sporit de aminoacizi, a căror concentraţie 
este mai mare comparativ cu martorul, poate fi explicat prin conţinutul mai majorat 
al proteinelor în raţia administrată. Drept dovadă a celor menţionate este şi nivelul 
ridicat (de 2,2 ori) al amoniacului în ser. Se ştie, că excesul de proteină în raţiile 
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alimentare induce o suprasolicitare metabolică asupra organismului, ceea ce se poate 
solda cu diverse dereglări funcţionale, inclusiv şi cu dezechilibrul metabolismului  
aminoacizilor [5].

În serul sanguin al şobolanilor din grupul III, cărora li s-a administrat raţia 
preponderentă în lipide, conţinutul a. aspartic, metioninei, histidinei ca şi la grupul II 
nu s-a modificat faţă de valorile lor la lotul martor. 

Nivelul concentraţiei în ser a taurinei, treoninei, a. glutamic, glutaminei, glicinei, 
alaninei, valinei, izoleucinei, leucinei, tirozinei, fenilalaninei şi lizinei a fost mai mic 
comparativ cu martorul, pe când cel al serinei, asparaginei, prolinei, cisteinei, citrulinei, 
ornitinei, a. α-aminobutiric şi a a.γ-aminobutiric, precum şi a ureei a fost mai mare 
comparativ cu martorul. 

Variaţia concentraţiei aminoacizilor în ser la această grupă de şobolani, cel mai 
probabil poate fi cauzată de modificările metabolismului aminoacizilor, ci nu de raţia 
administrată. Studii recente au stabilit că dieta bogată în lipide poate cauza unele 
dereglări metabolice care în final se soldează cu patogenii. Astfel, conţinutul mai mare 
de lipide în hrana consumată provoacă insuficienţă renală şi creşterea concentraţiei 
ureei în plasma sanguină [11]. Pe de altă parte, dieta bogată în lipide influenţează 
metabolismul aminoacizilor prin inhibarea procesului de oxidare a aminoacizilor în 
ţesuturile periferice şi acumularea lor în plasmă [6]. 

Totodată, conţinutul mai mare (de 1,5 ori) al asparaginei comparativ cu lotul 
control (р≤0,05) la şobolanii din lotul III, indică la un grad mai pronunţat de intoxicaţie 
a organismului. De asemenea, la şobolanii din acest lot au fost depistate valori scăzute 
ale taurinei (de 1,5 ori) comparativ cu lotul de control, ceea ce presupune micşorarea 
potenţialului antioxidant şi de reglare a proceselor inflamatorii ale organismului. 

Astfel, conţinutul aminoacizilor liberi din serul sanguin este determinat nu 
numai de structura raţiilor alimentare administrate, dar şi de metabolismul fiecărui 
aminoacid în parte, de legătura dintre căile de transformare biochimică a lor şi de 
corelarea cu întreaga reţea a proceselor metabolice. Datele referitor la concentraţia 
aminoacizilor plasmatici ar permite identificarea dereglărilor metabolice în funcţie 
de structura nutrienţilor din raţiile alimentare şi prevenirea unor boli metabolice, prin 
optimizarea nutriţiei. Identificarea, însă a aminoacizilor-markeri ai dezechilibrului 
metabolic cauzat de excesul anumitor constituenţi din raţiile alimentare, necesită  
investigaţii suplimentare.

Concluzii
Conţinutul aminoacizilor liberi în sângele şobolanilor corelează cu structura 1. 

raţiilor alimentare administrate.
Excesul componentelor (glucide, lipide sau proteine) din raţiile alimentare 2. 

induce modificări calitative şi cantitative ale fondului aminoacizilor liberi în sânge, ce 
poate cauza, la rândul său, unele dereglări metabolice.

Concentraţia aminoacizilor din serul sanguin este relevantă în scopul optimizării 3. 
nutriţiei, identificării şi prevenirii dereglărilor metabolice.
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Rezumat
Au fost elucidate particularităţile spectrului aminoacizilor liberi şi ale produselor finale 
ale metabolismului azotat în saliva umană în dependenţă de sex. Concentraţia sumară 
de aminoacizi liberi la persoanele tinere de gen masculin este semnificativ mai înaltă 
comparativ cu cele de gen feminin. Cu toate acestea, raportul unor grupuri de aminoacizi 
nu depinde de diferenţa de gen. A fost constatat, că conţinutul total al aminoacizilor liberi 
în salivă este mai mic decât în serul sanguin. Dintre grupele funcţionale ale aminoacizilor 
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liberi, tioaminoacizii au un conţinut aproape identic în ambele fluide biologice. Au fost 
depistate diferenţe în cota de distribuţie a produselor metabolismului azotului în ser şi 
salivă. 
Cuvinte cheie: salivă mixtă, ser sanguin, aminoacizi liberi, metabolism azotat, grupă 
funcţională.
Depus la redacţie: 05 iulie, 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova;  
e-mail: valentina.ciochina@gmail.com; tel. (+373 22) 73-71-42. 

Introducere
Pentru menţinerea statutului sanogen al organismului este oportun de a evidenţia 

markerii, care permit monitorizarea stării metabolice pe baza unei abordări 
individualizate de evaluare a rezultatelor clinice şi biochimice [41, 42]. Identificarea 
unor markeri biochimici relevanţi, în combinaţie cu elaborarea tehnologiilor analitice, 
creează posibilităţi de introducere în clinică a unor metode noi de estimare a stării de 
sănătate. Recent, atenţia cercetătorilor asupra studiului capacităţilor salivei umane a 
crescut semnificativ, datorită proprietăţilor unice ale acestui secret şi a utilizării lui 
în scopuri diagnostice [33]. Fluidul oral este singurul fluid biologic pentru care este 
posibilă o colectare neinvazivă, multiplă şi aproape nelimitată cantitativ în condiţii 
biologice. În cavitatea bucală se află canalele de eliminare a trei perechi de glande 
salivare mari: parotide, submandibulare şi sublinguale. În afară de aceasta, numeroase 
glande mici sunt prezente în membrana mucoasa a gurii, care sunt numite după 
localizare: labiale, jugale, palatine si linguale. Saliva mixtă reprezintă rezultatul 
activităţii tuturor glandelor salivare: glanda submandibulară secretă – aproximativ 
69%, glanda parotidă – 26%, iar glanda sublinguală – 5% din toată saliva [33, 34].  
Dinamica ratei de secreţie a salivei constituie în stare de veghe, în afara mesei, aproximativ 
0,5 ml/min; în timpul somnului – mai puţin de 0,05 ml/min, iar în timpul mesei – 
până la 2,3 ml/min [22]. Saliva mixtă are mai multe funcţii: digestivă, mineralizantă, 
protectoare, antibacteriană, imună, hormonală etc., fapt condiţionat de compoziţia 
biochimică complexă, datorită implicării diverselor proteine, lipide (colesterolul şi 
eterii săi, acizii graşi liberi, glicerofosfolipidele etc.), compuşi steroizi (cortizolul, 
estrogenii, progesteronul, testosteronul etc.), glucidelor (componentele oligozaharidice 
ale mucinei, glicozaminoglicanilor liberi, mono- şi dizaharidele), ionilor (Na+, K +, 
Ca2 +, Li +, Mg2 +, I-, Cl-, F- etc.), substanţelor neproteice ce conţin azot (ureea, acidul 
uric, creatina, amoniacul, aminoacizii liberi), vitaminelor (C, B1, B2, B6, H, PP etc.), 
nucleotidelor ciclice şi a altor compuşi. Saliva conţine, de asemenea, o cantitate relativ 
mică de leucocite, bacterii şi părţi de celule exfoliate ale ţesutului epitelial. 

Zilnic o persoană elimină 0,5-2 litri de salivă. Peste 90% din masa totală a salivei o 
constituie apa [3]. Cu referire la capacitatea exprimată a glandelor salivare de a absorbi 
din sânge nu numai electroliţii, hormonii, enzimele, ci şi compuşii organici, inclusiv 
produsele metabolismului azotului, determinarea lor în salivă reprezintă semnificaţie 
teoretică şi aplicativă pentru dezvoltarea sialodiagnosticului neinvaziv [7, 10, 18, 19, 
28, 29, 34, 38, 39]. Studiul salivei are destul de multe avantaje faţă de alte metode ale 
diagnosticului de laborator, ceea ce în primul rând se datorează simplităţii şi caracterului 
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atraumatic al colectării mostrelor, fapt reflectat în publicaţiile ultimilor ani [12, 35]. 
Biomarkerii salivei sunt deja utilizaţi pe scară largă în diagnosticarea sportivilor şi în 
scopuri aplicative, ştiinţifice: monitorizarea sarcinilor fiziologice, evaluarea recuperării 
fizice etc. [30]. S-a constatat că saliva reflectă starea metabolismului organismului  
[14, 35, 36]. Astfel, determinarea concentraţiei de bromură de sodiu în 
salivă este o metodă sigură şi neinvazivă pentru evaluarea gradului de  
deshidratare a organismului [5].

Determinarea nitriţilor în salivă este recomandată pentru utilizare în laboratoarele 
clinice în scopul controlului efectelor terapeutice şi igienice asupra microflorei esofagului 
şi a stomacului [31]. S-a demonstrat valoarea informativă a parametrilor lichidului 
oral în evaluarea răspunsului imun al organismului [37]. Cel mai promiţător indicator 
pentru evaluarea intensităţii stresului oxidativ reprezintă activitatea antioxidantă 
a fluidelor biologice, inclusiv şi cea a salivei. Au fost determinate particularităţile 
cronofiziologice ale dinamicii activităţii antioxidante a salivei în normă, s-a demonstrat 
stabilitatea acestui parametru în dependenţă de vârstă şi sex [11]. Au fost studiate 
legităţile modificărilor conţinutului unor hormoni şi enzime din componenţa salivei  
[13, 28, 32]. Astfel, cortizolul liber ca substanţă lipofilă pătrunde uşor prin membranele 
celulare în saliva ductului, în care se determină în concentraţii de 2 ordine mai mici 
decât în plasma sanguină. Mai mult, concentraţia cortizolului în salivă nu depinde de 
viteza curentului ei [32].

Astfel, prezenţa corelaţiei semnificative între tulburările unor sisteme fiziologice 
şi activitatea funcţională a glandelor salivare a dat temei cercetătorilor de a numi 
aceste glande „oglindă a maladiilor” [18]. S-a depistat [32], că catecolaminele sau 
stimularea simpatică măreşte curentul de fluid extracelular, ceea ce duce la creşterea 
raportului salivă-plasmă al concentraţiei substanţelor care intră în componenţa 
salivei. Unii autori citează date cu privire la modificările cantitative şi calitative ale 
proteinelor din saliva secretată de către om, în funcţie de starea fiziologică şi statutul  
funcţional al organismului.

O parte din cercetători conchid despre rolul decisiv al factorilor psiho-emoţionali 
în formarea compoziţiei biochimice a salivei [9, 18]. Astfel, Григорьев И. В. şi 
colaboratorii [18-21] au dezvăluit particularităţile spectrului de proteine al salivei 
mixte pe fondalul diferitor condiţii psiho-emoţionale, în special în cazul depresiei. 
S-a constatat că spectrul conţinutului proteic al salivei mixte practic nu se modifică 
în cazul, când saliva este colectată într-o stare psiho-emoţională calmă, relativ neutră 
pentru persoana dată. În stare psiho-emoţională pozitivă, care însoţeşte creativitatea s-a 
stabilit un nivel înalt de proteine în saliva mixtă. 

Date similare au fost observate şi în cazul unor emoţii naturale pozitive caracteristice 
pentru aşa-numita stare optimistă de spirit. Este dovedit faptul, că diferite forme de 
depresie provoacă o scădere semnificativă a cantităţii de proteină în saliva mixtă.  
De asemenea au fost evidenţiate perspectivele utilizării datelor privind conţinutul 
proteic al salivei în evaluarea complexă a stării psiho-emoţionale, pronosticul gradului 
de rezistenţă faţă de factorii de mediu stresogeni [18-21]. Totodată, în literatura 
ştiinţifică de specialitate nu sunt date cu referire la metabolismul azotului în salivă, cu 
excepţia informaţiei privind modificarea conţinutului de uree din salivă în funcţie de 
diferite eforturi fizice [40], de hiperbarie [35] şi la pacienţii cu diabet zaharat [24]. 
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Există, de asemenea, unele date privind determinarea cantitativă a unor aminoacizi 
liberi în salivă prin metoda spectrofotometrică [35]. Pentru a folosi saliva în diagnosticare, 
în scopul identificării markerilor pentru controlul stării metabolice sanogene a 
organismului este necesar de elucidat raportul dintre concentraţiile substanţelor în 
sânge şi salivă. Multe componente organice se conţin în salivă în concentraţii mult 
mai mici decât în plasmă. Astfel, conform unor date [33, 34], concentraţia ureei în 
salivă este de aproximativ 7 ori mai mică decât în sânge. O atenţie deosebită se acordă 
studiului concentraţiei de hormoni în aceste fluide biologice, în special, a cortizolului, 
cortizonului, aldosteronului, estriolului, progesteronului, precum şi a tiroxinei, 
hormonilor pituitari, ai suprarenalelor şi gonadelor [28, 29, 35]. 

Astfel, hormonii sexuali în salivă s-au dovedit a fi în concentraţie mai mare 
(estradiolul) sau mai mică (progesteronul, prolactina, FSH, LH), comparativ  
cu serul sanguin [28]. 

Concentraţia de testosteron liber în salivă corelează cu concentraţia lui în sânge şi 
reprezuntă un marker adecvat al deficitului de androgeni la bărbaţi [17]. S-a demonstrat 
că conţinutul unor hormoni, în special al cortizolului, în salivă corespunde complet 
concentraţiei acestuia în sânge [2]. Mai mult ca atât, unii autori consideră că conţinutul 
de cortizol în salivă şi nu cel din plasma sanguină reprezentă indicatorul principal 
pentru diagnosticul maladiilor suprarenale [8, 35]. Pe de altă parte, este cunoscut şi 
demonstrat rolul utilizării în diagnosticul de laborator al concentraţiei aminoacizilor 
liberi în sânge [23, 25, 27]. 

În acelaşi timp, problema raportului dintre concentraţiile de aminoacizi liberi în 
plasma sanguină şi saliva mixtă nu este practic dezvăluită [36], ceea ce a determinat 
obiectivul studiului efectuat în lucrarea dată. Analiza detaliată a lui Legato M. J. [4] 
oferă informaţii despre particularităţile fiziologice în funcţie de gen ale sistemului 
nervos, cardiovascular, imun, precum şi a conţinutului salivei. Astfel, Коротько Г. Ф., 
Готовцева Л. П. [28] au evidenţiat diferenţe pronunţate în concentraţia hormonilor din 
salivă în funcţie de sex. 

Prin urmare, luând în considerare avantajele sialodiagnosticului, comparativ cu 
metodele de laborator uzuale de analiză a sângelui, precum şi datorită simplităţii, 
comodităţii şi caracterului atraumatic al colectării sale, a fost considerat oportun de a 
identifica particularităţile de sex ale conţinutului de aminoacizi liberi şi ale produselor 
metabolismului azotului în saliva mixtă în stare de repaus, ceea ce a constituit un alt 
obiectiv al studiului.

Materiale şi metode de cercetare
Pentru determinarea concentraţiei unor metaboliţi în lichidele biologice, precum 

hormonii şi aminoacizii, este necesar de a lua în considerare ritmurile circadiene  
[1, 2, 32]. Astfel s-a stabilit că conţinutul de aminoacizi liberi în plasma sanguină 
este minimal la 4 dimineaţa şi maximal după-amiază [1]. Acesta şi explică colectarea 
simultană a probelor de sânge şi salivă dimineaţa pe stomacul gol. Saliva mixtă a fost 
colectată într-un volum de 5 ml timp de 5-15 minute, pe stomacul gol, după prelucrarea 
minuţioasă a cavităţii bucale, mai întâi cu apă potabilă, apoi cu apă distilată, deoarece 
placa dentară conţine un număr mare de enzime [24, 29]. Saliva colectată a fost supusă 
deproteinizării cu 5 ml soluţie de acid sulfosalicilic de 6%, amestecată minuţios şi 
lăsată timp de o oră în frigider. Apoi, mostra a fost supusă centrifugării la 6000 r/min 
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timp de 15 minute. Supernatantul a fost spălat de 3 ori cu 100 ml apă distilată, evaporat, 
iar reziduul uscat s-a dizolvat în soluţia tampon iniţială (pH 2,2) şi 0,1 ml din cantitatea 
lui s-a introdus în coloana cromatografică. 

Desalinizarea probelor de salivă nu a fost efectuată, deoarece sărurile aplicate pe 
coloană împreună cu soluţia tampon iniţială, trec uşor prin răşina schimbătoare de ioni, 
iar aminoacizii rămân în stratul superior al ionitului şi apoi sunt spălaţi cu ajutorul 
soluţiilor tampon de lucru [14, 26]. 

Analiza salivei colectate s-a efectuat cu ajutorul analizatorului de aminoacizi AAA-
339M prin cromatografie cu schimb de ioni, care permite detectarea simultană a până la 
150 de aminoacizi. Rezultatele obţinute au fost supuse unei analize statistice, folosind 
criteriul Student. 

S-a determinat conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi (AAL) în saliva mixtă 
şi în serul sanguin la 12 tineri sănătoşi cu vârsta de 18-20 ani. De asemenea au fost 
elucidate particularităţile de sex ale spectrului aminoacizilor liberi în salivă la 6 băieţi 
şi 6 fete cu vârsta de 18-20 ani. În conformitate cu normele general acceptate [44], 
subiecţii au fost informaţi cu privire la natura generală a manipulărilor ulterioare şi 
le-a fost garantată siguranţa completă a acestora. La momentul studiului, subiecţii erau 
practic sănătoşi şi nu aveau tulburări psihosomatice.

Rezultate şi discuţii
În prima parte a studiului, a fost comparat conţinutul de AAL în saliva şi sângele 

tinerilor. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. S-a constatat că conţinutul total de 
AAL în salivă este în medie de 7,06 ori mai mic decât în serul sanguin. 

Tabelul 1. Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi din serul sanguin şi salivă 
(mcM/100ml).

Aminoacizi Ser sangvin Salivă
Ac.cisteinic 0,93±0,31 ٭2,72±0,41
Taurina 12,79±7,82 3,94±0,71
Ac.aspartic 5,92±1,45 ٭2,55±0,56
Treonina 11,54±6,51 ٭0,73±0,14
Serina 9,76±1,33 ٭2,07±0,43
Asparagina 12,23±4,28 ٭3,60±0,58
Ac.glutamic 20,12±5,21 ٭2,21±0,40
Glutamina 42,57±7,52 ٭2,21±0,46
Ac.α-aminoadipinic 0,54±0,44 0,00
Prolina 22,58±7,54 ٭2,92±0,58
Glicina 21,56±7,61 ٭2,90±0,52
Alanina 25,38±10,32 ٭1,53±0,34
Citrulina 1,77±0,65 0,00
Ac.α-aminobutiric 1,25±0,38 0,00
Valina 15,52±7,49 ٭2,17±0,37
Cisteina 2,55±1,03 2,23±0,42
Homocisteina 0,73±0,48 0,00
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Tabelul 1 (Continuare). 
Metionina 2,27±0,74 ٭0,45±0,09
Izoleucina 8,53±3,59 ٭0,68±0,14
Leucina 12,61±7,64 ٭٭0,73±0,14
Tirozina 8,48±2,51 ٭1,73±0,38
Fenilalanina 8,12±2,26 ٭1,50±0,31
Ac.γ-aminobutiric 0,28±0,12 ٭0,08±0,01
Etanolamina 1,54±0,48 1,58±0,28
Triptofan 3,25±2,21 0,77±0,15
Ornitina 8,12±3,09 ٭1,29±0,22
Lizina 22,31±8,28 ٭0,96±0,15
Histidina 17,59±7,61 ٭0,96±0,20
Arginina 7,43±4,47 ٭1,13±0,22
Σ aminoacizi liberi 308,27±113,51 ٭43,65±6,55
Ureea 375,14±105,24 434,00±78,12
Amoniac 18,68±12,73 44,91±8,98
Σ indicilori metabolismului azotat 702,09±351,35 522,56±94,06

Notă: – * diferenţa statistică a conţinutului aminoacizilor în salivă comparativ cu serul 
sanguin – р≤0,05

În pofida faptului, că conţinutul majorităţii AAL din salivă este veridic mai mic 
decât în serul sanguin, concentraţia unora (taurină, cistină, triptofan) în salivă este 
redusă neveridic (la p≤0,05). În acelaşi timp, concentraţia de etanolamină în salivă şi 
ser este practic similară. Unii metaboliţi ai AAL, care sunt prezenţi în serul sanguin, în 
salivă lipsesc (acidul α-aminoadipinic, acidul α-aminobutiric, citrulina, homocisteina).

 Datele prezentate în tabelul 2 relevă un conţinut mult mai mic al aminoacizilor 
proteinogeni în salivă, comparativ cu serul sanguin (de 8,2 ori), iar al celor 
esenţiali – de 10,8 ori. Acesta, posibil, este legat de implicarea lor în procesele  
plastice ale organismului. 

Tabelul 2. Conţinutul sumar al diferitor grupe funcţionale de AAL în serul sanguin şi 
salivă (mkmol/100ml.

Grupe funcţionale ale AAL Ser sanguin Salivă Indicele raportului
Ser sanguin/salivă

Aminoacizi neesenţiali 171,15±48,68 ٭23,95±5,99 7,15
Aminoacizi esenţiali 109,17±50,81 ٭10,08±2,92 10,84
Aminoacizi imunoactivi 106,55±39,91 ٭17,93±5,02 5,94
Aminoacizi glicogeni 89,68±34,51 ٭11,96±3,71 7,50
Aminoacizi cetogeni 63,30±26,47 ٭6,36±1,59 9,95
Aminoacizi proteinogeni 280,32±99,44 ٭34,03±7,49 8,24
Tioaminoacizii 19,27±10,37 9,34±2,71 2,06

 Notă: – * diferenţa statistic veridică a conţinutului sumar al aminoacizilor în salivă 
comparativ cu serul sanguin – р≤0,05.
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Prezintă interes faptul, că concentraţia de tioaminoacizi în salivă este mai mică, 
comparativ cu serul sanguin, însă această diferenţă este neveridică, ceea ce poate 
fi explicat prin rolul universal al acestor aminoacizi în organism. Grupele SH au 
reactivitate sporită şi diversă, ceea ce determină rolul tioaminoacizilor în procesele 
biochimice: reacţiile enzimatice asociate metabolismului lipidelor şi carbohidraţilor, 
neutralizarea compuşilor organici străini, restabilirea peroxizilor şi realizarea funcţiilor 
coenzimatice. Ca parte componentă a centrelor active ale unui şir de enzime aceşti 
aminoacizi participă în realizarea funcţiilor catalitice, în legarea substraturilor, 
coenzimelor şi ionilor metalici. Scindarea legăturilor disulfidice conduce la o modificare 
a structurii native a proteinelor şi la pierderea activităţii lor biologice.

Dereglarea metabolismului tioaminoacizilor poate provoca consecinţe grave pentru 
organism (deteriorarea pereţilor arterelor, a neuronilor, structurii ADN-ului, dezvoltarea 
unei game largi de patologii, tulburarea dezvoltării intrauterine etc.). Anterior a fost 
demonstrat, că utilizarea tioaminoacizilor ca markeri nespecifici ai nivelului de sănătate 
este justificată [43]. Concentraţia produselor finale ale metabolismului azotului în 
salivă este mai mică decât în serul sanguin, totuşi aceasta nu este veridică (tabelul 1). 
Prezintă interes diferenţele în cota de distribuţie a produselor metabolismului azotului 
în ser şi salivă (figura 1). Astfel, ΣΑAL constituie în ser 43,9%, faţă de conţinutul 
total al produselor metabolismului azotului, ureea – 53,4%, amoniacul – 2,7%, iar în 
salivă ΣΑAL constituie doar 8,35%, ureea – 83,05%, iar amoniacul – 8,6%. În acest 
caz, conţinutul absolut al ureei în salivă este de 1,2 ori mai mare decât în ser, iar al 
amoniacului – de 2,4. Acesta poate fi condiţionat de faptul, că enzimele lizozomale ale 
leucocitelor şi lizozimul împreună cu alte glicozidaze şi proteinaze distrug membranele 
celulare ale microorganismelor cavităţii bucale, urmată de eliberarea ulterioară a 
amoniacului [16].

А – ser sanguin  B - salivă
 Fig. 1. Distribuirea produselor metabolismului azotului în serul sanguin (A) și 

salivă (B).
Este necesar de menţionat cercetările efectuate de către Гильмиярова Ф. Н. şi 

colaboratorii [15], care au relevat specificul metabolic în funcţie de parametrii biochimici 
ai lichidului cavităţii bucale, precum şi de grupa sanguină. Astfel, pentru grupa sanguină 
0 (I), este caracteristic cel mai înalt nivel de activitate al alaninaminotransferazei şi cel 
mai scăzut nivel de activitate al aspartataminotransferazei; pentru grupa A (II) se observă 
cel mai înalt nivel de proteină totală, proteină C reactivă, aspartataminotransferază.  
La persoanele cu grupa sanguină AB (IV) s-a depistat cel mai înalt nivel de uree în 
salivă [15]. Rezultatele obţinute de aceşti autori ar trebui luate în considerare atunci, 
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când se creează o gradare suplimentară a valorilor de referinţă nu numai pe sexe, ci şi 
luând în considerare apartenenţa la grupa sanguină corespunzătoare.

 În partea doua a studiului au fost analizate diferenţele conţinutului de AAL în 
salivă în dependenţă de sex. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3. Conţinutul aminoacizilor liberi în saliva mixtă umană în dependenţă de sex 
(mg/100ml).

Aminoacizi Fete Băieţi
Ac.cisteinic 0,38 ± 0,13 0,80 ± 0,27
Taurina 0,53 ± 0,15 0,82 ± 0,41
Ac.aspartic 0,30 ± 0,09 0,51 ± 0,04
Treonina 0,08 ± 0,02 0,21 ± 0,05
Serina 0,26 ± 0,09 0,69 ± 0,16
Asparagina 0,22 ± 0,03 0,27 ± 0,01
Ac.glutamic 0,46 ± 0,12 0,55 ± 0,08
Glutamina 0,37 ± 0,09 0,48 ± 0,08
Prolina 0,62 ± 0,21 1,35 ± 0,16
Glicina 0,96 ± 0,35 1,06 ± 0,04
Alanina 0,50 ± 0,16 0,56 ± 0,12
Valina 0,63 ± 0,34 0,84 ± 0,27
Cisteina 0,39 ± 0,16 0,48 ± 0,01
Metionina 0,10 ± 0,03 0,38 ± 0,15
Izoleucina 0,08 ± 0,03 0,23 ± 0,13
Leucina 0,09 ± 0,04 0,45 ± 0,43
Tirozina 0,41 ± 0,16 0,52 ± 0,08
Fenilalanina 0,40 ± 0,09 0,47 ± 0,12
Ac.γ-aminobutiric 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,001
Etanolamina 0,13 ± 0,05 0,21 ± 0,02
Triptofan 0,26 ± 0,08 0,51 ± 0,23
Ornitina 0,44 ± 0,18 1,06 ± 0,92
Lizina 0,77 ± 0,29 0,76 ± 0,40
Histidina 0,38 ± 0,11 0,60 ± 0,23
Arginina 0,19 ± 0,04 0,27 ± 0,12
Ureea 5,48 ± 1,63 6,33 ± 3,46
Amoniac 6,88 ± 1,28 8,81 ± 4,76

Analiza rezultatelor obţinute, prezentate în tabelul 3, ne permite să conchidem 
că ureea şi amoniacul reprezintă cea mai semnificativă fracţiune din produsele 
metabolismului azotului din salivă: 60% la fete şi 52% la băieţi. În acelaşi timp, nu au 
fost depistate diferenţe semnificative în raportul dintre concentraţiile amoniacului şi 
ureei între grupuri (la tineri – 1,39 ± 0,18 şi în cazul fetelor – 1,26 ± 0,13), ceea ce indică 
la independenţa acestui indicator de sexul persoanelor testate. Printre AAL detectaţi în 
saliva mixtă, cea mai mare concentraţie a fost observată la aminoacizii: taurina, acidul 
aspartic şi glutamic, prolina, glicina, alanina, valina, ornitina, lizina, histidina, precum 
şi metionina, izoleucina şi leucina, atât în saliva băieţilor, cât şi a fetelor. 

În rezultatul analizei comparative a conţinutului AAL în salivă în dependenţă de sex 
s-a stabilit, că la băieţi, comparativ cu fetele nivelurile concentraţiilor unor aminoacizi 
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sunt semnificativ mai mari – al cisteinei (de 2,1 ori), acidului aspartic (de 1,7 ori), 
treoninei şi serinei (de 2,6 şi 2,7 ori, respectiv), prolinei (de 2,2 ori), triptofanului  
(de 2,0 ori). La băieţi s-a stabilit un conţinut mult mai mare de metionină (de 3,8 ori), 
izoleucină (de 2,9 ori) şi leucina (de 5,0 ori). Cu toate acestea, concentraţia anumitor  
aminoacizi – glicină, alanină şi lizină – la băieţi şi fete diferă uşor (în medie  
de 1,1 ori). Raportul dintre suma concentraţiilor de aminoacizi cu catenă ramificată şi 
suma concentraţiilor de aminoacizi aromatici la băieţi nu diferă semnificativ, constituind 
0,97 ± 0,11, iar la fete – 0,87 ± 0,13. În continuare, au fost determinate concentraţiile 
totale ale grupelor funcţionale ale AAL (figura 2). Nivelul concentraţiilor totale ale 
grupurilor funcţionale de AAL la băieţi este semnificativ mai mare comparativ cu fetele  
(în medie de 2,2 ori). De asemenea, este mai mare cantitatea de aminoacizi 
esenţiali (de 2,5 ori), cetogeni (de 2,4 ori) şi a tioaminoacizilor (de 2,6 ori). Singura  
excepţie constituie suma produselor metabolismului azotului (ΣPMA), diferenţa căruia 
este semnificativă pentru băieţi şi fete, dar nu este veridică. 

Fig. 2. Nivelul comparativ al concentraţiilor totale ale grupurilor funcţionale de 
aminoacizi liberi în salivă în dependenţă de sex, mg/100ml.

Procentul de aminoacizi proteinogeni din suma tuturor AAL este destul de mare şi nu 
diferă semnificativ la băieţi – 79%, comparativ cu fetele – 84%. Proporţia aminoacizilor 
neesenţiali la fete este puţin mai mare decât la băieţi (64% faţă de 58%). Concentraţia 
aminoacizilor imunoactivi şi sulfuroşi diferă, de asemenea, nesemnificativ: a celor 
imunoactivi constituie 33% la băieţi şi 36% la fete, iar a tioaminoacizilor – 18% la 
băieţi şi 15% la fete.

Conform datelor literaturii, în plasma sanguină a tinerilor au fost depistate 
concentraţii semnificative de aminoacizi esenţiali, în special ale aminoacizilor cu 
catenă ramificată, [1, 3, 4, 6], care poate explica diferenţa conţinutului lor în salivă 
în dependenţă de sex. Un raport similar al concentraţiei acestor aminoacizi în salivă 
la băieţi şi fete a fost depistat şi în studiile noastre. Rezultatele obţinute au relevat, 
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că concentraţia totală de AAL în saliva mixtă a băieţilor este mult mai mare decât 
în cea a fetelor. Cu toate acestea, rapoartele anumitor grupuri de aminoacizi nu 
depind de diferenţele de gen. Această circumstanţă, fără îndoială, trebuie luată în 
considerare la interpretarea indiciilor biochimici în cazul diverselor stări fiziologice ale  
organismului uman. 

După cum reiese din literatură [18-21], starea psiho-emoţională poate afecta 
semnificativ conţinutul diferitor compuşi ai azotului, inclusiv al aminoacizilor liberi 
în salivă. Majoritatea proteinelor controlează anumite procese fiziologice în organism. 
Dacă presupunem că, similar glandelor salivare şi alte glande sunt puternic influenţate 
de starea psiho-emoţională, atunci efectele activităţii psihice asupra fundalului 
biochimic şi în consecinţă, asupra fiziologiei organismului pot fi destul de pronunţate.  
Astfel, analiza salivei prin intermediul mijloacelor biochimice permite de a studia 
activitatea psihică în diferite stări ale conştiinţei şi activităţii cognitive. Având în 
vedere că în prezent psihofiziologia şi neurofiziologia utilizează preponderent metode 
biofizice, care într-un anumit sens sunt dificile pentru persoanele testate, metodele 
biochimice pot contribui semnificativ la cercetările psihicului uman. 

Concluzii
Spectrul aminoacizilor liberi şi al produselor finale ale metabolismului azotat 1. 

în saliva umană prezintă particularităţi în dependenţă de sex. Concentraţia sumară 
de aminoacizi liberi la persoanele tinere de gen masculin este semnificativ mai înaltă 
comparativ cu cele de gen feminin. Cu toate acestea, raportul unor grupuri de aminoacizi 
nu depinde de diferenţa de gen. 

Conţinutul total al aminoacizilor liberi în salivă este mai mic decât în serul 2. 
sanguin. Dintre grupele funcţionale ale AAL, cel mai semnificativ este redusă grupa 
aminoacizilor esenţiali, iar tioaminoacizii au un conţinut aproape identic în ambele 
fluide biologice. 

Saliva ca fluid biologic capătă o importanţă tot mai mare în biologia experimentală 3. 
şi are mari perspective în diagnosticul clinic. Conţinutul aminoacizilor liberi în salivă 
poate servi drept unul dintre markerii biochimici în diagnosticarea stării psihicului.

Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului de cercetări ştiinţifice fundamentale 
15.817.04.01F „Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste şi tehnologie de estimare, dezvoltarea 
sistemului de clasificare a acesteia”
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ASPECTE CLINICE, METABOLICE ŞI DE EVOLUŢIE ALE 
RETINOPATIEI DIABETICE LA BOLNAVII CU DIABET  
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Rezumat
În acest studiu au fost evaluate particularităţile clinice, paraclinice şi evolutive ale 
retinopatiei diabetice la 150 pacienţi cu diabet zaharat tip 2 în funcţie de durata bolii. 
Analiza rezultatelor obţinute a relevat la toţi diabeticii o frecvenţă mai mare a retinopatiei 
diabetice neproliferative. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, s-a remarcat 
progresia severităţii retinopatiei. Dezvoltarea retinopatiei diabetice a avut loc pe fundalul 
hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, în asociere frecventă a 
hipertensiunii arteriale (84,6%), a supraponderabilităţii şi obezităţii (88,7%), iar indicii 
metabolismului lipidic au fost în relaţie directă cu calitatea echilibrului diabetului 
zaharat. 
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Introducere
În toată lumea se remarcă o creştere catastrofală a prevalenţei diabetului zaharat 

(DZ) echivalată ca o epidemie non-infecţioasă a sec. XXI. Numărul persoanelor cu 
diabet a crescut de la 108 mln. în anul 1980 până la 425 mln. în 2017, estimându-se 
o creştere la 629 milioane către anul 2040. Din numărul total de diabetici 10-15% îi 
revine diabetului de tip 1, iar 85-90% – diabetului de tip 2 [5].

Situaţia este similară şi în Republica Moldova. Conform datelor statistice, din anul 
2006 până în 2015 numărul bolnavilor cu diabet a crescut de la 45845 până la 90392, 
dintre care 745178 (82,4 %) sunt pacienţi cu DZ tip 2. 

DZ conduce la o invalidizare şi letalitate precoce a populaţiei apte de muncă prin 
complicaţiile sale cronice: microangiopatii, macroangiopatii, neuropatii. 

Retinopatia diabetică (RD) face parte din complicaţiile microvasculare ale DZ şi 
este considerată ca cea mai importantă cauză de orbire în rândul populaţiei de vârstă 
activă din întreaga lume [22]. La nivel mondial s-a estimat că în 2010 93 mln. de 
adulţi diabetici au avut o oarecare formă de RD, dintre care 17 mln. au avut RDP, 
21 mln - edem macular diabetic şi 28 mln aveau RD care pune în pericol vederea.  
În lume se înregistrează în fiecare an aproximativ 24 000 de cazuri noi de orbire datorate  
RD [12, 22]. Prevalenţa retinopatiei diabetice este strâns legată de durata de evoluţie 
a DZ. În timp ce modificările retiniene sunt rareori observate la pacienţii cu DZ de tip 
1 înainte de adolescenţă, aproximativ 20-40% dintre pacienţi cu DZ tip 2 au semne 
de retinopatie diabetică la momentul diagnosticului iniţial al diabetului zaharat,  
iar printre pacienţii cu o evoluţie de 15 ani RD se apreciază cu o frecvenţă  
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de 75% [12]. După 20 de ani de evoluţie a DZ aproape toţi pacienţii cu DZ tip1  
şi peste 77% din pacienţii cu DZ tip 2 au un anumit grad de retinopatie [22].  
Deşi dezvoltarea RD depinde într-o mare măsură de durata diabetului, există şi alţi 
factori de risc modificabili care influenţează dezvoltarea retinopatiei, dintre care cei 
mai importanţi sunt: prezenţa hiperglicemiei persistente sau intermitente, controlul 
neadecvat al hipertensiunii arteriale, hipercolesterolemia, proteinuria, obezitatea şi 
sarcina [3,13, 22]. Studiul epidemiologic, desfăşurat în Wisconsin, pe un număr de 
900 de diabetici, a arătat că, pentru fiecare procent cu care creşte HbA1c, pentru 
fiecare 10 mm Hg cu care creşte tensiunea arterială şi cu fiecare trei ani de vechime 
a diabetului, riscul apariţiei RD sporeşte cu 50% [7]. Efectul benefic al controlului 
metabolic pe termen lung a fost demonstrat de studiul UKPDS şi mai recent de 
studiul ACCORD, care au confirmat că, expunerea la hiperglicemie accelerează  
evoluţia RD şi au accentuat rolul echilibrului metabolic ca factor major pentru 
limitarea riscului (cu 33%) de dezvoltare şi progresie a RD [19, 21]. Studiul 
UKPDS a arătat, de asemenea, că, la pacienţii cu DZ tip 2, un control strict al TA  
(media TA 144/82 mm Hg) a dus la o reducere semnificativă a progresiei RD (35%), 
precum şi o scădere semnificativă a pierderii vederii comparativ cu cei cu un control 
mai slab al TA [20]. Pe de altă parte, studiul randomizat ADVANCE a demonstrat că, 
controlul hipertensiunii arteriale şi controlul intensiv al glicemiei nu reduc semnificativ 
incidenţa şi progresia RD [2].

În contextul problematicii expuse, scopul studiului a fost efectuarea unei analize 
a particularităţilor clinice, metabolice şi de evoluţie a complicaţiilor microvasculare 
oculare la bolnavii cu DZ tip 2 în funcţie de durata DZ.

Material şi metode
În studiu au fost incluşi 150 de pacienţi cu DZ tip 2 şi RD care s-au aflat la 

tratament în secţia de endocrinologie din IMSP SCR şi în secţia de endocrinologie 
din IMSP SCM „Sfânta Treime” în perioada iunie 2015 – ianuarie 2017. Din numărul 
total de pacienţi – 88 (59%) au fost femei cu vârsta cuprinsă între 43 şi 81 de ani,  
iar bărbaţi - 62 (41%), cu vârsta cuprinsă între 42 şi 68 de ani. 

Pacienţii cu diabet zaharat tip 1, cu asocierea altor patologii endocrine, cu insuficienţă 
poliorganică severă au fost excluşi din studiu.

 Din datele clinice a fost măsurată tensiunea arterială, s-a examinat masa corporală 
şi talia cu aprecierea indicelui masei corporale (IMC), au fost calculate valorile medii 
ale colesterolului total (Col. total), trigliceridelor (TG), creatininei, ureei, glicemiei a 
jeun şi hemoglobina glicozilată (HbA1c). 

S-a apreciat starea metabolismului glucidic conform recomandărilor ADA 2017: 
obiectivele controlului glicemic au fost: glicemia preprandială 4,4 – 7,2 mmol/l; 
postprandială sub 10 mmol/l şi HbA1c < 7,0% [1]. 

Diagnosticul nefropatiei diabetice (ND) a fost stabilit în baza valorii estimate a 
ratei de filtrare glomerulara (RFG) şi a valorilor TA. Stadiile ND au fost apreciate în 
baza clasificării propuse de către Mogensen şi colab. (1989). RFG s-a calculat prin 
ecuaţia MDRD: RFG = 186 x (creatinina serică) – 1,154 x (vârsta) – 0,203 x (0,742 în 
caz de sex feminin).

Diagnosticul RD cu aprecierea stadiului ei de evoluţie s-a efectuat conform 
descrierii modificărilor la fundul de ochi de către oftalmolog după clasificarea stadială 
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a RD modificată după Silva P. S. et. al. [17]. Diagnosticul neuropatiei diabetice a fost 
stabilit de către neurolog.

Contingentul de examinaţi cu DZ tip 2 şi RD a fost repartizat în grupe în dependenţă 
de durata DZ: până la 5 ani; 5-10 ani; 10-15 ani; peste 15 ani.

Tabelul 1. Caracteristica grupelor lotului de studiu.
Lotul de cercetare

Durata de evoluţie a DZ Până la 5 ani
Grupa Nr. 1

5-10 ani
Grupa Nr. 2

10-15 ani
Grupa Nr. 3

Peste 15 ani
Grupa Nr. 4

Numărul pacienţilor 23 34 37 56
Sex B/F 14 / 9 14 / 20 17/20 17 / 39
Vârsta pacienţilor 55,1± 5,4 58,3±6,3 60,41±5,9 62,9±4,8
Indicele masei corporale 30,7±3,6 33,4±3,7 31,8±4,6 29,5±3,2
Tratament ADO/insulin 12 / 11 5-29 6-31 7 / 49

Datele obţinute au fost prelucrate cu ajutorul programei Microsoft Office Excel şi 
pachetului de soft StatSoft Statistica v. 7.0.

Rezultate şi discuţii
Evaluarea stadiilor de evoluţie a RD a relevat următoarele: la pacienţii cu DZ 

tip 2 cu durata bolii sub 5 ani, a fost prezentă RD cu prevalenţă RD neproliferative 
(RDNP) moderată în 86,96% cazuri, RDNP severă s-a determinat la 8,69% dintre 
pacienţi, iar RD proliferativă (RDP) – la 4,35%. 

La pacienţii cu DZ tip 2 cu durata bolii de 5 – 10 ani, prevalenţa o deţine RDNP 
moderată (79,41%), dar în scădere comparativ cu pacienţii din grupa 1 (86,96%). 
RDNP severă s-a determinat la 5,88% dintre pacienţi, iar RDP – la 14,71%, în creştere 
comparativ cu diabeticii cu durata bolii sub 5 ani (4,35%). La pacienţii cu DZ tip 2 
şi RD cu durata bolii de 10 - 15 ani, prevalează RDNP moderată (72,97%), dar cu o 
scădere neesenţială comparativ cu pacienţii din grupa 2 (79,41%). RDNP severă s-a 
determinat la 8,1% dintre pacienţi, iar RDP – la 18,92%, în creştere comparativ cu 
diabeticii cu durata bolii sub 5 ani (4,35%) şi cu durata 5-10 ani (14,71%). 

La pacienţii cu DZ tip 2 şi RD cu durata bolii peste 15 ani RDNP moderată s-a 
înregistrat în 60,71% cazuri, în scădere comparativ cu pacienţii din grupa 3 (72,97%). 
RDNP severă s-a determinat la 7,15% dintre pacienţi, iar ponderea RDP este de  
32,14 %, în creştere comparativ cu diabeticii cu durata bolii de 10 -15 ani (18,92%).

Numeroase studii au arătat că, la pacienţii cu DZ tip 2 că deja în primii ani de 
la debut, se depistează retinopatia diabetică cu predominarea stadiului neproliferativ  
[12, 13]. În acelaşi timp, studiile epidemiologice au demonstrat că odată cu creşterea 
duratei de evoluţie a diabetului, creşte şi prevalenţa RD cu manifestările ei mai severe 
[3,7, 22]. Studiul nostru a evidenţiat la pacienţii cu DZ tip 2 cu durata de evoluţie 
a bolii sub 5 ani prezenţa RD cu predominarea stadiului neproliferativ moderat.  
La pacienţii cu DZ tip 2 s-a relevat o creştere a ponderii RDNP severe şi RDP odată 
cu creşterea duratei de evoluţie a bolii, ceea ce confirmă că, durata diabetului este un 
factor de risc major pentru progresia severităţii manifestării RD.

În cercetarea noastră s-au relevat valori crescute ale glicemiei bazale la spitalizare şi 
ale hemoglobinei HbA1c în toate grupele de studiu fără diferenţe statistic semnificative 
între ele. Valoarea medie a glicemiei bazale la pacienţii cu durata diabetului 
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sub 5 ani a fost 14,68±3,18 mmol/l, iar valoarea medie a HbA1c – 8,47±1,84%.  
Valoarea medie a glicemiei bazale la diabeticii cu durata bolii de 5-10 ani a fost 
15,87±2,54mmol/l, iar valoarea medie a HbA1c – 8,53±1,63 %. La pacienţii cu 
durata bolii de 10-15 ani media glicemiei bazale a fost 16,25±2,61 mmol/l, iar HbA1c  
de – 9,26±1,14%. Diabeticii cu durata bolii peste 15 ani au avut media glicemiei bazale 
de 16,53±2,26 mmol/l, iar HbA1c medie – de 9,47±1,16%. Aceşti indici demonstrează 
controlul ambulatoriu inadecvat al DZ la toţi pacienţii incluşi în studiu. În conformitate 
cu literatura de specialitate, hiperglicemia este una din cele mai importante determinante 
în dezvoltarea complicaţiilor microvasculare diabetice [3, 16. 19, 20]. Studiul CURES 
a demonstrat o creştere semnificativă a prevalenţei DR odată cu creşterea nivelului 
HbA1c [13]. Rezultatul studiului nostru a relevat valori crescute ale glicemiei bazale 
şi ale HbA1c la toţi diabeticii cu RD incluşi în studiu, ceea ce arată că, dezvoltarea RD 
are loc pe fundalul unei hiperglicemii cronice, care este un factor dominant asociat cu 
riscul dezvoltării şi progresării RD.

Analiza cercetărilor indicilor metabolismului lipidic în loturile studiate a demonstrat 
creşterea nivelului Col. total şi TG: pacienţii din grupul 1 au prezentat valori medii 
ale TG de 2,26±0,23 mmol/l, iar Col. total – 5,39±0,16 mmol/l. La pacienţii cu 
durata bolii de 5-10 ani valorile medii ale TG au fost 2,03±0,18 mmol/l, iar Col.  
total – 5,43±0,21 mmol/l, ceea ce indică prezenţa dislipidemiei, dar fără diferenţă 
semnificativă comparativ cu diabeticii cu durata bolii sub 5 ani. Odată cu creşterea 
duratei diabetului la 10-15 ani şi peste 15 ani s-a remarcat o tendinţa nesemnificativă 
de creştere a Col. total respectiv: 5,81±0,35 mmol/l şi 5,92±0,35 mmol/l.

Dezvoltarea microangiopatiilor la bolnavii cu DZ tip 2 primar depistat are loc pe 
seama creşterii mai considerabile a nivelului colesterolului total şi col-LDL comparativ 
cu nivelurile lor la bolnavii cu DZ tip 2 fără angiopatii [23]. În baza datelor că la 
pacienţii cu dislipidemie frecvenţa anomaliilor de retină este mult mai mare, s-a 
presupus că modificarea nivelului de TG şi colesterol în sânge favorizează dezvoltarea 
RD. Studiul Epidemiologic din Wisconsine DR XIII [8], studiul CURES [15], precum, 
şi studiul efectuat de Sasaki M. et al. [18] au arătat că nivelele colesterolului total, 
a colesterolului lipoproteinelor cu densitate mică şi a trigliceridelor sunt asociate 
cu prezenţa exsudatelor dure la pacienţii cu RD. Studiul nostru a relevat creşterea 
concentraţiei Col. total şi TG la pacienţii cu DZ şi RD indiferent de durata de evoluţie 
a bolii, ceea ce confirma implicarea lor in patogenia RD. Evaluarea IMC a pacienţilor 
cu DZ şi RD a relevat că 7 pacienţi (11%) au o greutate normală, supraponderali 
erau 55 (37%), obezitate de gradul I prezentau 46 de pacienţi (31%), obezitate de 
gradul II - 19 bolnavi (13%), iar 13 dintre pacienţi (9%) aveau obezitate morbidă.  
Obezitatea a fost identificată ca fiind un factor de risc independent pentru DR [14]. 
Persoanele cu indicele de masă corporală mai mare prezintă mai mari şanse de a  
avea RD şi RD mai severe [4]. Obezitatea creste prevalenţa mai multor factori de risc 
implicaţi în debutul şi dezvoltarea RD, inclusiv markerii inflamatori [6]. De asemenea,  
la persoanele obeze au fost relevate nivele serice crescute a factorilor angiogenici, 
inclusiv VEGF [10]. Rezultatul cercetării noastre a relevat frecvenţa crescută ale 
obezităţii la diabeticii de tip 2 cu RD şi corespunde cu datele din literatură, care 
identifică obezitatea ca un factor independent de risc pentru dezvoltarea RD.

La 127 de bolnavi (84,67%) din numărul total al pacienţilor cu DZ tip 2 şi RD 
incluşi în studiu, a fost determinată prezenţa hipertensiunii arteriale. HTA este un factor 
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de risc modificabil al dezvoltării şi progresiei RD [4, 20]. Hipertensiunea este foarte 
des coexistentă cu DZ. Incidenţa HTA este de 3 ori mai mare la persoanele cu diabet  
tip 2, în comparaţie cu cei fără diabet zaharat. Tulburările vasculare datorate 
hipertensiunii au un efect aditiv asupra severităţii RD [24].

Studiul asocierii altor complicaţii microvasculare a demonstrat că, la pacienţii 
cu DZ tip 2 şi RD cu durata bolii până la 5 ani, nefropatia diabetică a fost prezentă 
în 34,78% cazuri, iar neuropatia distală – în 82,6%. La diabeticii cu durata bolii de 
5-10 ani, nefropatia diabetică a fost prezentă în 70,59% (n=24), este cu o frecvenţă 
în creştere comparativ cu diabeticii cu durata bolii sub 5 ani (34,78%); neuropatia – 
în 100% (n=34); în DZ tip 2 şi RD cu durata de evoluţie între 10 – 15 ani nefropatia 
diabetică a fost prezentă în 59,46% cazuri; neuropatia – în 97,3%; iar la durata bolii 
peste 15 ani, cea mai frecventă asociaţie a fost neuropatia diabetică distală – 98,21%, 
nefropatia diabetică a fost prezentă în 69,64% cazuri. Prezenţa altor complicaţii 
microangiopatice la pacienţii cu DZ tip 2 şi RD confirmă patogenia comună a dezvoltării 
microangiopatiei diabetice [23]. Rezultatele studiului denotă că durata diabetului este 
un risc major nemodificabil pentru complicaţiile cronice ale DZ. Legătura strânsă între 
nefropatia diabetică şi RD a fost demonstrată şi în studiul CURES [13], care a relevat 
un risc semnificativ crescut pentru nefropatie la diabeticii cu RD comparativ cu cei 
fără RD (odds ratio [OR] 5.3, P < 0,0001), iar prezenţa RD prezintă un risc major 
pentru progresia nefropatiei. Microalbuminuria se dovedeşte a fi un marker veritabil  
al RD [9], iar microalbuminuria şi RD sunt considerate ca predictori pentru 
macroalbuminurie şi declinul funcţiei renale la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 [11].

Concluzii
La pacienţii cu DZ tip 2, indiferent de durata de evoluţie a diabetului, s-a remarcat 1. 

o frecvenţă mai mare a RDNP. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, 
progresează şi severitatea RD; astfel, ponderea RDP la diabeticii cu durata bolii  
sub 5 ani este de 4,35% cu o creştere progresivă până la 32,14% la cei cu durata bolii 
peste 15 ani.

La pacienţii cu DZ tip 2 dezvoltarea retinopatiei diabetice are loc pe fundalul 2. 
hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, iar indicii metabolis-
mului lipidic sunt în relaţie directă cu calitatea echilibrului DZ. 

HTA a fost asociată la 84,67% pacienţi cu DZ tip 2 şi RD din lotul studiat. 3. 
Rezultatele cercetării au notat prezenţa supraponderabilităţii şi obezităţii  4. 

la 88,7% pacienţi cu DZ tip 2 şi RD din lotul general. Frecvenţa asocierii 
supraponderabilităţii şi obezităţii este în relaţie directă cu durata de evoluţie  
a DZ tip 2. 

La pacienţii cu DZ tip 2 şi RD s-a determinat asocierea altor complicaţii cronice 5. 
diabetice: neuropatia diabetică distală – 96%, nefropatia –62%.
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

ROLUL SISTEMULUI ENZIMATIC ANTIOxIDANT ÎN FORMAREA 
STRES-MEMORIEI LA PLANTELE ExPUSE REPETAT LA SECETĂ

Brînză Lilia, Leahu Igor, Ionașcu Angela

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 

Rezumat
Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa 
la plante de Glycine max L. (Merr) şi Zea mays L. a stres-memoriei, indusă de seceta 
repetată în timp. Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale 
ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei în perioada critică. 
S-a demonstrat implicarea sistemelor de protecție de la speciile reactive de oxigen în 
formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de secetă. Formarea 
memoriei de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial 
de rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se 
adaptează la stresul hidric repetat. 
Cuvinte-cheie: plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, 
secetă, stres-memorie.
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Introducere
La acţiunea condiţiilor neprielnice plantele răspund cu o gamă largă de reacţii 

specifice şi nespecifice. Reacţiile adaptive primare la nivel celular au un caracter 
nespecific, sunt iniţiate de diferiţi factori ai mediului şi numai la nivel de organism şi 
la o acţiune prelungită a factorului se expresează o diversitate de modificări specifice 
[18; 30; 31]. Plantele percep şi reacţionează foarte rapid la schimbările parametrilor 
status-ului apei în sol printr-o serie de modificări fiziologice, celulare şi moleculare, ce 
se petrec în paralel [7]. O reacţie nespecifică de răspuns a plantelor la cei mai diverşi 
factori de stres, inclusiv, la factorii biotici, este deshidratarea şi formarea speciilor 
reactive de oxigen [20; 21 şi al]. Ca regulă, o urmare a deshidratării ţesuturilor este 
intensificarea formării speciilor reactive de oxigen, destrucţiilor oxidative, inhibarea 
fotosintezei şi creşterii, modificarea conţinutului şi echilibrului fitohormonilor, 
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acumularea a numeroşi stres-metaboliţi, inclusiv proteinelor de stres, schimbarea  
pH-ului, etc. [1; 23; 24]. Plantele adaptate posedă însuşirea de a reţine producţia SRO 
(specii reactive de oxigen) cuplată cu o apărare eficientă antioxidantă. Este bine cunoscut, 
că SRO au un rol important în reglarea multiplelor procese biologice în condiţii de stres 
ecologic, cum ar fi creşterea, dezvoltarea, senescenţa şi moartea programată a celulelor. 
Majorarea moderată a SRO condiţionează expresarea genelor de protecţie şi iniţierea 
proceselor adaptive [2; 4; 8; 19; 31] prin sinteza şi acumularea diferitor substanţe cu rol 
de protecţie: proteinelor specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [5]. Scandalios J.G. 
[16] a demonstrat, că una dintre primele consecinţe ale acţiunii stresogene a factorilor 
extremali este intensificarea apariţiei în celule a speciilor reactive de oxigen, stresului 
oxidativ şi afectarea structurilor celulare. Toate SRO, fiind în concentraţii mari, sunt 
extrem de periculoase pentru organism.

Universalitatea mecanismelor de destrucţie prin formarea speciilor reactive de 
oxigen şi afectarea membranelor de diferiţi factori stresogeni (secetă, îngheţ, salinizare, 
arşiţă, etc.) a condiţionat apariţia în procesul de evoluţie a unor mecanisme identice 
de protecţie antioxidativă. Eliminarea consecinţelor acţiunii stres-factorului asupra 
organismului este asigurată de sistemul de protecţie antioxidativă, în special, de 
enzimele antioxidative. Graţie funcţionării sistemelor de protecţie antioxidativă, în 
celule în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare 
şi de lichidare a SRO. Despre caracterul răspunsului antioxidativ, de obicei, se judecă 
după schimbarea activităţii câtorva fermenţi, responsabili de neutralizarea radicalilor 
liberi şi diferitor specii active de oxigen, printre care o importanţă deosebită o au 
complexele superoxid dismutazei, precum şi peroxidazelor. În literatură sunt puţine 
date, despre schimbarea activităţii fermenţilor antioxidativi ca răspuns la acţiunea  
secetei [11; 26; 27].

În acest context scopul lucrării a constat în identificarea implicării sistemului 
enzimatic de protecţie antioxidantă în formarea stres-memoriei la plantele expuse 
repetat la stresul cauzat de secetă.

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cv. P 460 şi Glycine 

max L. (Merr), soiurile Enigma, Indra, Deia şi Horboveanca crescute în Complexul de 
vegetaţie al IGFPP în containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol şi umiditate dirijată. 
Condiţii de secetă s-au creat prin reducerea normei de udare de la nivelul 70% din 
capacitatea totală pentru apă a solului (CTA) până la 35% CTA pentru plantele de soia 
şi până la 30% CTA – pentru plantele de porumb. Nivelul de umiditate s-a menţinut 
prin cântărirea containerelor, luându-se în calcul şi adaosul de masă al plantelor  
din container.

Condiţii de stres hidric: I ciclu de secetă – la faza „primei frunze trifoliate” 
pentru plantele de soia; şi la faza „frunzei a V-ea” – pentru plantele de porumb;  
II ciclu de secetă – la faza „formarea butonilor - începutul înfloririi” pentru plantele 
de soia şi la faza „paniculare - înflorire” – pentru plantele de porumb.

Schema experienţelor pentru obiectul de studiu Glycine max L. (Merr) la faza 
„primei frunze trifoliate”: I variantă – martor, umiditate permanentă 70% CTA; II 
variantă – 70-35% CTA. La faza „formarea butonilor - începutul înfloririi”: I variantă 
– martor, umiditate 70% CTA; II variantă – 70-35% CTA; III variantă – 70-35-70-35% 
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CTA. Pentru obiectul de studiu Zea mays L. la faza „frunzei a V-ea”: I variantă – martor, 
umiditate permanentă 70% CTA; II variantă – 70-30% CTA. La faza „paniculare - 
înflorire”: I variantă – martor, umiditate permanentă 70% CTA; II variantă – 70-30% 
CTA; III variantă – 70-30-70-30% CTA. Durata stresului hidric – 7 zile.

Testarea intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor s-a efectuat prin determinarea 
produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice (DAM). Activitatea enzimelor-
cheie de protecţie antioxidantă s-a determinat prin metoda spectrofotometrică. 
Activitatea superoxiddismuzei (SOD) s-a determinat prin metoda inhibării reducerii 
fotochimice a nitroblutetrazoliului [9]. Ca unitate convenţională de activitate a 
SOD este considerată activitatea fermentului ce inhibă 50% din fotoreducerea 
nitroblutetetrazoliului. Activitatea catalazei (CAT) a fost estimată prin metoda Chance 
B. şi Machly A. [6] prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii 
H2O2; ascorbatperoxidaza (APx) – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului 
la λ 290 nm [14]; glutationreductaza (GR) - prin reducerea glutationului oxidat în 
prezenţa NADP·H [17]; glutationperoxidaza (GPx) – prin oxidarea glutationului redus,  
260 nm [32]. Omogenizarea materialului vegetal şi extracţia – conform descrierii  
[10; 33]. Activitatea fermenţilor antioxidanţi s-a exprimat în mmoli de substrat oxidat 
şi s-a apreciat în procente faţă de activitatea fermenţilor din frunzele plantelor martor. 

Diferenţele între variante s-a documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând 
setul de programe „Statistica 7” – ANOVA, pentru computere.

Rezultate şi discuţii
În investigaţiile efectuate de noi s-a stabilit, că deshidratarea ţesuturilor plantelor de 

soia, indusă de apariţia condiţiilor de secetă la etapele iniţiale ale ontogenezei - la faza 
„primei frunze trifoliate”, are drept urmare formarea speciilor reactive de oxigen (SRO), 
cuplată cu oxidarea peroxidică a lipidelor, fapt confirmat de majorarea conţinutului 
di-aldehidei malonice (tab. 1). În frunzele plantelor s. Indra conţinutul DAM, format 
în urma deshidratării, este cu 6,8 la sută mai mare decât în frunzele plantelor martor. 
Intensitatea stresului oxidativ (SO) în condiţii de deficit de umiditate – diferenţa de 
majorare a conținutului DAM mkM/g m. p., la plantele s. Enigma, spre deosebire 
de plantele Indra, este circa de 2,9 ori mai mare. Intensificarea oxidării peroxidice a 
lipidelor din membranele celulare sub influenţa deshidratării a fost înregistrată şi în 
frunzele plantelor de soia s. Deia și s. Horboveanca - cu precădere la ultimul. Deosebirile 
în evoluţia SO la aceste plante se poate explica atât prin gradul diferit de activizare 
a enzimelor de protecţie antioxidantă cât şi prin decalajul în concordarea activităţii 
enzimelor de formare şi scindare a peroxidului de hidrogen. Specific pentru plantele 
s. Enigma este inhibarea activităţii CAT după 7 zile de insuficienţă de umiditate în sol 
şi deshidratare a ţesuturilor. De menţionat, că la aceste plante H2O2, format în urma 
activităţii SOD, este eliminat în mare parte prin intensificarea semnificativă a activităţii 
APX. Se consideră, că după capacitatea de protecţie antioxidantă se poate de judecat 
despre rezistenţa constitutivă a plantelor supuse factorului nefavorabil la primele etape 
de dezvoltare. 

Din rezultatele obţinute reiese, că reprezentanţii soiului Indra posedă la apariţia 
secetei o capacitate de activizare a enzimelor antioxidante mai mare comparativ cu 
plantele soiului Enigma: 121,3 și 98,0 la sută respectiv. Corespunzător gradul de 
activizare a enzimelor antioxidante la soiul Deia este de 1,8 mai mare decât la plantele 
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soiului Horboveanca. La plantele de porumb cv. P 460 capacitatea de protecţie 
antioxidantă depăşeşte pe cea a plantelor de soia în mediu de 1,5 ori (1,05 comparativ 
cu soiul Deia şi de 1,96 ori – cu Enigma). Din datele obţinute (tab. 1) urmează, că 
toleranţa constitutivă plantelor la stresul oxidativ, cauzat de secetă în mai mare măsură 
este asigurată de gradul de activizare a enzimelor de protecţie antioxidantă în condiţii 
de stres decât de nivelul iniţial de activitate a acestor enzime la plantele ne expuse 
factorului nefavorabil.

Tabelul 1. Influenţa secetei la etapele iniţiale ale ontogenezei asupra activităţii 
enzimelor antioxidante şi conţinutului di-aldehidei malonice în frunzele plantelor de soia 
şi porumb.
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D
ie

a

Martor,
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Secetă,
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Zea mays L.

P 
46

0

Martor,
70 25,5±0,4 234,4±2,8 1,6±0,01 8,8±0,05 315,9±4,1 64,8±1,9

Secetă,
70-35 35,7±0,7 275,3±3,7 2,0±0,01 18,2±0,09 393,9±3,7 75,6±2,6

După cum a fost stabilit în multiple cercetări, deshidratarea organelor condiționează 
închiderea stomatelor, dezorganizează fotosinteza, inhibarea mecanismelor de protecție 
antioxidantă și majorarea producției speciilor reactive de oxigen, cea ce conduce la 
afectarea homeostazei normale a organismului. Intensificarea producției SRO sub 
influența condițiilor nefavorabile din mediu condiționează peroxidarea lipidelor, 
oxidarea proteinelor, degradarea acizilor nucleici, inhibarea enzimelor, activarea morții 
programate a celulelor [15; 20; 25]. Necătând la activitatea distrugătoare, SRO sunt 
în același timp descrise ca mesageri secundari în diferite procese celulare, inclusiv în 
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toleranța la factorii nefavorabili. Activitatea de destrucție sau de semnalare depinde 
de echilibrul dintre producţia şi inactivarea SRO. Fiind în concentraţii mici SRO 
sunt implicate în cascada de semnalare intracelulară şi activizarea la plante pentru 
inducerea reacţiei de protecție [3; 13; 15; 25] şi inducerea toleranţei la stresul biotic 
și abiotic [12, 22]. SRO sunt considerate semnale secundare pentru transducţia ABA 
în celulele de gardă a stomatelor [15; 25]. Zhao Z. şi coaut. [28] au raportat despre 
rolul SRO ca semnale pentru sinteza ABA indusă de secetă şi au sugerat ideea că 
SRO sunt semnale prin care planta „percepe” condiţiile de secetă. Unii autori sunt de 
părerea, că un mecanism principal de a păstra o memorie de stres ecologic la plante 
sunt modificările conţinutului SRO care, condiţionează expresarea genelor de protecţie 
şi iniţierea proceselor adaptive [4] prin sinteza şi acumularea diferitor substanţe cu 
rol de protecţie: proteinelor specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [5]. Majorarea 
conţinutului SRO este una din primele reacţii nespecifice a organismului vegetal la 
acţiunea, fără excepţie, a tuturor factorilor nefavorabili, inclusiv şi a deficitului de 
umiditate, acesta din urmă, după cum a fost relatat mai sus, fiind cel mai violent.

Datele obţinute în studiul dat despre schimbările parvenite în conţinutul SRO şi 
capacitatea de protecţie antioxidantă a confirmat postulatul discutat în literatura de 
specialitate despre existenţa la plante a memoriei de stres ca o reacţie mai adecvată 
de răspuns a plantelor expuse repetat la secetă (tab. 2). S-a stabilit, că plantele de soia 
şi porumb manifestă o toleranţă sporită la stresul oxidativ cauzat de seceta repetată în 
perioada critică. 

Tabelul 2. Influenţa secetei repetate la faza „formarea butonilor - începutul înfloririi ” 
asupra activităţii enzimelor antioxidante şi conţinutului di-aldehidei malonice în frunzele 
plantelor de soia şi porumb.
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M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m
Glycine max L. (Merr)

In
dr

a

Martor, 70 40,1±0,9 26,1±0,9 1,23±0,03 2,81±0,02 96,9±1,5 77,9±2,1

Secetă, 70 -35 56,4±1,2 28,1±0,6 1,19±0,11 3,35±0,26 118,2±2,0 81,6±1,9

Secetă, 70-35-
70-35

51,0±1,0 31,2±0,7 1,27±0,02 6,95±0,21 150,7±0,9 87,0±2,0

E
ni

gm
a

Martor, 70 43,0±0,8 28,8±0,9 1,23±0,20 3,07±0,31 111,2±2,5 76,6±2,2

Secetă, 70 -35 62,0±1,5 30,1±0,8 1,15±0,04 3,70±0,28 125,6±2,2 78,3±2,4

Secetă, 70-35-
70-35

55,3±1,3 32,3±0,9 1,26±0,05 5,17±0,12 196,2±2,4 80,4±2,6

D
ei

a

Martor, 70 13,5±0,2 104,2±1,1 5,01±0,05 2,02±0,01 227,3±2,3 4,2±0,02

Secetă, 70 -35 20,2±0,3 120,5±1,2 6,21±0,07 2,37±0,01 294,5±2,8 5,3±0,04

Secetă, 70-35-
70-35

15,9±0,1 127,4±1,6 7,57±0,04 2,91±0,03 365,8±3,1 6,5±0,1
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Tabelul 2 (Continuare).
H

or
bo

ve
an

ca Martor, 70 9,1±0,1 70,0±0,5 4,04±0,03 1,53±0,006 143,6±1,4 27,8±0,3

Secetă, 70 -35 16,0±0,2 77,1±0,6 4,89±0,04 1,67±0,008 184,5±1,9 34,3±0,3

Secetă, 70-35-
70-35

14,5±0,1 78,8±0,7 5,86±0,06 1,97±0,009 206,7±2,3 41,4±0,4

Zea mays L.

P 
46

0

Martor, 70 14,2±0,1 97,7±0,9 5,6±0,02 3,1±0,07 210,5±1,8 47,0±0,5

Secetă, 70 -35 20,5±0,4 107,1±1,1 7,2±0,01 4,8±0,05 356,2±2,9 69,9±0,2

Secetă,70-35-
70-35

16,2±0,2 114,0±1,5 7,5±0,03 5,7±0,09 373,7±1,6 78,1±1,1

Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei 
devin mai tolerante la stresul hidric moderat din timpul butonizării şi înfloririi.  
Gradul de majorare a formării SRO, indusă de insuficienţa de umiditate în timpul 
formării butonilor şi înfloririi plantelor, este semnificativ mai mic la plantele, care au 
suportat un stres hidric moderat la etapa primei frunze trifoliate, comparativ cu plantele 
expuse primului ciclu de secetă în perioada critică. Totodată este remarcabil, că seceta de 
aceeaşi intensitate şi durată condiţionează apariţia unui SO mai puternic la plantele cu un 
potenţial mai scăzut de autoreglare a status-ului apei. Gradul de majorare a conţinutului 
DAM la s. Enigma este mai ridicat comparativ cu plantele s. Indra. Acelaşi caracter 
al modificărilor conţinutului DAM sub influenţa stresului hidric repetat s-a înregistrat 
şi la plantele soiurilor Deia şi Horboveanca (tab. 2). După cum a fost relatat mai sus, 
menţinerea capacităţii antioxidante la nivel înalt este strâns corelată cu toleranţa la cei 
mai diverşi factori stresogeni din mediul ambiant. Graţie funcţionării sistemelor de 
protecţie antioxidantă, în celule în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic 
al proceselor de formare şi de lichidare a SRO.

Activitatea enzimelor de protecţie antioxidantă este veridic mai pronunţată la 
plantele adaptate la insuficienţa moderată de umiditate, în special la reprezentanţii 
plantelor Indra şi Deia. Atrage atenţie faptul, că apariţia bruscă a secetei în această 
perioadă condiţionează inhibarea activităţii CAT chiar şi la plantele mai puţin 
sensibile – la s. Indra. Diminuarea gradului de hidratare a frunzelor, cauzată de 
insuficienţa de umiditate în sol, provoacă un dezechilibru în relaţiile activităţii 
enzimelor producătoare de peroxid şi enzimelor de eliminare a H2O2. Acest decalaj 
se observă în special la plantele supuse unui singur stres hidric la faza „formarea  
butonilor - începutul înfloririi”.

Deci, rezultatele investigaţiilor conduc spre concluzia, că interrelaţiile apei şi SRO 
sunt componente a reţelei integrate de semnalare, care în condiţii de stres asigură 
inducerea mecanismelor nespecifice de protecţie, creşterea, rezistenţa şi productivitatea 
plantelor. Capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO şi de activizare a 
protecţiei antioxidantă, reprezintă mecanismele nespecifice importante ale procesului 
de adaptare, de formare a stres-memoriei şi rezistenţă a plantelor la condiţii de stres 
hidric ce se repetă în timp. În acest aspect depistarea prezenţei la anumite plante de 
cultură a unei astfel de însuşiri a organismului vegetal ca „memoria de stres ecologic” 
la acţiunea repetată a factorilor nefavorabili şi descifrarea mecanismelor, care stau la 
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baza ei v-or servi ca principii ştiinţifice importante pentru elaborarea metodelor de 
optimizare a răspunsului adecvat al plantelor la stresul ecologic repetat şi de stabilizare 
a productivităţii. Rezultatele experimentale din lucrarea de faţă confirmă posibilitatea 
de călire a plantelor prin metoda de pre-expunere la etapele iniţiale a ontogenezei la un 
stres hidric moderat şi de formare a stres-memoriei.

Concluzii
1. Capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO, precum și de 

activizare a protecției antioxidante, reprezintă mecanisme nespecifice importante, care 
asigură adaptarea plantelor la intemperiile repetate în timp prin formarea unei memorii 
despre mecanismele induse de incidentele cauzate de condițiile nefavorabile moderate 
la etapele inițiale ale ontogeneze. Acest fenomen asigură un răspuns adecvat la apariția 
repetată a condițiilor nefavorabile și majorarea rezistenței la seceta moderată.

2. Formarea memoriei de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: 
plantele cu un potenţial de rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă 
mai mare, mai uşor se adaptează la stresul hidric repetat. 
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GENETICA, BIOLOGIA MOLECULARĂ  
ŞI AMELIORAREA

DIVERSITATEA CONŢINUTULUI SI COMPONENŢEI ULEIULUI 
ESENŢIAL LA HIBRIZI F1 DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. 

Gonceariuc Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, 
Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Rezumat
Au fost creaţi şi evaluaţi hibrizi intraspecifici de Lavandula angustifolia Mill. S-a 
demonstrat că indicii caracterelor cantitative variază între hibrizi şi formele materne. 
Conţinutul în ulei esenţial, determinat prin hidrodistilare este mult mai ridicat (3,939 – 
5,480% s.u.) la hibrizii creaţi şi selectaţi de cât la formele materne de la care au provenit 
(2,722 – 3,413% s.u.). Efectul heterozis la conţinutul de ulei variază considerabil la diferiţi 
hibrizi derivaţi de la diferite forme parentale şi constituie +37,8 …+110,5%. Analiza 
cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial, evaluat prin tehnici GC-SM a stabilit diferenţe 
considerabile ale componenţei uleiului la diferiţi hibrizi în funcţie de forma maternă. 
Numărul componenţilor identificaţi în ulei variază de la 18 până la 38. Componenţii 
majori ai uleiului esenţial sunt: linalool, 24,15 – 50,84%; acetat de linalil, 27,29 – 44,40%;  
α – terpineol, 3,82 – 4,84%; terpinen-4-ol, 1.11 – 9.21%. Au fost selectaţi hibrizi cu 
conţinut foarte ridicat (4.939-6.164 % s.u.) de ulei esenţial, cu perioada de vegetaţie 
diferită - de la timpurie până la tardivă, rezistenţi la secetă. Clonarea acestora a rezultat 
elaborarea soiurilor noi de levănţică Fr.5S8-24, VM-18V, Fr.8-5-15V. 
Cuvinte cheie: Lavandula angustifolia, hibrid, heterozis, ulei esenţial, componenţa 
chimică.
Depus la redacţie 06 iunie 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Gonceariuc Maria, Institutul de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD 2002 Chişinău, Republica Moldova.
E-mail: gonceariuc.maria@gmail.com; Tel. +373 791 60 411

Introducere
Lavandula angustifolia., levănţica este un subarbust peren din familia Lamiaceae, 

o specie medicinală, aromatică, dar şi meliferă, decorativă de origine mediteraneană. 
Lavanda, produsele derivate din această specie au fost folosite de secole ca agent 
terapeutic [8,11] în medicamentele tradiţionale din Asia, Europa, Grecia antică şi Roma. 
Utilizarea levănticăi în medicină, farmacologie, fitoterapie, parfumerie se datorează 
uleiului esenţial, componenţilor acestuia separat din inflorescenţe. Ca şi alte uleiuri 
esenţiale, cel de lavandă este un antiinflamator [15], antimicrobian [9] şi antifungic 
excelent [3, 23]. Cercetările efectuate demonstrează acţiunea sedativă a uleiului 
esenţial asupra sistemului nervos central [19], eficienţa în tratarea depresiei, stresului 
şi anxietăţii [1, 2, 15, 16, 17, 18], inclusiv a depresiei postnatale, îmbunătăţirea stării 
de spirit şi a stării generale de sănătate [10, 25], altor afecţiuni ale sistemului nervos 
central [19, 27]. 

Rezultatele unui studiu aprofundat a demonstrat că uleiul de lavandă este o opţiune 
viabilă de tratament pentru disfuncţii neurologice, cum ar fi accidentul vascular 
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cerebral, efectul datorându-se proprietăţilor sale antioxidante [26]. Atât uleiul esenţial, 
cât şi inflorescenţele se folosesc în tratarea migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace 
cu substrat nervos prin reglarea stărilor de excitaţie a unor receptori interni; în distonii 
neuro-vegetative, insomnii, afecţiuni renale, boli reumatice, dischinezii biliare, stări 
gripale, răceli [4, 24]. Cercetările arată că acesta serveşte ca tratament natural şi pentru 
boala Alzheimer. Extern, uleiul esenţial de levănţică se utilizează în tratarea arsurilor, 
degerăturilor, erupţiilor cutanate alergice. 

Un domeniu aparte sunt cercetările efectuate pentru a crea hibrizi, soiuri noi 
rezistente la factori abiotici, care ar asigura o producţie mai ridicată de inflorescenţe cu 
conţinut mai înalt în ulei esenţial de calitate corespunzătoare scopului propus pentru 
utilizare. Astfel de cercetări au luat o amploare evidentă în ultimul deceniu ca urmare a 
schimbărilor climatice, proceselor lente dar sigure de încălzire globală, de deşertizare a 
unor zone, inclusiv în Sud-estul Europei, unde culturile agricole sunt afectate de secetă 
şi arşiţă tot mai frecvent, iar soiurile de plante aromatice şi medicinale (L. angustifolia, 
Salvia sclarea, S. officinalis etc.) în anii secetoşi asigură o producţie mai ridicată de 
ulei esenţial de bună calitate, decât în anii cu depuneri atmosferice obişnuite. Acestui 
domeniu de cercetare aparţine şi prezenta lucrare.

Materiale şi metode
Materialul biologic a fost reprezentat de hibrizi policross de prima generaţie de 

Lavandula angustifolia, derivaţi de la 6 forme materne de origine genetică şi geografică 
diferită. Fiecărei forme i-a fost atribuit un cifru: Fr.1, Fr. 5, Fr. 8, Cr.13, Cr.26, VM. 
Forme materne Fr.1, Fr.5, Fr.8 sunt de origine franceză. Formele Cr.13 şi Cr.26 sunt 
descendenţe generative de la soiul ucrainean Crîmceanca. Cu cifrul VM este identificat 
soiul moldovenesc Vis Magic 10, utilizat ca formă maternă. Evaluarea caracterelor 
biomorfologice (cantitative) s-a efectuat în experienţe integrale conform cerinţelor în 
vigoare. Martori au servit 3 soiuri moldoveneşti omologate, brevetate: Moldoveanca 4, 
Vis Magic 10, Alba 7 [11, 12]. 

Conţinutul în ulei esenţial s-a determinat în inflorescenţe proaspete în faza de 
maturizare tehnică prin hidrodistilare în aparate Ginsberg, timp de 45 min. Rezultatele 
obţinute s-au recalculat la substanţă uscată. 

Analiza calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial a fost efectuată prin tehnici  
GC GC-MS. Echipamentul de analiză a inclus: cromatograf cu gaz Agilent 
Technologies 7890 echipat cu detector de masă selectiv cu cvadruplu MSD Agilent 
Technologies 5975C, coloană capilară 30 м/0,25 мм/0,25 μм cu fază staţionară nepolară  
HP-5 ms. Analiza a fost efectuată la temperatura: injector 250° C şi detector - 280° C, 
folosind un gradient de temperatură de la T1 = 70° (2 min), T2 = 200° C (5° C / min),  
T3 = 300° C (20° C / min, 5 min). Faza mobilă: heliu 1ml/min, volum de injectare – 
0,03 ml ulei esenţial, în raport - 1:100. Identificarea picurilor cromatografice a fost 
efectuată utilizând pachetul software AMDIS ™, cuplat cu baza de date NIST. 

Rezultate şi discuţii
 Cercetările anterioare ne-au demonstrat că hibridările intraspecifice constituie 

o metodă eficientă în crearea genotipurilor valoroase prin variabilitatea pronunţată a 
indicilor valorilor caracterelor biomorfologice, inclusiv a conţinutului şi componenţei 
uleiului esenţial. La L. angustifolia această metodă este şi destul de dificilă. Florile de 
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levănţică sunt de dimensiuni mici, lucrările de emasculare a florilor sunt migăloase. 
De cele mai multe ori această operaţie, dar şi polenizarea manuală traumatizează 
organele florale, fapt ce determină o legare foarte joasă a seminţelor hibride. Din aceste 
considerente s-a recurs la crearea hibrizilor în număr mare prin polenizare liberă, 
aceasta fiind o nouă etapă de inducere a variabilităţii genetice la levănţică şi în crearea 
genotipurilor perspective. Diferenţa dintre polenizarea liberă cunoscută şi metoda 
de obţinere a hibrizilor policross utilizată de noi constă în faptul că în pepiniera de 
hibridare au fost incluse forme parentale evaluate anterior şi selectate după anumite 
caractere biomorfologice care ne doream să fie moştenite de hibrizii rezultaţi din aceste 
hibridări: număr mare de tulpini florale per plantă, conţinut ridicat de ulei esenţial, 
conţinut mai ridicat de acetat de linalil în ulei, rezistenţa la ger, iernare, secetă, boli 
etc. Formele parentale selectate, în număr de 10, sunt de origine genetică şi geografică 
diferită şi se deosebesc nu numai prin valorile indicilor caracterelor biomorfologice 
enumerate, dar şi prin perioada de vegetaţie, culoarea florilor, culoarea şi densitatea 
pubescenţei frunzelor etc. L. angustifolia este o specie alogamă, astfel, fiecare formă 
parentală putea fi în cazul unor hibrizi formă maternă, iar în cazul altor hibrizi – 
formă paternă. Colectând seminţele hibride de la un anumit genitor se ştia că acesta  
este forma maternă. 

 Hibrizii noi creaţi şi evaluaţi se deosebesc de formele materne prin durata perioadei 
de vegetaţie (Tab.1) şi un şir de caractere biomorfologice, inclusiv, conţinutul în ulei 
esenţial (Tab.1; Fig.1). S-a dovedit că de la unele şi aceleaşi forme materne tardive  
(Fr.1, Fr.8) derivă hibrizi cu perioada de vegetaţie diferită, atât tardivi, cât şi timpurii, sau 
şi cu maturizare tehnică medie. Diferenţa între durata perioadei de vegetaţie, calculată 
de la începutul vegetaţiei şi până la maturizarea tehnică constituie de la 2 până la  
19-20 zile. Astfel de hibrizi de levănţică timpurii, medii sau tardivi, multiplicaţi 
vegetativ, pot deveni soiuri care în perioada de recoltare ar forma un conveier. Fiecare 
soi ar putea fi recoltat în termeni optimi şi ar permite excluderea pierderilor de materie 
primă şi de ulei esenţial. Concomitent pot fi extinse suprafeţele cultivate - procesate de 
levănţică fără a majora numărul de maşini agricole şi capacitatea utilajului de procesare.  
Toţi hibrizii selectaţi şi prezentaţi în tabelul 1 şi figura 1 au înregistrat un conţinut 
mult mai sporit (3,621- 5,682% s.u.) de ulei esenţial, de cât formele materne de la 
care provin. Alt aspect important este, că hibrizii creaţi sunt foarte rezistenţi la secetă.  
Astfel, în anii secetoşi la toţi hibrizii, soiurile de provenienţă hibridă conţinutul în ulei 
esenţial este mai ridicat de cât în anul precedent (Tab.1,2). Este cunoscut faptul că 
seceta severă afectează culturile agricole multianuale nu numai în anul cu deficit major 
de depuneri atmosferice dar şi anii următori. În cazul hibrizilor de levănţică creaţi, 
selectaţi de noi, consecinţele secetei din a. 2012 au fost altele. Toţi hibrizii F1 în anul 
2013 au înregistrat conţinut mai ridicat de ulei esenţial decât formele materne de la 
care provin (similar anilor 2011, 2012), iar cinci din aceştia au acumulat un conţinut şi 
mai sporit de ulei esenţial în a.2013 decât în anii 2011, 2012. Rezultate similare s-au 
obţinut în anii 2015-2017 (Tab.2) la testarea hibrizilor perspectivi Fr.5S8-24, VM-18V,  
Fr.8-5-15V în raport cu soiurile martori.

O variabilitate considerabilă a hibrizilor F1 se atestă la caracterul „perioada de 
vegetaţie”. Spre exemplu, hibrizii derivaţi de la formele materne tardive Fr.1 şi Fr.8 au 
perioada de vegetaţie medie de 54.6 până la 70 zile.
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Tabelul 1. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizi de L. angustifolia, derivaţi de la formele 
materne (♀) Fr.1, Fr.8.

Perioada de 
vegetaţie

Hibrid, 
forma maternă

Conţinut ulei esenţial, % (s.u.)
2011 2012* 2013 x 

timpurie
Fr.1-3-2V 4,141 5,386 5,290 4,939
Fr.1-3-23V 5,165 5,613 5,436 5,405
Fr.8-5-15V 4,214 5,080 4,965 4,753
Fr.8-5-23V 4,492 5,682 4,682 4,952

medie

Fr.1-3-9V 4,648 5,568 5,425 5,214
Fr.1-3-20V 3,939 4,403 4,497 4,279
Fr.8-5-21V 4,158 4,337 5,444 4,646
Fr.8-5-26V 3,950 4,645 4,560 4,385
Fr.8-5-40V 4,172 4,765 4,965 4,634

tardivă

Fr.1-3-5V 4,274 5,382 4,324 4,659
Fr.1-3-13V 4,125 4,250 5,269 4,543
Fr.8-5-34V 5,096 5,157 5,287 5,181

Fr.1.♀ 3,353 3,379 3,012 3,248
Fr.8.♀ 2,555 3,123 3,833 3,168

* an secetos

Tabelul 2. Conţinutul de ulei esenţial la soiuri de L. angustifolia în culturi comparative 
de concurs.

Hibrizi F1, soiuri
Conţinut ulei esenţial, % (s.u.)*

2015** 2016 2017

Fr.5S8-24 6,164 5,786 5,915 5,955

VM-18V 5,103 4,924 4,829 4,952

Fr.8-5-15V 5,803 4,691 5,454 5,316

 Vis Magic 10, martor 4,575 4,597 4,518 4,563

Alba 7, martor 5,762 5,915 5,256 5,644

Moldoveanca 4, martor 5,404 4,318 4,981 4,901
 *conţinutul în ulei esenţial, recalculat la substanţa uscată
 ** an secetos 

Conţinutul ridicat în ulei esenţial se datorează efectului heterozis, manifestat de 
hibrizii F1 de levănţică. Cercetările efectuate pe parcursul a mai multor ani au demonstrat 
că hibrizii F1 creaţi prin hibridări policross manifestă heterozis la un şir de caractere 
cantitative, care influienţează direct productivitatea. Toţi hibrizii derivaţi de la toate 
formele materne manifestă heterozis la conţinutul în ulei esenţial (Fig. 2, 3), acesta 
fiind asigurat de caracterele cantitative, biomorfologice.
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Figura 1. Conţinutul în ulei esenţial (%, s.u.) la hibrizii F1 de L. angustifolia în raport 
cu formele materne Fr.5, Cr.26, Cr.13.

 Amploarea heterozisului înregistrat de fiecare hibrid F1 la caracterul „conţinut în 
ulei esenţial” este influenţată de forma maternă. Se confirmă această afirmaţie prin faptul 
că hibrizii care provin de la forma maternă Cr.26 înregistrează un efect al heterozisului 
la acest caracter de la +55,3 % până la +103,3 %. La hibrizii derivaţi de la forma Cr.13 
efectul heterozis la conţinutul în ulei esenţial este de la +37,8 până la 91,9% în funcţie 
de hibrid. Formei Fr.5 îi aparţin hibrizi cu efectul heterozis la acest caracter de la +38,2 
până la +51,4%. Putem explica aceste rezultate prin faptul că Fr.5 este forma maternă 
cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial – 3,746% (s.u). Este important că unii hibrizi 
derivaţi de la această formă, cum ar fi Fr.5S-8-16, se deosebesc prin conţinut foarte 
înalt de ulei esenţial – 5,672 % (s.u.) (Fig. 2). 

Figura 2. Efectul heterozis (%) la conţinutul în ulei esenţial (%, s.u.) manifestat de 
hibrizii F1 de L. angustifolia, derivaţi de la formele materne Cr.26, Cr.13, Fr.5.

Expresia heterozisului înregistrat de hibrizii derivaţi de la forma maternă Fr.8 are 
o amploare mai semnificativă, având o variaţie mai puţin restrânsă decât la hibrizii ce 
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provin de la formele materne Cr.26, Cr.13 şi Fr.5. Astfel, efectul heterozis atestat la 
hibridul Fr.8-5-5V este foarte înalt – +65,3 %, or, această valoare este cea mai joasă 
în raport cu alţi hibrizi ai acestei forme materne, la care acest indice importat este de 
+70.1 – +110.5 % (Fig. 3). Putem constata că s-a creat o generaţie nouă de hibrizi, 
unii din aceştia înregistrând efect înalt al heterozisului la conţinutul în ulei esenţial 
de la +37,8 până la +110,5%. Unii şi aceiaşi hibrizi manifestă efecte pozitive ale 
heterozisului atât la caracterul „lungimea/spic floral” (+13,3 – +23.0%) cât şi la „număr  
verticile/spic floral” (+5.4 – +18.1%), cât şi la alte caractere biomorfologice, care 
contribuie la acumularea uleiului esenţial [5, 6, 20, 21]. 

Figura 3. Efectul heterozis la conţinutul în ulei esenţial manifestat de hibrizi F1  
de L. angustifolia, proveniţi de la forma maternă Fr.8. 

Luând în consideraţie faptul că hibrizii valoroşi pot fi reproduşi vegetativ prin 
clonare şi pot sta la baza elaborării soiurilor noi care moştenesc toate caracterele 
biomorfologice, biochimice ale genotipurilor hibride iniţiale, acest material genetic 
este preţios. Spre exemplu hibrizii Fr.5S-8-24, Fr.8-5-15V,VM-18V, care ulterior 
au fost multiplicaţi vegetativ se deosebesc prin acumularea unui conţinut de ulei 
esenţial, de la 4,691 până la 6,164% (s.u.) (Tab.2), inclusiv în anii secetoşi. Evaluarea 
conţinutului în ulei esenţial la aceste soiuri (hibrizi F1) în raport cu soiurile martor a 
confirmat rezultatele obţinute anterior (Tab.2). Rezultatele obţinute confirmă faptul că 
hibrizii, soiurile create se caracterizează prin conţinut înalt de ulei esenţial atât în anul 
secetos 2015, cât şi în anii următori, 2016, 2017. Analiza calitativă şi cantitativă a 
uleiul esenţial separat prin hidrodistilare în condiţii de laborator, efectuată prin tehnici  
CG-SM a demonstrat că numărul de componenţi identificaţi în ulei variază de la  
21 până la 38 (Tab. 3, 4). 

Concentraţia fiecărui component variază de la hibrid la hibrid, distinctivitatea fiind 
atestată, atât între hibrizi şi formele materne de la care au derivat, cât şi între formele 
materne ale hibrizilor (Tab. 3,4) [6, 13, 21]. 

 A fost constatată o variaţie accentuată a concentraţiei unor componenţi, cum ar fi, 
acetatul de linalil în funcţie de anii de evaluare. Spre exemplu, conform rezultatelor 
publicate anterior [6], conţinutul în acetat de linalil în uleiul esenţial separat din 
hibridul F1 Fr.1-3-23V este de 25,44%, iar în cercetările ulterioare [7] concentraţia 
acestuia constituie 37,27%. La tot materialul biologic analizat conţinutul de camfor 
este în limitele 0,25-0,75%. 
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Tabelul 3. Variaţia componenţei calitative şi cantitative a uleiului esenţial la hibrizi 
perspectivi, generaţia F1 de Lavandula angustifolia, în raport cu formele materne.

№ Componenţi

Area, (%)

Fr.8*
♀

Fr.8-
5-21V

Fr.8-
5-34V

Fr.1*
♀

Fr.1-
3-23V

Fr.1-
3-9V

VM*
♀

VM-
9V

VM-
32V

VM-
56V

1 o-xylen 0,16 - 0,28 0,17 0,13 0,14 - - -
2 α –pinen - - - 0,05 - - - 0,02 -
3 camfen - - - - - 0,03 0,04 0,04
4 1-Octen-3-ol - - - 0,04 0,51 0,12 - 0,11 0,08
5 α –felandren 0,46 - 0,02 -
6 β –pinen - - - 0,09 -
7 3- Octanon 0,31 0,34 0,47 1,11 0,08 - 0,09 - - 0,02
8 β-mircen 0,28 0,21 0,40 0,28 0,41 0,19 0,33 0,25 0,34
9 4-metil-3-octanol 0,13 0,14 0,11 0,26 0,09 0,07 - - 0,08
10 acetat de hexanol 0,41 0,18 0,36 0,36 0,42 0,15 0,14 0,08 0,20
11 ρ – cimen - - - - - 0,11 0,08 - - -
12 limonen 0,16 0,13 0,20 0,92 2,84 0,57 - 0,31 0,65 0,65
13 β-cadinen - - - 0,51 0,50 -
14 1.8-cineol 0,87 0,34 0,31 - - 1,56 1,61 0,51 1,23 0,61
15 trans- β-ocimen 1,16 0,15 4,68 1,83 3,12 2,2 0,66 1,71 0,34 0,63
16 cis- β –ocimen 0,41 0,21 1,24 1,18 0,52 1,58 0,35 1,17 0,16 0,30
17 γ-terpinen - - - - 0,27 0,11 0,10 - - -
18 α-terpinenterpinolen - - - - 0,16 0,10 0,12 - - -
19 (+) Linalool oxid 0,15 - - - - 0,30 - -
20 ∆3-caren 0,25 0,12 0,15 - 0,11 0,38 0,27 - 0,12 0,23
21 (-)-Linalool 39,95 50,84 36,66 42,96 27,44 28,63 40,98 32,30 38,83 35,83
22 Acetat 1-octen-3-ol 0,23 0,72 0,19 1,31 1,24 1,85 - 0,10 0,11 0,11
23 (+) Camfor 0,35 0,25 0,20 - 0,28 0,20 0,54 0,34 0,23 0,29
24 Lavandulol - 0,95 - - 0,98 0,37 - - 0,91 -
25 Borneol 1,16 0,47 0,75 0,84 0,75 1,04 2,22 1,22 1,21 1,58
26 Terpinen-4-ol 0,72 6,08 5,55 6,54 6,97 5,76 6,40 9,21 7,39 9,59
27 Criptonă 0,15 0,31 0,13 0,09 0,39 0,49 - - -
28 α –terpineol 4,71 4.77 3,82 4,74 4,84 4,22 3,45 4,02 2,77 3,96
29 nerol 0,49 0,27 0,30 0,68 0,38 0.54 0,34 0,27 0,20 0,39
30 iso-borneol 0,09 - - - - - 0,14 0,02 0,02 0,02
31 Geraniol 0,09 - - - - 0,22 0,19 0,14 - -
32 Acetat de linalil 39,98 38,47 37,00 29,28 37,27 40,62 33,92 43,42 41,05 37,40
33 Acetat de borneol 0,27 - 0,32 0,05 0,18 - 0,12 0,22 - -
34 Acetat lavandulol 0,42 - 1,95 3,25 0,26 1,57 0,77 1,56 0,91 0,90
35 Acetat nerol 0,82 0,30 0,64 0,96 0,48 0,83 0,50 0,62 0,37 0,65
36 Acetat geraniol 1,58 0,64 1,22 1,77 0,88 1,64 0,95 1,22 0,76 1,32
37 β- cariofilen 2,00 2,49 1,44 1,61 2,45 1.86 1,66 1,41 1,59 1,59
38 E-β-farnesen 0,60 0,76 0,81 - - - 0,88 0,75 0,57 1,77
39 d-germacren - - 0,20 - 0,12 - 0,20 - 0,15 0,27
40 Cariofilen oxid 0,16 - - 0,52 0,55 0,14 0,74 - 0,39 0,47
Nr. componenţi 29 22 26 18 31 31 33 23 28 29
Identificare, % 99,41 99,99 99,96 99,99 99,36 99,66 99,90 99,96 99,70 98,53

*forme materne♀: Fr.8, Fr.1, provenienţa franceză; VM- soi Vis Magic 10.
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Tabelul 4. Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial la hibrizi din 
generaţia F1 de L. angustifolia, în raport cu formele materne♀

Componenţi
Area (%)

Cr.26* Cr.26S-9-8 Cr.13* Cr.13S-6-12 Fr.5* Fr.5S-8-16 Fr.5S-8-24

o-xylen 0,014 0,018 0,100 0,020 ─ 0,125 0,120

α –pinen − ─ ─ ─ ─ 0,050 ─

camfen 0,060 ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-Octen-3-ol − 0,210 ─ ─ ─ 0,230 0,050

β-mircen 0,265 0,220 0,270 0,120 0,365 0,350 0,360

4-metil-3-octanol ─ 0,120 ─ ─ ─ 0,090 ─

acetat de hexanol 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ ─

ρ – cimen 0,090 ─ ─ ─ ─ 0,090 ─

limonen 0,197 0,080 ─ 0,100 ─ 0,290 0,270

β-felandren 0,960 ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-cineol 1,550 0,210 ─ ─ ─ 1,900 0,390

trans- β-ocimen 1,599 1,020 1,630 2,250 1,501 0,310 0,417

α - terpinen 0,128 ─ ─ ─ 0,310 0,430 0,170

cis- β –ocimen 0,918 0,610 1,630 0,250 0,535 0,330 0,354

γ- terpinen 0,128 0,080 0,140 0,140 ─ 1,370 1,120

δ- terpinen 0,070 0,080 ─ ─ ─ 0,430 ─

Linalool oxid − 0,270 ─ ─ 0,227 0,070 0,090

(-)-Linalool 39,554 42,570 45,500 43,560 34,196 24,150 37,250

1-octen-3-оl acetat − 0,210 ─ ─ ─ 0,230 0,050

camfor 0,248 0,210 ─ ─ 0,753 0,390 0,186

borneol 0,596 0,570 0,420 0,510 2,491 5,040 0,374

terpinen-4-оl 9,721 4,490 12,580 10,500 8,449 3,830 1,118

α-terpineol 3,551 3,340 2,720 2,790 4,110 3,740 3,420

nerol 0,132 0,390 0,300 0,290 0,470 0,620 0,410

iso – borneol − ─ ─ ─ ─ 0,070 ─

acetat de linalil 33,533 38,800 27,290 32,930 31,497 33,730 44,403

 acetat de borneol 0,135 ─ ─ ─ 0,918 1,960 1,380

lavandulol − 0,210 ─ ─ ─ 0,330 0,410

acetat de neril 0,555 ─ ─ 0,350 0,740 0,720 0,599

 acetat de geraniol − 1,100 ─ ─ ─ 1,910 1,460

acetat de nerol − 0,530 0,420 ─ ─ 0,360 0,220

β- caryophilen 1,265 1,280 1,060 1,430 2,609 3,720 1,598

caryophilen oxid 0,201 0,520 ─ ─ 0,890 0,710 0,455

Е-β-farnezen − 0,610 0,590 0,400 ─ 0,480 0,290

D- germacren 0,527 ─ 0,190 ─ 0,255 0,640 0,133

3-octanol − ─ ─ ─ 0,194 ─ ─

∆3 caren − 0,310 ─ 0,140 0,350 0,380 0,130

eucaliptol 0,437 ─ ─ ─ 0,229 ─ ─

Acetat de gexil 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ ─

n-octen-acetat 0,605 ─ 0,750 0,400 1,230 0,805 0,365
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Tabelul 4 (Continuare).
Lavandulol acetat 0,981 ─ 0,980 1,080 4,511 2,220 0,707

 acetat de geranilil 0,976 ─ 0,830 0,670 1,417 1,310 1,203

р-xylen ─ ─ 0,100 ─ ─ 0,100 0,100

n-octen-1-оl − ─ 0,180 0,140 0,186 0,200 0,148

cripton − ─ ─ ─ ─ 1,970 0,250

Nr. componenţi 29 27 20 21 26 38 34

Identificare, % 99,495 97,628 97,900 97,890 98,441 97,050 100,00

 *forme materne Cr.26, Cr.13, Fr.5.

Rezumând rezultatele obţinute în evaluarea celor mai perspectivi hibrizi F1 creaţi, 
putem conclude că componenţa calitativă şi cantitativă a constituenţilor majori în uleiul 
esenţial variază în limitele următoare: linalool: 24,15 … 50,84%; acetat de linalil: 
27,29 … 44,40%; α - terpineol: 3.,82 … 4,84%; terpinen-4-ol: 1,11 … 9,21%; acetat 
de lavandulol: 0 … 2,22%. Concentraţia componenţilor în uleiul esenţial separat din 
hibrizi de generaţia F1, corespunde cerinţelor farmacologice, cu excepţia conţinutului 
de α- terpineol. Acest compus are o aromă pronunţată de liliac. Terpineolii, în general, 
sunt compuşi intermediari pentru sinteza aromatizanţilor, dar şi componente pentru 
esenţele alimentare. Aceşti compuşi se utilizează ca solvenţi, agenţi de flotare şi au 
proprietăţi antimicrobiene. Esterii de terpineoli cu acidul acetic (acetat de terpinil) se 
folosesc la crearea parfumurilor.

Se consideră că terpinen-4-ol în concentraţii ridicate (peste 2%) diminuează 
valoarea parfumerică a uleiului esenţial. Pe de altă parte acest ulei este utilizat nu numai 
în parfumerie. Este cunoscut faptul că terpinen-4-ol are proprietăţi antimicrobiene 
[14] şi antifungice pronunţate [22], aceste calităţi fiind valorificate cu succes.  
Important este şi faptul, că conţinutul de camfor în uleiul esenţial la toţi hibrizii 
creaţi, evaluaţi corespunde standardelor ISO, cerinţelor Farmacopeii Europene, 
variind în limitele 0 – 0.753%. Este cunoscut faptul că în concentraţii de peste 2 %, 
camforul este componentul care diminuează cu certitudine calitatea uleiului esenţial,  
aroma acestuia.

Concluzii
Au fost creaţi şi evaluaţi hibrizi intraspecifici perspectivi de Lavandula angustifolia. 

S-a demonstrat că indicii caracterelor cantitative variază între hibrizi şi formele materne. 
Conţinutul în ulei esenţial este mult mai ridicat (3,939 – 5,480% s.u.) la hibrizii creaţi 
şi selectaţi de cât la formele materne de la care au provenit, efectul heterozis la acest 
caracter variind de la +37,8 până la +110,5%. Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului 
esenţial a stabilit diferenţe considerabile ale componenţei uleiului la diferiţi hibrizi 
în funcţie de forma maternă. Numărul componenţilor identificaţi în ulei variază 
de la 18 până la 38. Componenţii majori ai uleiului esenţial sunt: linalool, 24,15 – 
50,84%; acetat de linalil, 27,29 – 44,40%; α – terpineol, 3,82 – 4,84%; terpinen-4-ol,  
1,11 – 9,21%. Au fost selectaţi hibrizi cu conţinut foarte ridicat (4,939-6,164 % s.u.) de 
ulei esenţial, cu perioada de vegetaţie diferită de la timpurie până la tardivă, rezistenţi 
la secetă. Clonarea acestora a asigurat elaborarea soiurilor noi de levănţică Fr.5S8-24, 
VM-18V, Fr.8-5-15V. 
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ФОРМ ТОМАТА ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ F1 ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ УБОРКИ
Цэпордей Алла

Институт генетики, физиологии и защиты растений

Rezumat
A fost determinată capacitatea combinativă generală (CCG) la formele iniţiale după 
un complex de caractere (durata perioadei de vegetaţie, coacerea generală, recolta, 
masa şi proprietăţile fizico-mecanice ale fructelor). Au fost evidenţiate soiuri şi linii cu 
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efecte înalte ale CCG. A fost determinată capacitatea combinativă specifică (CCS) la  
110 combinaţii obţinute în rezultatul hibridării conform schemei 11x11. Au fost evidenţiate 
un şir de combinaţii hibride cu CCS înaltă după un set de caractere în dependenţă de 
formele iniţiale utilizate în hibridare, şi numai la anumite combinaţii hibride acestea 
rămân stabile. S-a stabilit, că încrucişările directe şi reciproce determină CCS efectivă.
Cuvinte cheie: forme iniţiale, soi, linie, combinaţii hibride, efecte CCG, constante CCS, 
recoltă.
Depus la redacţie 10 iulie 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Adresa pentru corespondenţă: Ţăpordei Alla, Institutul de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD 2002 Chişinău, Republica Moldova; 
e-mail: alla.tsepordey@mail.ru; tel.(0373 22)77 04 47

Введение
В настоящее время значение сорта и гибрида значительно возрастает в 

плане необходимости повышения продуктивности в сочетании с экологической 
устойчивостью. В наших условиях имеются все предпосылки того, чтобы 
для значительного увеличения площадей, повысить урожайность томата и в 
полной мере обеспечить население как свежими плодами, так и для консервной 
продукции. 

Для каждого вида переработанной продукции необходимы специальные 
сорта и гибриды, обладающие определенными качествами плодов. Увеличение 
производства продукции должно происходить, прежде всего, за счет 
повышения урожайности, что может быть достигнуто лишь при высоком 
уровне специализации хозяйств, концентрации посевов, широком внедрении 
индустриальных технологий, обеспечивающих комплексную механизацию 
всех производственных процессов, включая уборку, транспортировку и 
переработку урожая [3]. Около 50% всех затрат на возделывание томата тратится  
на уборку урожая.

На основе многолетних исследований селекционерами с одной стороны, 
и работниками сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности с другой, были сформулированы основные параметры, которым 
должны отвечать сорта и гибриды томата для одноразовой уборки урожая. 
Для ускорения селекционного процесса и целенаправленного использования 
исходного материала, важно определить его общую комбинационную 
способность, а при создании гибридов F1 томата большое значение имеет 
специфическая комбинационная способность (СКС) по основным хозяйственно 
ценным признакам. Понятие об общей и специфической комбинационной 
способности впервые было сформулировано при выведении гибридов кукурузы 
[8]. Под общей комбинационной способностью (ОКС) подразумевается средняя 
ценность родительских форм и гибридных комбинаций, а под СКС – случаи, когда 
конкретные комбинации оказываются лучше или хуже, чем можно было ожидать 
на основе среднего количества линий, участвующих в гибридизации [3].

Цель наших исследований – определить общую и специфическую 
комбинационную способность исходного материала томата по комплексу 
признаков при одноразовой уборке урожая.
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Условия, материал и методы исследования
Научно-исследовательская работа проводилась в Приднестровском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства в 2011-2012 гг. В качестве 
исходного материала использованы 11 образцов томата, в том числе три линии 
и восемь сортов: Л. 323, 328, 403, сорта Надежда, Лагуна, Амулет, Прибой 
(селекции ПНИИСХ), Рио Фуего, Рио Гранде (США), Победитель и Новичок 
розовый (Волгоградской ОСС ВИР, РФ) и 110 гибридов F1, полученных по 
полной диаллельной схеме 11 × 11. Исходные образцы различаются между 
собой по степени проявления основных хозяйственно ценных признаков – 
длине вегетационного периода, продуктивности, дружности созревания, массе 
плода, физико-механическим свойствам плодов, интенсивности окраски, 
химическому составу. Опыты были проведены в рассадной культуре. Посев на 
рассаду в пленочной необогреваемой теплице проводили с 24 по 29 марта из 
расчета 300-350 м2. Рассаду в откры тый грунт высаживали с 1 по 8 мая по схеме  
(90 + 50) х 30 см. Густота стояния растений – 5 шт./м2. В период вегетации на  
20 растениях каждого образца проводили фенологические наблюдения. От-
мечали даты единичного и массового цветения, завязываемость плодов на 
I-IV кистях. Проводили морфологическое описание растений по признакам, 
характе ризующим особенности их внешнего строения (форма и окраска 
плода и листа, тип куста и характер ветвления, степень опушенности листьев,  
тип сочленения) и др.

Во время созревания отмечены даты единичного (около 15%) и массово го 
(около 80%) созревания плодов. Продуктивность каждого образца определяли 
при одноразовой ручной уборке, при наличии не менее 90% зрелых плодов и 
выражалась в г/растение. Собранные плоды были разделены на отдельные 
фракции: общая урожайность плодов, урожайность товарных плодов, 
урожайность стандартных плодов, нестандартных плодов, треснувшие и больные 
плоды. Товарные плоды в зависимости от степени созревания были разделены на 
фракции: красные, бурые, молочные, зеленые. Определяли дружность созревания 
плодов в (%) по формуле:

вес красных товарных 
---------------------------- х 100 
общий вес плодов

После уборки на 10 плодах каждого образца были изучены признаки:
- индекс формы плода по формуле: 

i= H/D, где

 i – индекс формы плода, H – высота плода, мм; D – диаметр плода.
- толщину перикарпия определяли в см, а число камер – в штуках. 

Большое внимание уделяли изучению физико-механических свойств плодов: 
прочности кожицы к проколу и удельному сопротивлению на раздавливание. 
Прочность кожицы к проколу (г/мм2) определяли на приборе ИДП-500.  
Для определения удельного сопротивления плодов на раздавливание (г/г массы) 
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использовали прибор ОПТ-10. Интенсивность окраски определяли при помощи 
прибора Агтрона E-5.

В Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 
в почвенной лаборатории определяли содержание в плодах сухого вещества, 
сахара, титруемых кислот и аскорбиновой кислоты. Анализ комбинационной 
способности (gi - oбщая комбинационная способность; gij - специфическая 
комбинационная способность) проводили по второму методу Б. Гриффинга [9].

Результаты исследований
Установлено, что по признаку продолжительность фазы «всходы – созревание» 

в 2011-2012 гг. наименьшими эффектами ОКС выделились сорта Надежда, Амулет 
и Л. 403 (gi = -0,3…3,1), а сорта Лагуна и Прибой с более длинными периодами 
вегетации характеризовались высокими эффектами ОКС (gi = 1,6…2,1) (табл.1).

Важное значение для образцов томата имеет степень завязываемости плодов 
на первых кистях, от которых во многом зависит величина общего урожая. Более 
высокими эффектами ОКС по степени завязываемости плодов на I и II кистях в 
2011 году выделились сорта Надежда, Рио Фуего, Амулет и Л. 323 (gi = 1,4…9,6), 
а в 2012 г. – сорта Надежда и Рио Гранде (gi = 2,0…8,2). 

Гибриды томатов, предназначенные для механизированной уборки, должны 
быть высокоурожайными и иметь компактный тип куста. Установлено, что 
сорта Надежда, Лагуна, Победитель, Новичок розовый и Л. 323 в 2011-2012 
гг. характеризовались высокими эффектами ОКС по общей урожайности  
(gi = 2,0…394,6), что объясняется их большей устойчивостью к основным болезням 
и высокой степенью завязываемости плодов в экстремальных условиях. 

Одним из важных признаков образцов томата, предназначенных для 
механизированной уборки, является дружность созревания плодов, величина 
которой во многом зависит от конкретных генотипов и условий внешней среды. 
Высокими и более стабильными по годам эффектами ОКС по этому признаку 
характеризовались сорта Надежда и Л. 403 (gi = 1,3…2,6).

При создании для механизированной уборки сортов томата особое значение 
имеет правильное планирование массы и формы плода. Исследования Ю.И. 
Авдеева [1] показали, что прочность плодов тесно связана с их формой.  
У сливовидных плодов при равной массе по сравнению с плодами округло-
овальной формы повреждаемость была в 1,5-2 раза ниже. Использованные нами 
исходные родительские формы характеризовались овальными плодами. В наших 
исследованиях установлено, стабильно высокими эффектами ОКС по массе плода 
выделился сорт Новичок розовый и Л. 323 и 328 (gi = 3,1…31,0).

Важными показателями, определяющими пригодность образцов томатов к 
механизированной уборке, являются физико-механические свойства плодов, 
такие, как прочность кожицы к проколу и удельное сопротивление раздавливанию. 
По данным Р. Х. Бекова [4], П. В. Гончарова и В. И. Мокрий [6] прочность 
плодов томата связана с их анатомическими и биохимическими особенностями.  
Авторы также указывают, что для механизированной уборки в большей 
степени пригодны удлиненные плоды, так как они способны выдерживать  
более сильные нагрузки. 
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По признаку «прочность кожицы на прокол» у исходных форм установлены 
различные эффекты ОКС по годам. В 2011 году высокий эффект ОКС по этому 
признаку установлен у сорта Рио Фуего (gi = 161,6), а в 2012 году отличались 
по этому показателю сорта Надежда, Амулет, Рио Гранде, Л. 323 и 403  
(gi = 7,6…27,0).

Другой показатель прочности плодов томата является удельное сопротивление 
раздавливанию. Результатами наших исследований выявлены у исходных 
форм также разные эффекты ОКС по годам по этому признаку. В 2011 году 
высокими эффектами ОКС по удельному сопротивлению раздавливанию 
характеризовались сорт Победитель и Л. 403 и 328 (gi = 2,8 … 3,2), а в 2012 
году – сорта Надежда, Лагуна, Амулет, Прибой, Рио Фуего, Рио Гранде и Л. 403  
(gi = 2,2 … 7,7).

Если ОКС меньше варьирует в зависимости от условий среды, то СКС 
отдельных гибридных комбинаций меняется значительно [7].

Константы СКС по общей урожайности по годам меняют как свою величину, 
так и направление в зависимости от использованных в гибридизации исходных 
форм, и лишь у отдельных гибридных комбинаций они остаются стабильными 
(табл. 2).

По признаку «общая урожайность» в 2011-2012 гг. высокими константами 
СКС характеризовались гибриды томата: Амулет х Надежда, Победитель х 
Надежда и Рио Фуего х Победитель (gi = 10,1…243,8).

Установлено также, что гибридные комбинации Л. 403 х Надежда, 
Надежда х Рио Гранде, Рио Фуего х Рио Гранде характеризовались высокими 
константами СКС по урожайности независимо от направления скрещивания  
(gi = 12,0 … 389,1).

Дружность созревания плодов (процентное соотношение зрелых товарных 
к общему урожаю плодов в момент уборки) варьирует в зависимости от ряда 
факторов: почвы, погоды, густоты стояния растений, агротехнических приемов.  
Этот признак генетически обусловлен, связан с детерминантностью 
и компактностью куста, частотой закладки кистей, общей и товарной 
урожайностью.

По дружности созревания плодов выделились 18 гибридов F1 томата с  
высокими константами СКС. Наиболее высокими константами СКС 
характеризовались следующие гибридные комбинации: Надежда х Прибой,  
Л. 403 х Рио Фуего, Рио Фуего х Победитель, Прибой х Победитель и Рио Фуего 
х Рио Гранде (gij = 2,1…7,1).

Гибриды F1 томата для комбайновой уборки должны иметь достаточно 
крупные плоды (80-100 г). Высокими константами СКС по массе плода  
(gij = 1,5…25,2) отличались гибридные комбинации: Прибой х Надежда,  
Рио Гранде х Амулет, Рио Фуего х Л. 403, Рио Фуего х Победитель, Победитель 
х Прибой, Прибой х Рио Фуего, Прибой х Рио Гранде, Рио Фуего х Амулет,  
Рио Гранде х Рио Фуего.

При создании гибридов томата для механизированной уборки высокие 
требования предъявляются к эластичности и прочности кожицы плодов.  
В наших исследованиях у гибридов F1 томата встречались, как отрицательные, 
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так и положительные константы СКС по этому признаку. Наиболее стабильными 
константами СКС по годам выделилось большинство гибридов, полученных с 
использованием в качестве одной из родительских форм сортов Надежда, Амулет, 
Прибой и Рио Гранде. Это в первую очередь гибриды F1 Рио Фуего х Л. 403,  
Рио Фуего х Победитель, Победитель х Прибой, Прибой х Рио Гранде и Прибой х 
Амулет (gij = 3,0…64,3), а гибриды F1 Надежда х Рио Гранде, РиоГранде х Амулет 
и Рио Гранде х Победитель имели высокие константы СКС по прочности кожицы 
плодов независимо от направления гибридизации. 

Таблица 1. Общая комбинационная способность родительских форм по 
комплексу признаков (gi).
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
323 0,6 0,1 5,4 394,6 394,6 2,1 6,0 4,8 -13,8 7,6 0,5 -3,8
328 0,05 -0,2 60,4 -206,1 -206,1 -2,5 4,5 31,0 -23,0 -16,9 3,1 -17,5
403 -1,3 -0,8 17,2 -214,4 -214,4 1,5 -5,3 -3,6 -24,0 16,1 3,2 2,9
Надежда -1,0 -3,1 13,4 123,5 123,5 1,5 -0,4 -8,0 -20,0 -17,2 -0,6 -2,2
Лагуна 1,8 2,1 86,2 2,0 2,0 -1,6 0,6 -2,1 -15,3 -12,9 -3,2 3,5
Амулет -1,4 -0,3 -41,4 91,3 91,3 2,0 -2,4 -9,3 -21,7 27,0 0,8 7,7
Прибой 1,6 1,9 -26,6 116,7 116,7 -0,5 -3,4 -7,1 -7,0 -2,6 0,1 2,3
Победитель 0,04 0,6 8,0 45,1 45,1 0,01 2,1 -0,7 -10,7 -11,2 2,8 0,7
Рио Фуего -0,1 -0,1 -37,3 199,5 199,5 1,5 -0,1 -4,6 161,6 -11,4 0,8 2,6
Рио Гранде 0,1 0,1 -92,5 154,1 154,1 -0,1 -4,3 -5,9 -11,7 9,4 -0,3 6,9
Новичок
розовый -0,8 -0,3 7,4 82,7 82,7 0,3 3,1 5,8 -5,0 -22,1 -7,3 -7,7

Таблица 2. Константы СКС перспективных гибридов томата F1 по основным 
хозяйственно ценным признакам, gij.
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2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Л. 403 х Надежда 56,3 265,4 0,7 2,2 6,4 -7,5 -178,0 -19,8

Надежда х Л. 403 29,2 28,6 2,5 1,6 6,0 -7,9 23,8 -12,0

Надежда х Амулет -33,2 192,9 -2,7 3,1 -3,0 8,8 14,0 -18,8

Амулет х Надежда 10,1 15,7 1,5 0,3 6,7 -4,0 19,0 5,2

Надежда х Прибой 8,0 -67,4 2,0 4,6 -4,0 6,5 -0,6 -18,8

Прибой х Надежда -10,8 207,5 1,3 1,4 11,6 2,5 34,0 -1,8

Надежда х Победитель -29,6 119,1 0,4 -5,0 -0,6 10,2 31,0 6,2

Победитель х Надежда 97,0 243,8 -0,5 0,1 -0,8 -25,6 2,7 -8,2

Надежда х Рио Гранде 12,0 389,1 -4,0 -0,8 11,0 -11,5 2,1 28,0

Рио Гранде х Надежда 19,0 72,6 -1,0 -1,1 -11,4 7,8 14,1 53,7
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Таблица 2 (Продолжение). 
Рио Гранде х Амулет -106,0 -37,1 -0,9 1,4 18,5 7,1 8,1 25,4

Амулет х Рио Гранде 18,0 -116,8 0,5 2,1 -7,4 2,9 33,1 25,7

Л. 403 х Рио Фуего 58,0 -301,1 3,4 2,2 -11,0 -15,0 164,6 -15,7

Рио Фуего х Л. 403 -73,0 -282,2 -2,2 0,6 7,0 14,0 16,4 6,4

Л. 403 х Рио Гранде -32,0 212,2 3,6 1,1 29,0 -5,6 -168,8 8,1

Рио Гранде х Л. 403 -47,5 132,5 -1,6 -3,0 -13,5 19,3 22,5 -17,3

Рио Фуего х Победитель 172,0 221,2 3,6 3,0 13,5 10,1 24,0 12,2

Победитель х Рио Фуего -48,5 8,8 1,2 0,2 13,2 -5,0 142,6 -49,6

Рио Гранде х Победитель 139,0 -81,9 1,2 5,4 5,0 -19,5 42,1 32,1

Победитель х Рио Гранде -57,3 -308,7 -2,6 3,8 12,0 -7,7 15,0 24,5

Победитель х Прибой -18,3 271,6 0,2 -5,7 8,1 9,3 28,0 29,4

Прибой х Победитель -18,0 118,0 1,4 3,1 -6,0 8,2 11,0 -13,8

Рио Фуего х Прибой -2,6 166,6 -4,0 -1,4 -2,0 -7,4 4,4 10,3

Прибой х Рио Фуего -18,0 5,6 -0,01 0,4 10,2 9,1 -140,4 0,2

Прибой х Рио Гранде -42,2 63,8 -0,8 -1,9 1,5 13,4 6,0 43,0

Рио Гранде х Прибой -3,7 120,5 -0,2 3,1 -8,5 14,8 11,5 -9,4

Амулет х Рио Фуего -44,5 399,3 -3,0 1,9 11,3 -0,1 6,3 -16,8

Рио Фуего х Амулет -73,0 52,0 -3,5 0,07 10,0 8,8 2,0 -3,4

Рио Фуего х Рио Гранде 43,7 299,2 2,5 2,1 -4,0 -4,5 28,1 -19,1

Рио Гранде х Рио Фуего 64,0 17,6 -1,2 3,1 25,2 5,9 -179,1 4,6

Амулет х Прибой -138,9 112,6 4,3 1,4 -8,2 5,9 9,4 -27,8

Прибой х Амулет -16,0 116,2 1,3 -0,01 8,6 -28,1 3,0 8,4

Выводы
Для создания гибридов томата разных сроков созревания, отличающихся 

высокой продуктивностью, дружностью созревания и хорошими физико-
механическими свойствами плодов целесообразно использовать в качестве 
исходного материала сорта: Надежда, Амулет, Рио Гранде, Рио Фуего, Л. 323 и 
403, характеризующиеся высокими эффектами ОКС по этим признакам.

Высокими и стабильными константами СКС по комплексу признаков 
характеризуются перспективные гибриды F1 томата: Амулет х Надежда, Рио 
Фуего х Победитель, Рио Гранде х Победитель, Рио Гранде х Рио Фуего и Прибой 
х Амулет. Они относятся к среднеранней и среднеспелой группам спелости, 
отличаются высокой урожайностью (80-100 т/га), дружностью созревания  
(85-95%), интенсивной окраской (38-48 ед.), массой плода (80-100 г), 
высокими физико-механическими свойствами и химическим составом плодов, 
устойчивостью к основным болезням (альтернариоз, черная бактериальная 
пятнистость, ВТМ), пригодностью к одноразовой уборке урожая.
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ZOOLOGIA

STRUCTURA ECOLOGICĂ A POPULAȚIEI SPECIEI CRICETULUS 
MIGRATORIUS (PALLAS, 1773) LA LIMITA DE VEST A AREALULUI

Munteanu Andrei, Savin Anatol, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai

Institutul de Zoologie 

Rezumat
Lucrarea conține informația cu privire la grivanul cenușiu (Cricetulus migratorius), 
specie rară, cu un areal discontinuu, puțin cercetată. Răspândit în agrobiocenoze, 
populează preponderent sectoarele marginale ale culturilor agricole și zona de ecoton. 
Constituie o densitate relativă medie de 0,26%/100 băteli și o dominanță de 2,89% în 
raport cu numărul de rozătoare capturate. Stațiunile preferate sunt culturile prășitoare, 
furajere și gramineele de toamnă. Grivanul cenușiu are o capacitate reproductivă mare, 
exprimată prin perioada de reproducere de cca 10 luni, maturizare precoce a femelelor, 
fertilitate medie de 6,2 embrioni, variind în dependență de masa femelelor de la 2 la 9 
embrioni. Supraviețuiește în agrobiocenoze datorită prezenței și depozitării semințelor 
de culturi agricole și a covorului vegetal protector.
Cuvinte cheie: grivan cenușiu, populație, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, 
fertilitate
Depus la redacție 11 iulie 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Munteanu Andrei, Institutul de Zoologie, str.Academiei,1, 
MD-2028 Chișinău, Republica Moldova: e-mail: munteanuand@rambler.ru;  
tel. +373 22 72 55 66.

Introducere
Arealul discontinuu al grivanului cenușiu (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) se 

extinde din Balcani, sud-estul Bulgariei și bazinul r.Prut până în China și Mongolia 
[6,7,3,8]. În Pleistocen grivanul cenușiu era larg răspândit în Europa, ajungând până 
în Spania și Marea Britanie [5]. În această epocă se întâlnea și pe teritoriul dintre Prut 
și Nistru [16]. Populează zonele de silvostepă, stepă, semideșert, chiar și localități,  
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cu diverse condiții ecologice. Populațiile de la limita arealului (marginale) sunt avangarda 
ecologică a speciei, studiul cărora prezintă un mare interes pentru a înțelege evoluția 
lor [17]. Transformările antropice din ultimele decenii, reflectate prin antropizarea 
landșaftului, creează pentru unele specii de animale condiții ecologice asemănătoare 
zonei ecologice optimale, iar pentru altele – celei pesimale. Reducerea considerabilă a 
ecosistemelor de stepă și pajiște a dus la redistribuirea, declinul densității și a limitei 
de vest al arealului grivanului cenușiu. Actualmente a devenit o specie de ecoton în 
agrobiocenoză, frecventând sectoarele marginale ale culturilor agricole.

Material și metode
Informația despre starea ecologică a grivanului cenușiu a fost colectată în anii 

1975-1985 în agrocenoze, caracterizate cu o agricultură intensivă, constituită din 
monoculturi, cu o mecanizare și chimizare excesivă și suprafețe insulare de stepă 
și pajiște. Investigațiile au cuprins terenurile din regiunile Republicii Moldova.  
Capturarea rozătoarelor mici, inclusiv a speciei Cricetulus migratorius, s-a efectuat cu 
capcane pocnitoare, amplasate pe o noapte în culturile agricole (grâne de toamnă, porumb, 
floarea-soarelui, sorg, mazăre, lucernă), pășune, pierdele forestiere, la o distanță de  
5 m una de alta. În fiecare stațiune se instala câte o sută de capcane. Densitatea relativă 
medie s-a calculat analizând 96400 de capcane pocnitoare, în care au fost capturate 
8540 (8,86%/100 beteli) de rozătoare mici, inclusiv 247 (0,26%/100) de Cricetulus 
migratorius. Indicele de dominanţă [11] s-a calculat după formula: DA=nA*100/N, 
unde: DA – dominanţa speciei A; nA – numărul total de indivizi din specia A, găsiţi în 
probele examinate; N – numărul total de indivizi al tuturor speciilor prezente în probele 
examinate. Pentru fiecare animal era notat: specia, sexul, masa, vârsta, starea organelor 
de reproducere, numărul de embrioni. Înterpretarea grafică a rezultatelor s-a realizat cu 
ajutorul pachetului de programe computerizate Statgraf, Microsoft Excel.

Rezultate și discuții
Rezultatele investigațiilor demonstrează că Cricetulus migratorius a fost capturat 

în 130 din cca 960 de stațiuni (13,5%) cercetate în majoritatea raioanelor republicii. 
Populează preponderent zonele marginale ale culturilor agricole, care împreună cu 
vegetația spontană din marginea căilor de acces și a insulițelor de pajiște, formează 
zona de ecoton. După procentul de capturare a speciei la 100 de capcane pocnitoare 
(fig.1), stațiunile preferate sunt pășunile (1,62%), culturile prășitoare (0,37%), furajere 
(0,30%), grânele de toamnă (0,28%), urmate de plantațiile multianuale (vii, livezi) 
(0,20%), și perdele forestiere (0,05%). 

Relația (%) grivanului cenușiu cu numărul total de rozătoare capturate în 
agrobiocenoză (fig.2), exprimă o creștere a valorii speciei, aproximativ, cu același 
trend pe habitate, demonstrat în fig.1. Deosebirea dintre figura 1 și 2 constă în trecerea 
culturilor furajere pe primul loc (4,13%), urmate de culturile prășitoare (4,06%), 
grânele de toamnă (3,02%), plantațiile multianuale (2,68%). Mai puțin populate au fost 
pășunile (0,13%) și perdelele forestiere (0,66%). Distribuția respectivă este determinată 
de specificul ecologic al grivanului cenușiu în hrana căruia predomină semințele, în 
cazul dat, ale culturilor agricole, atât la însămânțarea terenului, cât și în faza de coacere 
- recoltare, și de vulnerabilitatea față de răpitorii cu pene în timpul nutriției. 
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Figura 1. Procentul 
de capturare a speciei 
Cricetulus migratorius 
în diverse habitate din 
agrobiocenoze.

Figura 2. Relația 
(%) speciei Cricetulus 
migratorius cu numărul 
de rozătoare capturate în 
agrobiocenoze.

În publicațiile relativ recente [9,10] se menționează că grivanul cenușiu se dezvoltă 
bine în zonele sau în perioadele cu creșterea umidității în habitatele de stepă și aride din 
sud-estul Ucrainei. Mărirea efectivului, posibil, se explică prin apariția unei cantități 
optime de semințe a vegetației spontane, hrana preferată a grivanului cenușiu.

Studiul ingluviilor păsărilor răpitoare de noapte a permis ornitologilor din Grecia 
[1, 2], Bulgaria [8] să elucideze prezența și distribuția speciei Cricetulus migratorius 
la limita de vest a arealului. Prin cercetările hranei ciufului de pădure (Asio otus) pe 
teritoriul republicii [15] s-a stabilit că frecvența prezenței Cricetulus migratorius 
în ingluvi este de 0,92%, comparativ cu a speciilor de rozătoare: Microtus arvalis - 
45,6%, Apodemus sylvaticus - 18,6%, Mus musculus - 10,1%, Apodemus agrarius - 
5,6%, fiind de zeci de ori mai mică, ceea ce reflectă raportul rozătoarelor în natură.  
În lucrarea lui Zaika [12] din regiunea Lugansc se menționează că Cricetuluis migratorius 
este întâlnit în 12% din ingluviile Asio otus și ocupă locul trei după Microtus levis 
(47%) și Mus musculus (20%), ceea ce denotă că condițiile de viață pentru specie sunt 
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favorabile. În schimb, speciile Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glateolus mai des 
erau capturate în capcane pocnitoare, decât de Asio otus.

Analizând informația despre dinamica rozătoarelor mici obținută în agrocenoza 
republicii în anii 1975-1985 (fig.3), menționăm că în cadrul comunității de rozătoare 
mici dinamica fluctuațiilor populaționale diferă și nu coincide în timp de la o specie la 
alta. Cricetulus migratorius timp de 11 ani a avut o fază de vârf a dinamicii populaționale 
în anul 1977 care în următorii ani lent a trecut în faza de depresie.

Figura 3. Dinamica populațiilor de rozătoare mici din agrobiocenoze în anii 1975-
1985.

Dacă speciile din gen. Apodemus și Mus au, în genere, o dinamică populațională 
cu ciclicitate bianuală, speciile din genul Microtus nu demonstrează o ritmică clară 
de ciclicitate populațională, înregistrând una, în intervale de timp, de la doi până la 
șase ani. Comparând dinamica numerică a tuturor rozătoarelor cu a speciei Cricetulus 
migratorius se observă o corelație negativă, determinată de anii cu prezența masivă a 
speciei Microtus arvalis, care ocupă cca 90% din suprafața habitatului, iar numărul 
celorlalte specii de rozătoare este redus esențial. Mus spicilegus, posibil că evolutiv, 
s-a adaptat la prezența speciei Microtus arvalis și populează suprafețele libere dintre 
coloniile acesteia.

Grivanul cenușiu are un mod de viață solitar, activ în amurg și noaptea, cu 
o distribuție periferică pe terenurile agricole, izolat de alte specii de rozătoare.  
Este activ în decursul anului, capturat și în lunile de iarnă, însă foarte rar. Posibil, 
în zilele cu temperaturi sub -10, -15 oC, să cadă în amorțire, ca Mus spicilegus.  
Despre o hibernare cu întreruperi a fost semnalat în sudul Ucrainei [10]. Experimental, 
în condiții de laborator, s-a demonstrat că grivanul cenușiu este o specie cu agresivitate 
mare. Contactele de agresivitate sunt caracteristice pentru ambele sexe [4,14].  
Acest comportament agresiv îl determină să populeze mai izolat în terenurile agricole, 
amplasându-se în zona de ecoton, unde s-au mai păstrat insulițe mici cu specii de plante 
ruderale și de stepă. 
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Raportul de sex este variabil, atât pe anotimpuri, cât și pe ani, cu o medie multianuală 
de 55% masculi. Rata dominantă de femele a fost fixată în anul 1977 (63,4%), cu 
densitatea maximală a grivanului cenușiu și în anii 1981, 1982 (66,7 %), în faza de 
declin a populației. În cercetările precedente efectuate pe teritoriul Moldovei [16] au 
fost înregistrate femele gestante de la sfârșitul lunii aprilie până în iulie. 

Prin cercetările noastre s-a stabilit că grivanul cenușiu începe reproducerea pe 
la sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie. La sfârșitul acestei luni au fost 
capturate o femelă alaptantă și un juvenil cu masa de 15,9 g. Posibil că juvenilul să 
facă parte din ultima generație de la sfârșitul anului trecut, creșterea căruia în timpul 
iernii a fost încetinită. La sfârșitul lunii octombrie a fost înregistrată o femelă gestantă  
cu 9 embrioni. Deci, durata perioadei de reproducere în regiunea de Sud-Est a Europei 
este de cca 10 luni, aproape ca în oazele din Uzbekistan, unde se reproduce de trei 
ori pe an [13]. La reproducere participă în mediu cca 70% de femele adulte. Aportul 
femelelor, cu diferită masă, în procesul de reproducere este prezentat în fig.4. 

Figura 4. Aportul femelelor de Cricetulus migratorius, după masa corpului, în 
procesul de reproducere

 La reproducere participă femele din toate grupele de greutate, însă predomină 
cele cu masa de 25,1-30 și 30,1-40 g, constituind 57,4% din numărul total de femele 
reproductive. În aceste grupe predomină femelele, cu 5-7 embrioni, constituind 75,5% 
din numărul total de embrioni. Dacă în prima grupă predomină femelele cu 5 embrioni, 
apoi, în a doua – cu 6 și 7 embrioni. Femelele cu masa mai mare de 35 g aveau  
7-9 embrioni, iar cele cu masa de 15-20 g – de la 2 la 5 embrioni. La 16 iunie 1976 
în lanul cu floarea-soarelui a fost capturată o femelă gestantă de 16 g cu 4 embrioni. 
Maturizarea precoce a femelelor mărturisește despre reacția adaptivă de menținere 
a unui efectiv funcțional al populației speciei. Intensitatea de reproducere crește 
din primăvară până în luna iunie, constituind 60% din numărul total de femele 
reproductive, coborând brusc în luna iulie, cu o creștere în luna august și un declin 
în continuare până în luna octombrie, alcătuind 40%. Numărul de embrioni la o 
femelă variază de la 5,36 în culturile prășitoare la 6,1 în vii și livezi, 6,4 – graminee 
de toamnă, 6,5 – ierburi perene și 7 embrioni pe pășune. În aspect sezonier numărul 
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de embrioni la o femelă variază de la 6,3 în trimestrul doi, la 6,4 – trimestrul trei și  
5,9 embrioni – trimestrul patru.

Analizând procesul de reproducere a grivanului cenușiu în agrobiocenoză, unde 
modificările structurale ale culturilor agricole sunt frecvente, constatăm că datorită 
capacităților adaptive înalte, atât termenele de înmulțire, maturizarea precoce a 
femelelor, cât și prolificitatea femelelor, sunt similare cu cele din alte regiuni sudice, 
unde, pe teritorii mai întinse, s-a păstrat stepa, habitatul nativ al grivanului cenușiu.

Concluzii
1. Cricetulus migratorius populează, preponderent, sectoarele marginale ale 

culturilor agricole și vegetația spontană din apropierea căilor de acces, care formează 
zona de ecoton. Are un efectiv redus de indivizi, exprimat prin procentul de capturare 
(0,26%/100 capcane pocnitoare), comparativ cu efectivul total de rozătoare capturate 
(8,86%/100 beteli). Stațiunile preferate de grivanul cenușiu sunt: culturile prășitoare 
(0,37%), furajere (0,30%) și gramineele de toamnă (0,28%). 

2. Structura pe vârste a populației de grivan cenușiu, în perioada de reproducere, 
este constituită din 78,5% adulți la 21,5% tineri.

3. Structura de sex a populației este dominată de masculi (55%), durata 
reproducerii constituie cca 10 luni, din luna februarie până în noiembrie. În reproducere 
participă 70% de femele, cu masa corpului de la 16g la 42g și o fertilitate medie de  
5-7 embrioni/femelă.

4. Grivanul cenușiu, în rezultatul valorificării ecosistemelor de stepă, s-a adaptat la 
condițiile de agrobiocenoză, utilizând pe parcursul anului semințele culturilor agricole, 
atât în faza de însămânțare a terenului, cât și la coacere și recoltare.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de cercetări fundamentale 
15.187.0211F.
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Rezumat
Сrabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841), prins în luna 
martie 2016 în lacul refrigerent Cuciurgan este o primă descoperire a acestei specii 
invazive în apele Republicii Moldova, specie aclimatizată în apele salmastre ale Europei 
și estuarele Mării Negre. Sunt prezentate date contemporane privind particularităţile 
de mediu ale crabului de mâl (nord-american), căile de invazie și particularităţile, 
posibilităţile de populare a ecosistemelor acvatice din bazinul fluviului Nistru.  
O explicație veridică a apariției crabului de mâl în lacul refrigerent Cuciurgan ar fi 
introducerea întâmplătoare a acestuia în stadiul larvar odată cu plasarea puietului de 
Pilengas (Liza haematocheilus) din estuarul Hadjibey. Regimul termic şi mineralizarea 
lacului refrigerent Cuciurgan ar putea fi factorii, care ar determina prezenţa crabului de 
mâl (Rh. harrisi) în hidrobiocenozele lacului.
Cuvinte cheie: crabul de mâl (nord-american), invazie, bazinul fluviului Nistru, lacul 
refrigerent Cuciurgan.
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Introducere
În ultimul secol, problema speciilor invazive a devenit o direcţie de studiu cu 

importanţă deosebită. Numărul speciilor invazive a crescut semnificativ în zonele care 
depășesc limitele răspândirii lor natale. Acest fenomen a obţinut un caracter mondial 
afectând în mare măsură ecosistemele riverane, inclusiv cele ce formează bazinul  
Mării Negre. În ultimii zece ani, în arealele bazinului Mării Negre a crescut semnificativ 
numărul speciilor noi de floră și faună. Procesul invaziilor biologice, pe de o parte 
majorează diversitatea biologică, iar pe de altă parte, duce la un şir de consecințe 
ecologice şi economice negative. Invaziile biologice se produc în mod natural, precum 
în cazul extinderii complexului faunistic ponto-caspic în ecosistemele acvatice ale 
bazinului fluviului Nistru și pe cale artificială, de multe ori nu în mod deliberat precum 
prin intermediul transportului acvatic, apa de balast a corăbiilor, cu materialul de stocare 
și alte moduri. Dacă procesul invaziilor naturale, în aspect istoric are loc suficient de 
lent, invaziile artificiale au loc cu un ritm foarte sporit, catastrofal, astfel în ultimele 
câteva decenii determinând un caracter în masă [35].

Problema speciilor invazive, inclusiv fauna bentonică, a devenit extrem de relevantă 
pentru ecosistemele acvatice ale bazinului fluviului Nistru în cadrul căruia, în limitele 
Republicii Moldova au fost determinate 23 de specii de nevertebrate bentonice alogene, 
dintre care o specie de oligochete, 5 specii de bivalve, 2 specii de gasteropode, 15 specii 
de crustacee, inclusiv 7 amfipode, 1 decapod, 3 cumacee și 4 specii de miside [30].

Materiale şi metode de cercetare
În luna martie 2016, în lacul refrigerent Cuciurgan a fost capturat un exemplar al 

speciei de crab de mâl Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841). Al doilea exemplar 
de crab a fost capturat în septembrie 2017, în zona de captare a apei a Centralei 
Termoelectrice de la Cuciurgan (Fig. 1). Anterior, această specie nu a fost observată în 
bazinele acvatice din Republica Moldova [36]. 

Fig. 1. Crabul de 
mâl Rhithropanopeus 
harrisi din lacul de 
acumulare refrigerent 
Cuciurgan.

Biologia, ecologia și distribuția crabului de mâl (Nord-American)
Rhithropanopeus harrisi, sau crabul de mâl, este originar din Oceanul Atlantic 

de Nord-Vest, fiind identificat în golful St. Lawrence până în Veracruz, Mexic [19]. 
A fost introdus în Statele Unite ale Americii, în regiunea Vestică, fiind întâlnit în 
Golfurile San Francisco, California, Coos şi Yaquina în Oregon. De asemenea, această 
specie a fost introdusă în Europa, Venezuela, Brazilia, coasta Pacificului în Panama 
şi Japonia. Crabul de mâl este adaptat la o varietate largă a salinităţii, deci şi la o 
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vastă gamă de habitate, însă necesită ascunziş sub formă de vegetaţie, bârne sau grote.  
După cum a fost menţionat mai sus, se presupune că specia respectivă s-a răspândit 
prin intermediul apei de balast sau accidental prin transferul de culturi de stridii.  
Deşi a invadat cu succes mai multe regiuni ale lumii, impactul lui nu a fost cercetat 
suficient. Greutatea medie a corpului este cuprinsă în intervalul 2,29±1,07 g  
(lim: 0,40: 4,01 g), cea mai frecventă greutate fiind între 1,51-4,0 g (Czerniejewski, 
2007) (Fig. 2).

Figura 2. Dimorfismul sexual la crabul Rhithropanopeus harrisii [13]: a – mascul; 
b – femelă.

Culoarea corpului variază de la nuanţe de verde-măsliniu la brun, în funcţie de 
habitatul populat. 

Uneori pe carapace sunt prezente pete de o culoare mai întunecată. În determinare, 
o importanţă deosebită o are culoarea chelipedelor, care la Rh. harrisi sunt de culoare 
albă. Carapacele și pereopodii sunt colorați de la maroniu închis până la maro deschis. 
Pe partea ventrală crabii au de obicei nuanţe mai deschise. Carapacea aproape pătrată, 
convex în partea centrală, marginea anterioară ușor înclinată în jos, lungimea este 
aproximativ 3/4 din lățime; jumătatea posterioară este mai flatată decât cea anterioară. 
Marginea din față a carapacei este dreaptă, împărțită printr-o crestătură în două lame 
cu o margine granulată. Marginea anterolaterală a carapacei este înzestrată cu patru 
spini. Orbita ochiului este mărginită de spini mici. Suprafața exterioară a ghearei, 
primului pereopod este netedă, de-a lungul marginii superioare, cu două nervuri  
longitudinale netede (Fig. 2). 

Cea mai mare lungime a carapacei ajunge până la 17 mm cu o lățime de 20 mm 
[28]. Exemplarul colectat al speciei Rh. harrisii are următoarele dimensiuni: lungimea 
carapacei - 17 mm, lățimea carapacei - 22 mm, înălțimea carapacei - 9,5 mm, lungimea 
cleştelui - 17 mm, lățimea cleştelui - 9 mm, înălțimea cleştelui - 6 mm (Fig. 1).

Crabul de mâl populează în principal pe substraturi argiloase și nisipoase, de 
obicei fiind îngropaţi aproape în întregime în substrat. Datorită mobilității reduse, 
uşor poate fi acoperit cu concreşteri de hidrobionţi [26]. În ceea ce privește salinitatea 
apei, crabul are o limită de toleranță mare de 0,5 până la 15 ‰. Cu toate acestea, 
nu se poate reproduce în apa dulce, deoarece formele larvare nu pot supraviețui 
salinității reduse mai mici de 2,5‰. În pofida faptului că este o specie eurihalină, Rh. 
harrisi poate supraviețui în apă pură, proaspătă doar o perioadă scurtă de timp [12].  
În Polonia, crabul a fost depistat în bazinele acvatice cu mineralizare de 5-7 ‰ [11].  
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Dacă anterior au fost propuse afirmaţii că, larvele, spre deosebire de adulții acestei 
specii, sunt mai puțin rezistente la salinitatea scăzută a apei (până la 4.0 ‰), recent au 
fost descoperite populații de Rh. harrisi în lacurile cu apă dulce din Texas cu femele în 
perioadele reproductive și larve la o salinitate de 0,5 ‰ [3].

În paralel cu particularităţi eurihaline, crabii de mâl posedă şi particularităţi 
euriterme. Exemplarele mature și larvele pot rezista la o gamă largă de temperaturi de 
la 7 °C la 35 °C [4, 5].

Prolificitatea crabului de mâl este destul de mare. Femelele produc intre  
1300 si 5000 de oocite [18] care eclozează peste 15-19 de zile iar o singură femelă 
poate produce până la 4 depuneri în urma unei fecundări [10]. Durata ciclului vital în 
condiţii de laborator a crabilor de mâl este de aproximativ 3-5 ani.

Crabul de mâl este un polifag. Raportul de hrană depinde în mare măsură de 
habitatul său. Baza nutritivă a crabului este detritusul, însă poate varia incluzând 
hrană atât de origine animală cât şi vegetală. În căutarea hranei crabul, de obicei se 
deplasează lent pe substrat fără a face mişcări accelerate. Nu sunt vânători buni, ei 
de obicei se hrănesc cu organisme sedentare, macrofite sau detritus[2]. În sistemul 
digestiv al crabilor au fost găsite resturi de alge verzi, amfipode, ostracode, polychete,  
gastropode și bivalve [7].

Un şir de particularităţi ale crabului de mâl, cum ar fi diversitatea genetică, nivelul 
ridicat al plasticităţii fiziologice, dimensiunile mici, maturizarea rapidă și prolificitatea 
înaltă au contribuit la adaptarea sa rapidă la condițiile noi de mediu și răspândirea 
vastă în calitate de specie invazivă [3]. Crabul de mâl este răspândit de la țărmurile 
Americii de Nord și coasta de est a Atlanticului până la Marea Mediterană, Neagră, 
Azov, Caspică, Aral și Marea Baltică. În prezent, de asemenea, poate fi întâlnit în 
zonele de litoral ale Bulgariei, Belgiei, Insulelor Britanice, Germaniei, Danemarcei, 
Spaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Rusiei, Ucrainei și Franței [17, 21]. 

Arealele native ale crabului Rh. harrisi sunt considerate regiunile de sud-vest ale 
Golfului St. Lawrence (Canada) și Golfului Mexic, unde populează apele salmastre de-a 
lungul zonelor de litoral [19]. Odată cu dezvoltarea transportului maritim, începând cu 
sfârșitul anilor 1800 până în secolul ’XX, crabul de mâl a invadat și continuă să se 
răspândească în apele salmastre, estuare, ţărmurile mărilor interioare în toata Europa, 
Orientul Mijlociu, Panama, Venezuela, pe coasta pacifică a Americii de Nord și Japonia 
[6, 13, 14].

Inițial crabul Rh. harrisi a ajuns în Europa în apele de balast ale corăbiilor și sa 
răspândit de-a lungul ţărmului Olandei, fiind înregistrat pentru prima dată în 1874 (Gould, 
1841) şi respectiv a fost numit „olandez“ [22]. La începutul anilor ’30 ai secolului ’XX, 
crabul de mâl s-a răspândit în zonele de coastă ale Germaniei, Danemarcei, Poloniei [18] 
și Franței [9]. În același timp, crabul a pătruns în Marea Neagră prin Marea Mediterană, 
unde a fost remarcat pentru prima dată de A. Makarov [27] în limanul Nipru-Bug în 
următoarele perioade răspândindu-se în alte zone salmastre [23, 37]. Crabul de mâl 
poate fi observat de-a lungul coastei de nord-vest al Mării Negre, precum și în estuarele 
sale: Sasyk, Alibei, Şaganî, Nistru, Khadjibei Uscat, Tiligul și Nipru-Bug. În limanul 
Khadjibei din cauza desalinizării treptate a apărut crabul de mâl în anul 1976 iar la 
începutul anilor ’80 a devenit o specie foarte numeroasă [28]. Din Marea Neagră prin 
strâmtoarea Kerci, în perioada anului 1948 crabul de mâl a pătruns în Marea Azov [28]. 
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În Marea Aral, specia respectivă a ajuns pe calea introducerii în anii 1960-70 a diferitor 
specii de crustacee planctonice, inclusiv din estuarele Kuban și Golful Taganrog [31]. 
Ca urmare a acestei introduceri în Marea Aral, în perioada anului 1970, întâmplător,  
în stadiul larvei planctonice, a ajuns şi crabul Rh. harrisi [20, 25, 29].

Din estuarele marine, crabul de mâl a început să pătrundă în deltele râurilor - 
Dunărea, Niprul, Bug de Sud. La începutul anilor ’50 crabul de mâl a fost înregistrat 
în zonele cursului inferior al Dunării [1], iar începând cu anii ’70 în cursul inferior al 
râului au fost deja înregistrate populații stabile [24]. Pătrunzând în bazinul fluviului 
Nipru, crabul de mâl a migrat până în zona centrală a lacului de acumulare Nipru, 
în apropiere de staţia termoelectrică. Specia dată a fost, de asemenea identificată și 
în canalele Bugului de Sud și afluentului său - râul Ingul. În plus crabul de mâl a 
fost observat în zona de estuar cu Marea Azov al unui râu mic din Ucraina - Gruzsky 
Elanchik [15, 16].

Majoritatea populațiilor crabului Harris din apele regiunii Mării Negre-Caspice au 
o origine comună și diferă în structura lor genetică de celelalte populații din Europa. 
Acestea sunt caracterizate prin diversitate genetică scăzută, care nu împiedică adaptarea 
la condiţiile diferite ale mărilor Neagră, Azov si Marea Caspică [32].

În anul 2016 crabul Rh. harrisi este înregistrat pentru prima dată în bazinul 
fluviului Nistru, în cadrul Republicii Moldova – în lacul refrigerent Cuciurgan [36].  
În septembrie 2017 a fost prins şi determinat un alt exemplar al crabului de mâl în zona 
canalului de admisie a apei al lacului Cuciurgan. Cum ar fi putut pătrunde crabul de mâl 
în lacul refrigerent Cuchurgan, izolat de estuarele Mării Negre? În opinia noastră, cea 
mai probabilă cale de pătrundere a crabului de mâl a fost prin introducerea în stadiul 
larvar cu populaţiile de peşti introduse și anume Pilengasul (Liza haematocheilus) 
din estuarul Hadjibey (suprafață 70 km2, aproximativ 40 km lungime, latime 3.5 km, 
adâncime 2,5 m, salinitate a apei 4-15 g/l, naturală - 22 g/l). Limanul este separat și nu 
are canale de legătură cu Marea Neagră.

Concluzii
Crabul Rh. harrisi este o specie euritermă și eurihalină. Regimul termic al lacului 

refrigerent Cuciurgan și gradul înalt al mineralizării acestuia (1,6-1,9 ‰) [33] se 
încadrează în diapazonul de toleranță al acestei specii, contribuind la includerea crabului 
de mâl în structura hidrobiocenozei bazinului acvatic respectiv.

Probabil lacul refrigerent Cuciurgan va rămâne singurul habitat pentru crabul  
Rh. harrisi în Moldova, însă, prin exemplul crevetei nipone Macrobrachium nipponen-
se (De Haan, 1849), care a apărut în fluviul Nistru de asemenea din lacul Cuciurgan 
[34], nu putem exclude invazia acestei specii în apele Nistrului. În cazul apariţiei crabu-
lui de mâl în sectorul inferior al fluviului Nistru, unele particularităţi cum ar fi mobili-
tatea scăzută a formelor mature şi a formelor larvare în comparaţie cu specii migratoare 
mai mari, cum ar fi crabul de China Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853), vor 
fi unii din principalii factori limitativi ai răspândirii speciei în amonte.
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REPRODUCĂTORILOR SCRUMBIEI-DE-DUNĂRE ÎN FLUVIUL 
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Rezumat

Analiza stării structural-funcționale a loturilor de reproducători demonstrează că după 
caracterele meristice și plastice, ritmul de creștere, de îngrășare și fecunditate, scrumbia 
din fluviul Nistru face parte din populația care se hrănește în acvatoriile situate în zona 
nord-vestică a Mării Negre. S-a constatat că în anii cu debitele mari de apă (peste 400 
m3/s) loturile de reproducători se concentrează în apropierea barajului Dubăsari, iar în 
anii cu debitele mici – în zona situată spre gura de vărsare. Au fost formulate principiile 
de bază ale managementului productivității populațiilor scrumbiei de Dunăre. 
Cuvinte cheie: scrumbie, pești, reproducători, bioproductivitate, prolificitate, Nistru.
Depus la redacție 30 iulie 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresă pentru corespondență: Crepis Oleg, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 
1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova; E-mail: ihtiomoldova@yandex.com;  
tel. (+373 22) 73 99 18

Introducere
Scrumbiile ponto – caspice sunt specii endemice ale bazinelor mărilor Negre și 

Caspice. Dispunând de zone vaste pentru nutriție, anterior, efectivele populațiilor 
acestor specii erau destul de numeroase [21]. Însă, cu regularizarea cursurilor și 
debitelor fluviilor din bazinele ponto–caspic s-a înregistrat o diminuare semnificativă a 
capturilor, provocând astfel interesul la depistarea cauzelor, și implicit - la aprofundarea 
cercetărilor biologiei speciei. Cercetările au demonstrat că după indicii meristici 
și plastici, după ritmul de creștere, îngrășare și fecunditate scrumbia din fl. Nistru 
face parte din populația care se hrănește pe acvatoriul situat în zona de nord - vest a  
Mării Negre și întreprinde migrări pentru reproducere, pătrunzând în fl. Dunărea în 
luna martie [24], în fl. Nipru [12] și în fl. Nistru în aprilie [8], iar migrarea exemplarelor 
mature de pe suprafețele de reproducere spre mare durează până în august. Deosebiri 
esențiale exterioare între reprezentanții diferitor generații nu s-au semnalat, iar în unii 
ani, în perioadele cu vânturi nefavorabile pătrunderii scrumbiei din mare în fl. Dunărea, 
ea poate intra pentru reproducere în fl. Nistru. 

În fluviu scrumbia pierde multă energie pentru migrație și formarea produselor 
sexuale însă ea nu se hrănește de oarece în apa dulce se modifică schimbul de substanțe, 
iar intestinul nu poate asimila hrana [2]. În perioada migrației de reproducere în fl. 
Nistru ovocitele se află în faza creșterii trofoplasmatice (acumulare a vitelusului) [28], 
iar maturarea definitivă a fiecărei porții de icre se stimulează prin migrările sistematice 
(amonte-aval-aval-amonte) pe segmentul Dubăsari – Grigoriopol, în funcție de 
variațiile diurne ale debitului apei [5]. Temperatura optimală pentru reproducerea 
scrumbiei în fl. Nistru este de 23 0C și viteza de curgere a apei de 1m/s (variații  
admisibile 0,5-1,6m/s) [7]. Depunerea icrelor are loc în albia fluviului în straturile de la 
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suprafața apei la răsăritul sau după asfințitul soarelui.
O femelă de scrumbie din fl. Dunărea depune de la 33 mii până la 300 mii icre în trei 

reprize, care se fecundează și sunt duse de curentul apei în aval. Fecunditatea absolută 
a femelelor din fl. Nistru este mai mică, de la 25 -78 mii [8], până la 98,9 mii icre [6]. 
Reproducerea scrumbiei din fl. Nistru de asemenea se desfășoară în trei reprize în lunile 
mai (la temperatura apei de 13 – 150C), iunie (la temperatura apei de 18-200C) și iulie 
(la temperatura apei de 21-230C) numai la debitele mari de apă [6]. Icrele scrumbiei 
sunt batipelagice. După depunerea și fecundarea icrelor sub membrana lor se formează 
un spațiu perivitelinic umplut cu apă, astfel, permițând să fie în stare de suspensie în 
stratul de apă și duse de curentul de apă. La vitezele mici ale curentului de apă, după 
o anumită distanță, icrele cad la fundul albiei fluviului unde-și continuă dezvoltarea. 
În legătură cu acest fapt trebuie menționat că în perioadele cu debitele mici de apă se 
observă icre pierite în cantități mari, iar în anii cu debite mari de apă cantitatea de icre 
pierite se micșorează [7]. După regularizarea cursului de apă a fl. Nistru s-a înregistrat 
resorbția masivă a ovocitelor și reducerea viabilității icrelor [6, 28].

Factorii principali care influențează asupra ratelor de supraviețuire ale alevinilor 
de scrumbie sunt – condițiile de nutriție, viteza de curgere a apei, intensitatea vântului 
(agitația apei), răpitorii, intrarea și staționarea lor în afluenți și în bălțile aferente [11]. 
De asemeni s-a mai constatat că pătrunderea prematură a alevinilor în zonele cu apă 
salmastră de la gurile de vărsare a fl. Nistru și Dunării și pieirea ulterioară a lor este una 
din cauzele principale de reducere a efectivelor loturilor de scrumbie [17].

În legătură cu cele expuse scopul cercetărilor a fost evaluarea stării structural-
funcționale actuale a loturilor de reproducere a scrumbiei migratoare în fl. Nistru 
și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivităţii  
populației de scrumbie.

Material și metode
Pentru realizarea obiectivelor propuse materialul ihtiologic a fost colectat în 

aprilie 2016-2017 în sectorul inferior al fl. Nistru (în preajma localităților: s. Purcari, 
s. Olănești, s. Tudora și s. Palanca). Prelevarea probelor ihtiologice a fost efectuată 
prin pescuiturile experimentale cu ajutorul avelor staționare și plutitoare cu mărimea 
ochiului de la 20x20 mm până la 35x35 mm. La peștii capturați (130 exp.) au fost 
determinate vârsta, sexul, masa corporală și parametrii morfometrici. Colectarea, fixarea, 
prelucrarea și determinarea materialului ihtiologic a fost realizată în conformitate cu 
metodele ihtiologice clasice [1, 4, 23, 25, 26].

Rezultate și discuții
S-a studiat structura de vârste, gravidimensională și de sexe a loturilor 

de reproducători a populației scrumbiei-de-Dunăre care a migrat în fluviul  
Nistru (Tabelul 1).

În anul 2016 în lotul de reproducători de scrumbie care a migrat în fluviul Nistru au 
fost prezenți indivizii cu vârsta de 3, 4 și 5 ani, raportul numeric al grupelor de vârstă 
a fost respectiv de 3%, 37% și 60%. Această constatare a fost confirmată și de Dolghii 
V. [14], prin faptul că cea mai mare parte (până la 75%) din reproducătorii scrumbiei 
migratoare este constituită din indivizi de 4 și 5 ani cu preponderența numerică a 
indivizilor de 5 ani.
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Tabelul 1. Structura populației de scrumbie din fluviul Nistru în anul 2016.

Indicii
Grupele de vârstă (ani)

3 4 5
Cantitatea, exp. 4 48 78
Cantitatea,% 3 37 60
Raportul numeric F/M, exp. 1/1 39/9 60 /18
Raportul numeric F/M, % 50/50 81/19 77/23

Lungimea, F/M, sm 18/17 23,5 (22,5-24,5) /25 25,5 (25 - 26) /26,5
29,7 (28 -32) /26,5

Masa corp. F/M, g 101/64 163 (150-198) /260 205 (190-220) /270
344 (260-410) /270

Analiza comparativă a structurii de sexe a scrumbiei-de-Dunăre din fl. Nistru 
demonstrează că odată cu creșterea vârstei raportul de sexe se modifică – crește numărul 
femelelor. De exemplu, la populația cu vârsta de 3 ani raportul dintre femele și masculi 
este de aproximativ - 50/50%, sau 47/53%, [14], la populația cu vârsta de 4 ani raportul 
numeric al femelelor ajunge până la 81% sau până la 53% [14], la al 5-lea an de viață - 
până la 77% sau 67% [14]. După unii autori [2; 28] scrumbia din fl. Dunărea și Nistru 
ajunge la maturitatea sexuală la vârsta de 3 ani, mai rar la vârsta de 4 ani, însă raportul 
de sexe a fost diferit - în loturile din fl. Nistru predominau femelele (6:1), iar din fl. 
Dunărea predominau masculii (4,4 : 1). Aceasta s-ar putea explica prin prolificitatea 
relativ scăzută a femelelor din fl. Nistru, în raport cu femelele din fl. Dunărea - 33,8 și 
289,4 mii icre, respectiv.

Studierea ritmului de creștere a scrumbiei-de-Dunăre demonstrează că în 
prezent indivizii de 3 ani ating lungimea de 17-18 cm și greutatea 64-101 g.;  
de 4 ani – 23,5 – 25,0 cm și greutatea de 163-260 g, iar la indivizii de 5 ani se 
observă două grupe gravidimensionale distincte de femele cu lungimea medie de 
25,5 cm (205g) și 29,7 cm (344 g). Conform cercetărilor efectuate de Burnașev M. 
[8] în fl. Nistru scrumbia avea un ritm de creștere mai mic și în al treilea an de viață 
ajungea la o lungime de 16,1 cm, iar în al patrulea an -19,1 cm. În anii 80 ai secolului 
trecut scrumbia la al treilea an de viață atingea lungimea de 17-22 cm și greutatea  
de 42-81g, în al 4 an – avea o lungime de până la 23-25 cm și greutatea de 176-236 g, 
iar în al 5 an – 28-30,5 cm și greutatea de 210-290 g [14]. Există însă opinii că sunt 
două forme ale scrumbiei-de-Dunăre – cea cu ritmul de creștere redus și cu ritmul de 
creștere mare, care se deosebește prin dinamica creșterii și maturizării sexuale [3]. 
Acestea se confirmă și prin datele noastre la grupa de vârstă de 5 ani.

Până la regularizarea cursului de apă al fluviului Nistru lotul de reproducători migra 
în amonte pe albie până în apropierea or. Iampol [22]. În anii 50 ai secolului trecut 
loturile de reproducători de scrumbie au fost semnalate de la or. Hotin până la limanul 
Nistrean. [27]. După construirea hidrocentralei de la Dubăsari migrările loturilor de 
reproducători de scrumbie erau limitate de barajul Dubăsari [28] și reproducerea ei se 
desfășoară de la lacul de acumulare Dubăsari până la gura de vărsare, precum și în brațul 
Turunciuc și în limanul Nistrean [9]. Conform datelor lui Zambriborșci F. [16] în anii 
1956 și 1957 scrumbia depunea icrele în zonele s. Șerpeni, s. Coșnița și or. Vadul-lui-
Vodă la 270-300 km de la gura de vărsare. Potrivit lui Bruma I. [5] în anii cu debitul de 
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apă în fluviul Nistru peste 400 m3/s, cea mai mare parte a loturilor de reproducători se 
concentrau pentru reproducere în apropierea barajului Dubăsari, iar în anii cu debitele 
mici - în zona situată spre gura de vărsare. Maturarea definitivă a fiecărei porții de 
icre era stimulată de migrările sistematice (amonte-aval-aval-amonte) pe segmentul 
Grigoriopol – barajul Dubăsari. Investigațiile recente demonstrează că boiștile pentru 
reproducerea scrumbiei sunt situate în aval de barajul Dubăsari – tronsonul Dubăsari-
Speia, iar migrările periodice ale loturilor de reproducători în amonte și în aval pe acest 
tronson este o adaptare ecologică care permite compensarea reducerii căilor migrării 
de reproducere.

Pescuiturile științifice efectuate în stațiunea s. Olănești, luna mai 2017 cu ajutorul 
plasei flotabile cu dimensiunile laturii ochiului 30 mm, h – 3 m lăsate în derivă pe o 
distanță aproximativă de 500 m au constatat pentru această specie următoarele valori 
ale indicilor ecologici analitici: D (%) – 89,89 %, C (%) – 100 % și W (%) – 89, 89 % 
(Tabelul 2). 

Tabelul 2. Valorile indicilor ecologici ai speciilor de pești în perioada migrației 
scrumbiei-de-Dunăre.

Ndr Specia D(%) C(%) W(%)

1. Alosa immaculata Bennett, 1835 89,89 100,00 89,89
2. Alosa tanaica (Grimm,1901) 3,46 45,00 1,55
3. Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1,06 5,00 0,05
4. Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 0,80 15,00 0,12
5. Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 1,60 25,00 0,39
6. Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 0,27 5,00 0,013
7. Carassius gibelio (Bloch, 1782) 2,13 25,00 0,53
8. Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 0,27 5,00 0,01
9. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 0,53 10,00 0,05

Hs= 0,73 Is = 0,81 e = 0,23
Notă: D – dominanța (%), C – constanța (%), W – indicele de semnificație ecologică (%), 
Hs – indicele Shannon, Is – indicele Simpson, e –echitabilitatea

Indicii cantitativi obținuți prin pescuitul cu plasa flotabilă (latura ochiului 30 mm, 
Lactiv= 20 m, h = 3 m, d = 500 m, n = 20) au constatat un efort de pescuit per triere - 16,9 
exp. și respectiv 3,34 kg, iar biomasa evaluată - 16, 72 kg/ha (Tabelul 3).

Tabelul 3. Indicii cantitativi ai capturii scrumbiei-de-Dunăre (fl. Nistru, s. Olănești)

Plasa flotabilă cu latura ochiului 30 mm, Lactiv= 20 m, h=3 m, k=0,2, d=500 m, n=20

Efortul de pescuit la o 
triere (exp./triere) 16,9 exp./triere Ϭ2 = 110,20 Ϭ (SD) = 10,49 Es = 2,40

Efortul de pescuit 
la o triere (greutate 
capturii/triere)

3343 g/triere Ϭ2 = 212,66 Ϭ (SD) = 14,58 Es = 3,34

Notă: Ϭ2 – dispersia;Ϭ – deviația standard; Es – eroarea standard
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Analiza datelor obținute referitoare la biologia reproducerii scrumbiei în fluviul 
Nistru demonstrează că ele coincid cu rezultatele cercetărilor mai multor autori  
[6-8, 28]. La debitul mare de apă depunerea icrelor este în porții și are loc în lunile 
mai (la temperatura apei de 13-150C, iunie (la temperatura apei de 18-200C) și iulie  
(la temperatura apei de 21-230C). La debitul de 600 m3/s scrumbia depune ponta în 
cârduri în orele dimineții pe toată lățimea fluviului în straturile de la suprafața apei în 
zonele cu viteza mare de curgere a apei (0,7-0,9 m/s în aval de praguri și insulițe).

În procesul colectării informației cu privire la influența schimbărilor condițiilor 
climaterice asupra eficienței reproducerii scrumbiei s-au evidențiat un șir de factori care 
afectează negativ rata de supraviețuire a ei la diferite etape ale ontogenezei. De exemplu 
a fost demonstrat că în cazul când debitul de apă este redus icrele sânt transportate 
de curentul apei și după un anumit segment se lasă la fund și pier în masă [6, 7].  
Asanarea zonei inundabile, regularizarea cursului de apă prin construcția barajelor, 
îndiguirea malurilor în cursul inferior, excavarea nisipului, prundișului și pietrei de 
râu provoacă transportarea (de curentul de apă) prematură a alevinilor de scrumbie în 
zonele cu apă salmastră din gura fl. Nistru unde ele pier [17, 19]. În anii când nivelul 
apei este ridicat se observă pătrunderea alevinilor de scrumbie în bălțile și lacurile 
dunărene [7]. Acolo s-au dovedit a fi condiții mai favorabile pentru furajarea lor decât 
pentru alevinii care au ajuns în zona litorală a mării. Toamna puietul de o vară ajunge 
în mare. În cazurile când puietul nu reușește să părăsească lacurile, în timpul iernii 
pier [13]. Conform cercetărilor noastre, alevinii și puietul de scrumbie din fl. Nistru 
pătrundeau și în lacul de acumulare Cuciurgan unde se dezvoltau și creșteau până la 
maturitatea sexuală. Însă stațiile existente de pompare a apei ale CTEM contribuie la 
pătrunderea în masă a puietului de scrumbie în aceste stații unde are loc pieirea lor.

Reieșind din cele expuse au fost formulate principiile de bază ale managementului 
productivității populațiilor de scrumbie:

 Interzicerea pescuitului loturilor de reproducători în perioada migrării lor în 1. 
fluviu.
 Regularizarea debitului de apă în fluviu în perioada migrării reproducătorilor spre 2. 
boiști (400 - 600 m3/s).
 Curățarea boiștilor și reabilitarea zonelor cu viteze mari de curgere ale apei din 3. 
fluviu (0,7-0,9 m/s, în aval de praguri și insulițe).
Asigurarea desfășurării celor mai sensibile etape din ontogeneza peștilor în condiții 4. 
de mediu dirijate și controlate (metodele eco-industriale de obținere a icrelor, 
incubarea icrelor și menținerea prelarvelor de pești în dispozitive speciale ale 
complexelor mobile de reproducere cu care se poate deplasa de-a lungul fluviului, 
creșterea alevinilor și puietului în heleșteie sau zonele inundate și eliberarea 
ulterioară a lor în fluviu pentru migrare spre locurile de hrănire și îngrășare s.a.)

Pentru realizarea practică a principiilor de dirijare a productivității loturilor de 
reproducători de scrumbie a fost elaborată instalația pentru incubarea icrelor embrionate 
de scrumbie în condițiile curentului de apă. Efectul invenției constă în sporirea eficacității 
reproducerii peștilor datorită elementelor constructive noi ale instalației, asigurarea 
modelării condițiilor optimale de incubație a icrelor embrionate a diferitor specii de 
pești și protecția ei de traumatisme, în rezultatul cărora se majorează vitalitatea icrelor 
embrionate cu o membrană sensibilă [29].
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Concluzii
1. În anul 2016 în lotul reproducătorilor de scrumbie care a migrat în fluviul 

Nistru au fost prezenți indivizii cu vârsta de 3, 4 și 5 ani, raportul numeric al grupelor 
de vârstă fiind respectiv 3%, 34% și 60%.

2. Odată cu creșterea vârstei raportul de sexe se modifică – crește numărul 
femelelor. La populația cu vârsta de 3 ani raportul dintre femele și masculi este 
aproximativ egal cu 50/50%, la vârsta de 4 ani raportul numeric al femelelor ajunge 
până la 81% și la al 5-lea an de viață - până la 77%.

3. În prezent indivizii de 3 ani ating lungimea de 17-18 cm, cu greutatea 64-101g.; 
de 4 ani – 23,5-25,0 cm cu greutatea de 163-260g, iar la indivizii de 5 ani se observă 
două grupe gravidimensionale de femele cu lungimea medie de 25,5 cm (205g) și  
29,7 cm (344 g), care confirmă părerea că în fluviul Nistru sunt două forme ale scrumbiei 
- cu ritm de creștere redus și cu ritm de creștere sporit.

4. În ultimii ani boiștile pentru reproducerea scrumbiei sunt situate în aval de 
barajul Dubăsari – tronsonul Dubăsari-Speia, iar migrările periodice ale loturilor de 
reproducători în amonte și în aval pe acest tronson este o adaptare ecologică care 
permite compensarea reducerii lungimii căilor de migrare ale acestora.

5. Factorii determinanți care afectează semnificativ viabilitatea speciei în diferite 
etape ontogenetice reprezintă fragmentarea albiei fluviului Nistru și pescuitul excesiv.

6. Au fost formulate principiile de bază ale managementului productivității 
populațiilor de scrumbie:

 interzicerea pescuitului loturilor de reproducători în perioada migrării lor în • 
fluviu;
 regularizarea debitului de apă în fluviu în perioada migrării reproducătorilor • 
spre boiști (400 - 600 m3/s);
 curățarea boiștilor și reabilitarea zonelor cu viteze mari a apei din fluviu  • 
(0,7-0,9 m/s, în aval de praguri și insulițe);
 efectuarea lucrărilor de reproducere în condiții dirijate, creșterea alevinilor • 
și eliberarea lor ulterioară în fluviu pentru a migra spre locurile de hrănire și 
îngrășare.

7. În scopul realizării practice a acestor principii a fost elaborată instalația pentru 
incubarea icrelor embrionate de scrumbie în condițiile curentului de apă [29].

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului național de cercetări fundamentale 
15.817.02.12F: ”Diversitatea, structura şi funcţionarea complexelor faunistice naturale şi 
antropizate în contextul fortificării strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova” 
și aplicativ 15.817.02.27A: “Stabilirea structurii, funcţionarii, toleranţei comunităţilor 
de hidrobionţi şi dezvoltarea principiilor ştiinţifice ale managementului bioproductivităţii 
ecosistemelor acvatice”.

Bibliografie
1. Internet site: http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/

fishcatmain.asp
2. Kolarov P. 1970. Caracteristicile populației de reproducători de scrumbie de Dunăre din 

sectorul Bulgăresc al Dunării, în anul 1968 //Bul. Instit. Cerc. și proiect. Piscic. V. 29, № 1-2. 
S. 129-132.

3. Rozdina D., Raikova-Petrova G., and Mirtcheva P., 2013. Age composition and growth 
rate of the spawning part of the population of Pontic shad Alosa immaculata (Bennett, 1835) in 

ZoologiaZoologia



84

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

the Bulgarian sector of Danube River, Bulg. J. Agric.Sci., Supplement 1: 118-125. 
4. Богуцкая Н.Г., Насека А.М. 2004. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и 

солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. 
Москва: Товарищество научных изданий КМК, с.389. 

5. Брума И.Х. 1986. Экологические особенности формирования ихтиофауны низовья 
Днестра в условиях зарегулированного стока //Автореферат дисс. На соиск. уч. степ. 
кандидата биол. наук. Ленинград, ГосНИОРХ. С. 20.

6. Брума И.Х., Бурнашев М.С. 1978. Экология нереста и воспроизводства проходной 
сельди в условиях зарегулированного стока Днестра //Кн. Биологические основы рыбного 
хозяйства Молдавии. Кишинев, Штиинца. С. 89 – 107. 

7. Бугай К.С. 1977. Размножение рыб в низовье Днепра (в условиях зарегулированного 
стока) //Киев: Наукова Думка. С. 216.

8. Бурнашев М.С. 1958. Материалы по морфологии и биологии днестровского стада 
сельди Alosa kessleri pontica (Eichw.) //Ученые записки Кишиневского государственного 
университета. Т. 32. 

9. Бурнашев М.С. 1971. К характеристике нерестовых популяций днестровских 
сельдей //Научная конфер. проф.- препод. состава КГУ по итогам НИР за 1971 год. - 
Кишинев.

10.  Бурнашев М.С., Гаврилица Л.А., Яровая С.И. 1968. Изменения в составе 
ихтиофауны и биологии основных промысловых рыб Днестровского лимана после 
зарегулирования р.Днестр //Ученые записки Кишиневского государственного 
университета. Т. 89. С.72-86. 

11.  Владимиров В.И. 1953. Биология личинок дунайской сельди и их выживаемость 
//Сб. Дунайская сельдь и биологические основы ее промысла. Труды Института 
Гидробиологии АН УССР. № 28. Киев. С. 9-12.

12.  Владимиров В.И. 1961. Размножение сельди и осетра в условиях зарегулированного 
стока реки //Труды совещания Ихтиологической комиссии АН СССР. Вып.13.

13.  Волошкевич А. Н. 2005. Жизнь обитателей дельты. Дунайская сельдь / газета 
Международного Социально-экологического союза «Дельта и человек», №12.

14.  Долгий В.Н. 1993. Ихтиофауна бассейнов Днестра и Прута. Кишинев:  
Шгиинца. с. 323.

15.  Замбриборщ Ф.С. 1953. Состояние запасов основных промысловых рыб 
дельты Днестра и Днестровского лимана и пути их воспроизводства //Сборник работ по 
Днестровскому лиману и низовьям Днестра. Кишинев, изд. КГУ. Вып. 2. С. 103-135.

16.  Замбриборщ Ф.С. 1962. Размножение некоторых рыб в Нижнем Днестре после 
сооружения Дубоссарской ГЭС //Труды зонального совещ. по типологии и биол. обосн. 
рыбох. использ. внутр. водоемов южной зоны СССР. Кишинев.

17.  Замбриборщ Ф.С. 1965. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-
западной части Черного моря и условия их существования. //Автореферат диссертации 
на соиск. уч. степ. доктора биол. наук. Одесса. с. 46.

18.  Замбриборщ Ф.С. 1967. Сравнительные исследования размерно-весового состава 
и роста рыб низовьев рек и лиманов северо-западной части Черного моря //Вопросы 
ихтиологии, т. 7, вып. 2(43). С. 258-268.

19.  Замбриборщ Ф.С. 1973. Итоги гидробиологических и ихтиологических 
исследований в низовьях Днестра и его лимане и практические выводы этих итогов 
 //Тезисы докладов Всесоюзной конференции, 3-4 апреля. Кишинев.

20.  Замбриборщ Ф.С. 1974. Итоги гидробиологических и ихтиологических 
исследований в низовьях Днестра и его лимане и практические выводы этих итогов  
 //Тезисы докладов Всесоюзной конференции, 3-4 апреля. Кишинев.

ZoologiaZoologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

85

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

21.  Казначеев Е. Н. 1963. Рыбы Каспийского моря. Москва, Рыбное  
хозяйство. с. 180.

22.  Кесслер К.Ф. 1877. Труды Арало-Каспийской экспедиции. Рыбы //Санкт- 
Петербург, изд-во М. Стасюлевича. Вып. 4. с. 360.

23.  Коблицкая А.Ф. 1981. Определитель молоди пресноводных рыб. М.:  
Наука 208 с.

24.  Павлов П.И. 1953. Биологическая и промысловая характеристика проходного 
стада дунайской сельди //Сб. Дунайская сельдь и биологические основы ее промысла. 
Труды Института Гидробиологии АН УССР. № 28. Киев.

25.  Правдин И. 1966. Руководство по изучению рыб. М., 400 с.
26.  Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их 

ареалов. 1974, 1985. //М.: Наука, Т.1, 4. с.163, 176.
27.  Чепурнов В.С., Бурнашев М.С., Долгий В.Н. 1954. Материалы по фауне рыб 

северо-западной части Черного моря //Ученые записки Кишиневского государственного 
университета. Т. 13 (биологический). С. 3-16.

28.  Чепурнова Л.В. 1975. Размножение днестровских рыб //Кишинев,  
«Штиинца». с.70.

29. Crepis Oleg, Usatîi Marin, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Adrian Instalație pentru 
incubarea icrelor embrionate de pești în condițiile curentului de apă. MD 1112 din 31.01.2017

EVALUAREA HELMINTOFAUNEI LA MYODES GLAREOLUS DIN 
REZERVAȚIA NATURALĂ „PLAIUL FAGULUI”

1Chihai Oleg, 1Erhan Dumitru, 2Tălămbuţă Nina, 1Rusu Ștefan, 
1Nistreanu Victoria, 1Larion Alina, 1Zamornea Maria, 

1Melnic Galina, 3Naforniță Nicolae, 1,4Rusu Vadim
1Institutul de Zoologie,

2Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

4Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat
Șoarecele scurmător (Myodes glareolus) este o specie silvicolă cu răspândire largă în 
păduri luminoase (poiene), sectoare cu subarboret și la lizieră pe terenuri umede de 
la marginea bălților. Rezultatele investigațiilor helmintologice evidențiază o structură 
taxonomică complexă a endoparazitismului obligatoriu constituită din 15 specii 
(Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera 
taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides lineatuslarvae, 
Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia stroma, 
Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus muris, 
Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care aparțin la 3 clase, 13 familii 
și 14 genuri. Indicii invazionali denotă un nivel infestațional al gazdelor cu gradul de 
răspândire și abundență numerică variată. Structura habituală este constituită din specii 
cu localizare gastrică, în intestinul subțire/gros, în cavitatea toracică/abdominală și 
în parenchimul hepatic. Structura evolutivă este reprezentată de specii cu dezvoltare 
mono-, di- și trixenică. Structura nozologică însumează 14 entități morbide integrate în 4 
categorii: trematodoze imaginale, cestodoze larvare/imaginale și nematodoze imaginale. 
Structura ierarhică a helmintofaunei evidențiază corelația invers proporțională a indicilor 
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infestaționali: speciile dominante după prevalență ocupă niveliul inferior după abundența 
numerică. Scopul cercetărilor vizează studiul helmintofaunei la Myodes glareolus din 
Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, cu evidențierea structurii taxonomice, habituale, 
evolutive și ierarhice, stabilirea tipologiei endoparazitismului obligatoriu și evaluarea  
indicilor invazionali.
Cuvinte cheie: helmintofauna, prevalența, intensitatea, rozătoare.
Depus la redacţie: 03 august 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Oleg Chihai, Institutul de Zoologie, str. Academiei 
1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: olegchihai@yahoo.com,  
tel. +373 22 739896

Introducere 
Complexitatea relațiilor de conviețuire ale organismelor de specii deferite în 

ecosistemele naturale delimitează integralitatea și stabilitatea funcțională a sistemelor 
biologice [35, 38]. Parazitismul, prin criteriu ecologic, reprezintă o relație interspecifică 
antagonistă în care conviețuirea conflictuală a componentelor condiționează reglarea 
numerică a populațiilor constituente [27].

Modernizarea a devenit un fenomen răspândit și influențează considerabil 
procesele din natură. Acțiunea factorului antropic asupra paraziților, se poate solda 
cu modificarea biodiversității și statutului ecologic. În asemenea condiții unele 
specii de helminți comportă semnificație epidemiologică. Astfel, devine important 
monitoring-ul biodiversității și ecologiei asociațiilor de helminți la rozătoarele mici pe  
arealuri concrete [39]. Rozătoarele, servesc ca sursă de hrană pentru răpitori, constituind 
astfel verigi importante ale lanțului trofic. Fiind animale mici sunt considerate distructive, 
care cauzează pagube imense agriculturii și sunt implicate în transmiterea diverşilor 
agenţi patogeni (virusuri, bacterii, helminți) la om, animale domestice şi sălbatice  
[23, 4, 25, 13].

Helminții la rozătoarele sălbatice au fost studiați într-o perioadă mai îndelungată 
în Polonia [8, 9], Cehia [28, 29], Finlanda [6, 7], Marea Britanie [5, 11, 12, 16, 17, 
18], Letonia [64, 82], Rusia [45, 46, 47, 48, 40, 41, 52, 39], Ucraina [49, 50, 51, 36], 
Belarus [34, 42, 43, 44], Moldova [30, 31, 32, 33], România [1, 2, 3, 21, 22], Ungaria 
[14, 15, 10] și India [24]. În aceste studii colective se analizează influența factorilor 
xenogeni intrinseci (gazda, densitatea, vârsta, genul) și factorilor extrinseci (zona, 
sezonul, relieful etc.). Totodată, este elucidată temporalitatea, habitatul, abundența și 
diversitatea comunităților de paraziți la rozătoarele sălbatice în diferite arealuri.

Helmintofauna la rozătoarele mici în Republica Moldova, pentru prima dată 
a fost studiată și descrisă de O. Andreico (1958 – 1984). Autorul menționează că 
speciile din clasa Trematoda au o pondere de 2,14%, din clasa Cestoda – 17,54%, 
din clasa Nematoda – 61,7% și din clasa Acanthocephala – 0,58%. În helmintofauna 
rozătoarelor investigate s-au constatat paraziții specifici omului și animalelor domestice: 
Echinococcus granulosus, Mesocestoides spp., Hymenolepis diminută, Strobilocercus 
fasciolaris, Trichinella spiralis, Hepaticola hepatica, Syphacia stroma și S. obvelata 
[30, 31, 32, 33]. 

Monitorizarea parazitofaunei la rozătoarele mici,cu precizarea rolului epidemiologic, 
prezintă o importanță majoră pentru prevenirea transmiterii agenților patogeni la 
animale și om, care sunt implicate în ciclurile evolutive ale paraziților. 
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În ecosistemele forestiere ale rezervației „Plaiul Fagului” șoarecele scurmător este 
o specie comună și una din speciile dominante în diverse tipuri de biotopuri silvicole 
[19]. Scopul cercetărilor noastre vizează studiul helmintofaunei la Myodes glareolus  
din Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, cu evidențierea structurii taxonomice, 
habituale, evolutive și ierarhice, stabilirea tipologiei endoparazitismului obligatoriu și 
specificarea apartenenței nozologice.

Materiale şi metode
Rozătoarele mici au fost capturate în Rezervaţia „Plaiul Fagului” la ecotonul de la 

liziera pădurii de pe malul iazului. Etajul subarboretului este bine dezvoltat și reprezentat 
de stejar, carpen, frasin, lemn râios, alun, corn. Vegetația ierboasă abundentă și densă 
este reprezentată de specii higrofile și de luncă. Teritoriul rezervației,fiind o zonă 
recreațională pentru vizitatori, facilitează contactul (direct/indirect) cu rozătoarele, 
sporind astfel riscul contaminării omului cu forme invazionale.

Capturarea rozătoarelor a fost efectuată prin amplasarea a 100 de capcane pentru 
animale vii, la distanța de 5 m una față de alta. Această metodologie este recomandată 
pentru biotopurile cu etajul subarboretului bine dezvoltat și strat ierbos abundent [20]. 

Cercetările parazitologice au fost realizate în laboratorul de Parazitologie 
şi Helmintologie al Institutului de Zoologie pe 29 specimene de M. glareolus. 
Șoarecii colectați au fost eutanasiați cu soluție de Cloroformi pro narcosi, care 
inhibă conductibilitatea la nivelul centrilor cardiaci, provocând instantaneu moartea 
ușoară fără suferință. Investigațiile de laborator au fost efectuate prin disecţie totală 
a rozătoarelor și examenul microscopic a sistemului muscular (muşchii maseteri, 
braţelor, diafragmei) și organelor interne (trahee, pulmoni, cord, limba, esofag, 
stomac, intestin subţire, intestin gros, ficat, splină, rinichi, vezica urinară) în vederea 
stabilirii structurii helmintofaunei și determinării indicilor parazitologici. Identificarea 
speciilor a fost efectuată după Râjicov C. [40, 41]. Evaluarea parazitologică s-a 
efectuat prin determinarea gradului de răspândire (prevalenţa, %) și numărului de 
paraziți/animal (intensitate, ex.). Gradul de infestare cu Capilaria hepatica a fost 
determinat prin estimarea volumetrică a porțiunii de ficat afectat (+ constituie 25,0%,  
++ – 50,0%, +++ – 75,0%, ++++ – 100%). Rezultatele au fost prelucrate statistic în 
programul Excel. 

Rezultate şi discuţii
Șoarecele scurmător (Myodes glareolus) este o specie silvicolă și se întâlnește în 

păduri luminoase (poiene), în sectoare cu subarboret și la lizieră, în sectoare umede. 
Structura taxonomică a endoparazitismului obligatoriu la M. glareolus încadrează 

15 specii de helminți (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia 
cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides 
lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia 
stroma, Syphacia obvelata, Capillaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus 
muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care aparțin la 3 clase,  
13 familii și 14 genuri. Cota speciilor din clasa Trematoda constituie 6,6%, din clasa 
Cestoda – 46,7% și din clasa Nematoda – 46,7% (tab.1).

Cercetările helmintologice privind structura endoparazitară și gradul de infestare a 
rozătoarelor, denotă o diversitate taxonomică bogată și un nivel infestațional variat al 
gazdelor investigate (tab. 2). 
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Tabelul 1. Structura taxonomică a helmintofaunei la Myodes glareolus.
Familia Specia

Clasa TREMATODA
Plagiorchidae (Luhe, 1901) Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802)

Clasa CESTODA

Catenotaeniidae Spassky, 1950
Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) 
Catenotaenia cricetorum Kirshenblatt, 1949

Taeniidae (Ludwig, 1886)
Hydatigera taeniaeformislarvae (Batsch, 1786)
Taenia pisiformis larvae (Bloch, 1780)

Mesocestoididae (Perrier, 1897) Mesocestoides lineatus larvae (Goeze, 1782)
Anoplocephalidae (Cholodkowsky, 1902) Paranoplocephala omphaloides (Herman, 1783)
Hymenolepididae(Ariola, 1899) Rodentolepis straminea (Goeze, 1782)

Clasa NEMATODA

Syphaciidae (Skrjabin et Schikhobalova, 1951)
Syphacia stroma (Rudolphi, 1802)
Syphacia obvelata (Linstow, 1884)

Capillariidae (Neveu-Lemaire, 1936) Capillaria hepatica (Bancroft, 1893)
Trichocephalidae (Baird, 1853) Trichocephalus muris (Scrank, 1788)
Spiruridae (Oerley, 1885) Mastophorus muris (Gmelin, 1790)
Heligmosomidae (Cram, 1927) Heligmosomoides polygirus (Dujardin, 1845)
Strongyloididae (Chitwood et Macintosh, 1934) Strongyloides ratti (Sandground, 1925)

Tabelul 2. Nivelul de infestare cu endoparaziți la Myodes glareolus.
Clasa Specia Prevalenţa,% Intensitatea, ex.

Trematoda Plagiorchis elegans 13,8 3,8

Cestoda

Skrjabinotaenia lobata 10,3 3,0
Catenotaenia cricetorum 10,3 2,7
Paranoplocephala omphaloides 10,3 1,0
Rodentolepis straminea 69,0 3,0
Hydatigera taeniaeformislarvae 10,3 1,0
Taenia pisiformis larvae 13,7 1,0
Mesocestoides lineatuslarvae 14,0 1,5

Nematoda

Syphacia obvelata 24,1 84,9
Syphacia stroma 17,2 94,0
Heligmosomoides polygirus 10,0 5,3
Mastophorus muris 17,2 3,6
Strongyloides ratti 6,9 23,3
Trichocephalus muris 17,2 3,8
Capillaria hepatica 27,5 ++

Astfel, prevalența trematodului P. elegans cu intensitate medie de 3,8 ex./animal 
constituie 13,8%. În populația cestodelor depistate se evidențiază o varietate numerică 
de specii și o diversitate semnificativă a valorilor infestaționale. Pentru 5 specii  
(S. lobata, C. cricetorum, M. lineatus larvae, T. pisiformis larvae, P. omphaloides) 

ZoologiaZoologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

89

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

prevalența constituie 10,3%, iar intensitatea medie variază de la 1,0 ex. până la 3,0 ex. 
Cestodul R. straminea cu abundență numerică de 3,0 ex. este înregistrat la 69,0% din 
specimenii populației gazdă. Structură endoparazitismului cu nematode este constituită 
din 7 specii cu o prevalență de la 6,9% pentru S. ratti, la 10,0% pentru H. polygirus, 
la 17,2% pentru M. muris, S. stroma, T. muris și la 24,1% pentru S. obvelata. Valorile 
cantitative a populațiilor de nematode variază de la 94,0 ex./animal pentru S. stroma, 
la 84,9 ex./animal pentru S. obvelata și la 23,3% ex./animal pentru S. ratti. Abundența 
numerică a speciei M. muris constituie 3,6 ex./animal, T. muris – 3,8 ex./animal și la 
H. polygirus – 5,3 ex./animal. Prevalența cu C. hepatica constituie 27,5%, iar gradul de 
afectare a ficatului este estimat volumetric cu ++, ceia ce constituie 50,0%.

Structura habituală (fig. 1) este constituită din 2 specii (13,3%) cu localizare gastrică 
(P.elegans, M. muris), 7 specii (46,7%) cu localizare în intestinul subțire (S. lobata,  
C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea, S. stroma, H. polygirus, S. ratti), 2 specii 
(13,3%) cu localizare în inestinul gros (S. obvelata, T. muris), 3 specii (20,0%) cu 
localizare în cavitatea toracală și abdominală (H. taeniaeformis larvae, T.pisiformis 
larvae, M. lineatus larvae) și 1 specie (6,7%) cu localizare în parenchimul hepatic  
(C. hepatica).

Figura 1. Structura 
habituală a helminților.

Structura evolutivă este reprezentată de 6 specii (40,0%) care se dezvoltă după 
modelul monoxen (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygirus, S. ratti),  
9 specii (60,0%) cu evoluție polixenă, inclusiv 7 specii (77,8%) cu evoluție după modelul 
dixen cu prezența formelor exogene (H. taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae,  
M. muris, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea) și 2 specii (22,2%) cu 
dezvoltare obligatorie în 3 gazde după modelul trixen (P. elegans, M. lineatus larvae). 

Structura ierarhică a helmintofaunei a fost evaluată după gradul de răspândire 
(prevalență) și abundență numerică (intensitate). În baza prevalenței s-au stabilit  
3 specii (R. straminea, S. obvelata, C. hepatica) cu poziție dominantă (20,0%), 6 specii 
(P. elegans, T. pisiformis larvae, M. lineatus larvae, S. stroma, T. muris, M. muris) 
subdominante (40,0%) și 6 specii (S. lobata, C. cricetorum, H. taeniaeformis larvae, 
T. pisiformis larvae, S. ratti, H. polygirus) rar întâlnite (40,0%). Nivelul inferior al 
abundenței numerice (1,0-5,3 ex./animal) este constatat la 11 specii (P. elegans,  
S. lobata, C. cricetorum, H.taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae, M. lineatus 
larvae, P. omphaloides, R. straminea, T. muris, M. muris, H. polygirus). Nivelul mediu 
al abundenței numerice (23 ex./animal) este observatla speciile C.hepatica și S. ratti,  
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pe când cel mai înalt nivel este constat la S. stroma și S. obvelata  
(84,9-94,9 ex./animal).

Tipologia endoparazitismului la rozătoarele examinate este reprezentată de 3 specii 
(20,0%) de biohelminți cu parazitism obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis 
larvae, T. pisiphormis larvae, M. lineatus larvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți  
(P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea, M. muris) și 6 specii 
(40,0%) de geohelminți (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygirus,  
S. ratti) cu parazitismul obligatoiu staționar imaginal.

Rezultatele obținute denotă o corelație invers proporțională între indicii infestaționali, 
în care speciile dominante după prevalență, ocupă o poziție inferioară după abundență. 
Concluzia de bază care derivă din această distribuție redispersată, denotă aglomerarea 
unui număr minim de paraziți, la un număr mare de gazde, ceia ce asigură stabilitatea 
funcțională a sistemului parazit-gazdă studiat.

Nivelul sporit al prevalenței și intensității cu T. muris, H. polygirus, S. stroma,  
S. obvelata, S. ratti, se datorează faptului că nematodele respective sunt geohelminți, 
la care procesele de embriogeneză și evoluție postembrionară se desfășoară în mediul 
ambiant, unde formele invazionale libere își păstrează proprietatea infestantă o perioadă 
îndelungată de timp.

Speciile P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea,  
T. pisiformis larvae, M. lineatus larvae, M. muris fac parte din categoria biohelminților, 
care pentru dezvoltarea stadială/integrală necesită 1-2 gazde intermediare/complementare 
reprezentate de insecte diptere, coleoptere coprofage, acarieni de pășune, crustacee 
inferioare, mamifere etc. Acest fenomen mențin caracterul de focalitate naturală a 
biocenozelor. Biohelminții M. lineatus larvae și H. taeniaeformis larvae în stadiul 
adult parazitează în intestinul subțire la vulpe (Vulpes vulpes), care reprezintă sursa 
principală de răspândire a formelor invazionale libere (oncosfere, proglote ovigere) și 
poluare parazitară a mediului ambiant. După unii autori, efectivul de vulpi în Republica 
Moldova depășește 10 indivizi la 1000 ha, iar sectorul de activitate individuală a unei 
vulpi este de cca 500 de ha [19]. Astfel, suprapopularea vulpilor pe suprafețele terestre, 
precum și plasticitatea ecologică cu tendință de sinantropizare reprezintă factorii 
esențiali în apariția și menținerea focarelor de parazitozoonoze în ecosistemele urbane, 
rurale și forestiere. 

Rezultatele cercetărilor efectuate în Republica Moldova la începutul anilor 
60, diferă de ale noastre, unde nivelul infestării cu specii din clasa Cestoda variază 
în funcție de gazdă. Astfel, prevalența speciei P. omphaloides la M. arvalis era de 
0,76%, C. cricetorum la M. arvalis – 1,51%, la C. glareolus – 22,32%, iar S.lobata la  
A. flavicollis constituia 4,37% și la A. sylvaticus – 2,67%. Unele specii din Nematoda 
cum ar fi Heligmosomoides polygyrus – la A. flavicollis constituia 0,95%, la A. sylvaticus 
– 1,06%, Trichocephalus muris la A. sylvaticus – 1,62%, iar la Mus musculusera de 
2,5%. Cele mai abunedente specii s-au dovedit a fi Syphacia obvelata la A. flavicollis 
cu intensitatea de 21,92% și Syphacia stroma – 10,47% [32]. În România, la 13 specii 
de rozătoare mici (Crocidura leucodon, C. suaveolens, Sorex araneus, S. minutus, 
Neomys anomalus, Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus, A. uralensis, 
Microtus agrestis M. arvalis, M. subterraneus, Clethrionomys glareolus), s-au constat 
29 specii parazitare, dintre care: 3 specii (10,3%) din Digenea, 14 specii (48,3%) din 
Cestoda, 1 specie (3,5%) Acanthocephala și 11 specii (38,0%) din Nematoda [3].  
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În Rusia, parazitofauna la A. flavicollis este constituită din 16 taxoni: 16 specii (18,8%) 
din Trematoda, 4 specii (25,0%) din Cestoda, 8 specii (50,0%) din Nematoda și 1 specie 
(6,25%) din Acanthocephala [39]. În Lituania, dupa cum urmează: Trichocephalus 
muris cu o prevalență de 33,3% la Clethrionomys glareolus, 16,7% – Microtus 
agrestis; Syphacia sp. – 33,3% la Microtus agrestis [37, 38]. În Ungaria, rezultatele 
investigațiilor parazitologice efectuate la Mus musculus, denotă o prevalență a unor 
specii parazitare după cum urmează: Trichocephalus muris de 8,5%, Heligmosomoides 
polygyrus – 10,8%, Syphacia obvelata – 5,4%, iar Syphacia stroma – 0,2% [10].  
După Șuteu I. [26] puține date atestă frecvența și răspândirea sifaciilor la rozătoare, al 
căror potențial nu este cunoscut. În opinia autorului rozătoarele par a fi mai rezistente, 
de unde și incidența infestației este mai mică. 

Așadar, comparativ cu anii precedenți, rezultatele obținute denotă o majorare 
considerabilă a indicilor invazionali. Acest fapt se datorează, probabil, suprafețelor 
mari de pârloage cu condiții favorabile pentru dezvoltarea rozătoarelor mici.Totodată, 
sporirea considerabilă a numărului de vulpi (de 10 ori), în hrana cărora predomină 
rozătoarele mici (70%), favorizează răspândirea formelor parazitare libere, poluând 
astfel diferite arealuri. 

Datele obţinute relevă potenţialitatea riscului de poluare parazitară a zonei de 
interferenţă dintre ecosistemele naturale şi antropizate, prin transmiterea formelor 
invazive de la animalele sălbatice la cele domestice, inclusiv la om. Totodată, 
rozătoarele sunt componenta lanţului trofic al răpitorilor mai mari, care la rândul său 
sunt vectorii formelor parazitare libere în mediul ambiant. Astfel, ambele verigi ale 
lanțului epidemiologic contribuie la stabilitatea funcţională a biosistemelor parazitare 
și determină caracterul de focalitate naturală a biocenozelor. 

Investigațiile au fost efectuate în cadrul proiectului fundamental 15.817.02.12F 
finanțat de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei 
de Științe a Moldovei.

Concluzii 
1. Taxonomia endoparaziților obligatorii la Myiodes glareolus din Rezervaţia 

„Plaiul Fagului” include 15 specii de helminți (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia 
lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis 
larvae, Mesocestoides lineatus larvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis 
straminea, Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capillaria hepatica, Trichocephalus 
muris, Mastophorus muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care 
aparțin la 3 clase, 13 familii, 14 genuri şi 15 specii. Cota speciilor din clasa Trematoda 
este de 6,6%, iar din clasa Cestoda și Nematoda a câte 46,7%.

2. Indicii invazionali la rozătoarele investigate, atestă o diversitate taxonomică 
bogată și un nivel infestațional variat al gazdelor investigate. Trematodul P. elegans are 
o prevalență de 13,8% și o intesitate medie de 3,8 ex./animal. În populația cestodelor 
sunt evidențiate 7 specii cu intensitate medie de la 1,0-3,0 ex./animal, prevalența 
de 10,3%-69,0%. Abundența numerică a populațiilor de nematode variază între  
3,6-94,0 ex./animal, iar prevalența de la 3,9% până la 27,5%.

3. Habitualitatea este constituită din 2 specii (13,3%) cu localizare gastrică, 7 specii 
(46,7%) - in intestinul subțire, 2 specii (13,3%) - în intestinul gros, 3 specii (20,0%) - în 
cavitatea toracală/abdominală și 1 specie (6,7%) cu localizare în parenchimul hepatic.
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4. Structura evolutivă este reprezentată de 6 specii (40,0%) cu dezvoltare 
monoxenică și 9 specii (60,0%) cu dezvoltare polixenică, inclusiv 7 specii (77,8%) se 
dezvoltă după modelul dexen cu prezența formelor exogene și 2 specii (22,2%) după 
modelul trixen.

5. Ierarhia helmintofaunei evidențiază corelația invers proporțională a indicilor 
infestaționali: speciile dominante prin prevalență ocupă nivelul inferior prin abundență 
numerică. Această distribuție redispersată este caracterizată de concentrarea unui număr 
minim de paraziți la un număr mare de gazde, ceia ce asigură stabilitatea funcțională a 
sistemului parazit-gazdă studiat.

6. Tipologia endoparazitismului la rozătoarele examinate este reprezentată din 3 
specii (20,0%) de biohelminți cu parazitism obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis 
larvae, T. pisiphormis larvae, M. lineatuslarvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți  
(P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea, M. muris) și 6 specii 
(40,0%) de geohelminți (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygirus,  
S. ratti) cu parazitismul obligatoriu staționar imaginal. 
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MODIFICAREA CONŢINUTULUI UNOR COMPUŞI BIOLOGIC 
ACTIVI LA SPIRULINA PLATENSIS ÎN CONDIŢII DE STRES DE 

ILUMINARE INDUS
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Djur Svetlana, Miscu Vera, 
Codreanu Svetlana, Ghelbet Viorica, Nartea Ecaterina, Rudic Valeriu

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie 

Rezumat
Articolul prezintă rezultatele cercetărilor orientate spre elucidarea efectelor stresului creat 
prin introducerea condiţiilor de fotoperiodism la spirulina, cultivată pe mediu cu adaos 
de acetat de zinc în calitate de protector şi stimulator biosintetic. Stresul de iluminare 
a fost indus la cultura de spirulină pe durata fazei de creştere exponenţială a ciclului 
vital prin reducerea perioadei luminoase la 4 ore din 24 ore. Parametrii monitorizaţi au 
fost: nivelul acumulării de biomasă, conţinutul de proteine, ficobiline, glucide, lipide  
şi β - caroten. S-a demonstrat că reducerea perioadei de lumina la 4 ore in zi constituie 
un stres pronunţat pentru cultura de spirulină. Efectul stresului se reflectă în reducerea 
cantităţii de biomasă şi creşterea conţinutului de lipide şi glucide. Acetatul de zinc din 
stimulator al acumulării de ficobiline şi β - caroten în condiţii de iluminare continuă se 
transformă în inhibitor în condiţii de stres de iluminare. 
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, stres indus, regim de iluminare, acetat de zinc, 
conţinut biochimic.
Depus la redacţie 30.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Rudi Ludmila, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, str. Academiei 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail:  
rudiludmila@gmail.com 

Introducere
Cianobacteriile reprezintă una dintre cele mai vechi şi cele mai de succes forme de 

viaţă pe Pământ. Lunga istorie evolutivă şi modul de viaţă fotoautotrof le-a permis să 
colonizeze diverse habitate. În prezent sunt cel mai important grup de organisme din 
punct de vedere numeric de pe planetă [9]. Apariţia şi dezvoltarea lor a fost unul din 
principalii factori, care a dus la trecerea la modul de viaţă oxic [10].

Evoluţia cianobacteriilor a avut loc in condiţiile unor modificări permanente 
ale mediului ambiant. Fluctuaţiile de temperatură, intensitate a luminii, salinitate, 
componenţă a mediului sunt surse de stres pentru diferite specii de cianobacterii. Pe 
durata evoluţiei aceste organisme şi-au dezvoltat mecanisme eficiente, care asigură 
supravieţuirea lor în condiţiile variaţiei principalilor parametri fizici. 

Lumina este sursa de energie pentru organismele fotosintetizatoare. De aceea, atât 
intensitatea luminii, cât şi calitatea ei determină intensitatea tuturor proceselor vitale. 
Cantitatea de biomasă, dar şi calitatea ei sunt influenţate de aceşti parametri. 

Lumina de culoare verde şi de intensitate de la 1200 lx asigură o acumulare accelerată 
de biomasă la spirulină, comparativ cu lumina roşie, albă, şi în special albastră de 
aceiaşi intensitate [11]. 
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Lumina de intensitate foarte înaltă provoacă efecte de inhibare a proceselor biologice 
la cianobacterii, inclusiv la spirulină. Efectul dat poate fi diminuat prin mărirea esenţială 
a cantităţii de carbon anorganic accesibil. În acest caz, inhibiţia survine mult mai târziu, 
iar revenirea culturii de spirulină la starea normală are loc mai repede şi cu urmări 
minime [15]. 

Scăderea intensităţii luminii de la 5 la 2 klux la spirulină este asociată cu o creştere 
simţitoare a cantităţii de clorofilă (cu aproximativ 30%) [4]. 

Influenţa iluminării asupra componentelor biochimice ale algelor fotosintetizante 
este pe larg controlată de procesul de fotoadaptare, când celulele algale suferă 
schimbări biochimice, fiziologice, biofizice şi structurale pentru a intensifica procesul 
de fotosinteză şi creştere [7].

O tendinţă comună a răspunsului celular la diminuarea intensităţii luminii este 
sporirea cantităţii pigmenţilor fotosintetici: clorofilelor, ficobilinelor, carotenoizilor 
primari. Intensificarea iluminării induce diminuarea cantitativă a pigmenţilor implicaţi 
în procesul de fotosinteză şi sporirea cantităţii carotenoizilor secundari cu rol 
fotoprotector (β-carotenul, zeaxantina). Intensitatea înaltă a luminii duce la mărirea 
cantităţii de polizaharide în cianobacterii. La cultivarea în bazine deschise a spirulinei, 
sinteza carbohidraţilor este mult mai înaltă în zile cu soare. Numeroase studii atestă 
o dependenţă invers proporţională a conţinutului de lipide, în special a acizilor graşi 
polinesaturaţi, de intensitatea luminii [1, 4, 5, 14].

Efectele luminii asupra organismelor vii sunt determinate nu numai de parametrii 
fizici ai acesteia, ci şi de durata de expunere, adică de prezenţa fenomenului de 
fotoperiodism. Variaţiile circadiene cu perioada de aproximativ 24 ore sunt caracteristice 
practic pentru toate procesele fiziologice a majorităţii organismelor cunoscute, inclusiv 
cele mai vechi, cum sunt cianobacteriile. 

Spirulina (Arthrospira) platensis – reprezentant tipic al cianobacteriilor - rămâne 
a fi unul dintre cele mai solicitate obiecte atât în plan de producere ficologică, cât 
şi al cercetărilor fundamentale. În natură spirulina este adaptată la condiţii de 
fotoperiodism, iar situaţia în care perioadele de lumină şi cele de întuneric alternează 
este normală pentru habitatele naturale. În experienţele noastre a fost utilizată o tulpină 
de spirulină adaptată la condiţii industriale, creată pentru producere de biomasă şi alte 
produse valoroase [13]. În condiţii industriale pentru această tulpină se aplică regimul 
de iluminare continuă iar condiţiile de fotoperiodism pot induce o stare de stres la 
această cultură. În acelaşi timp unele microelemente pot interveni în starea de stres prin 
ameliorarea, ori din contra, prin agravarea situaţiei. 

Zincul este un element esenţial pentru toate organismele. Este partea activă a peste 
300 de enzime implicate în cele mai importante procese vitale. Metabolismul proteic şi 
cel al acizilor nucleici depinde de zinc. Diviziunea, creşterea şi funcţionarea normală 
a celulelor este determinată de cantităţi suficiente de zinc. Zincul are proprietăţi 
antioxidante, care poate proteja celulele în condiţii de stres, inclusiv cel de iluminare 
[8]. În acelaşi timp, a fost stabilit, că zincul poate fi şi un stimulator biosisntetic, care 
produce o majorare a anumitor componente în biomasa de spirulină [12]. 

Scopul lucrării a fost de a evidenţia efectele stresului creat prin introducerea 
condiţiilor de fotoperiodism la spirulina, cultivată pe mediu cu adaos de acetat de zinc 
în calitate de protector şi stimulator biosintetic. 
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Material şi metode
Obiectul de studiu. Tulpina cianobacteriei Spirulina platensis  

CNMN-CB-11[13]. 
Procesul şi condiţiile de cultivare. Pentru cultivarea spirulinei a fost utilizat 

mediul nutritiv mineral cu următoarea componenţă: macroelemente (în g/l): 
NaNO3-2,5; NaHCO3-8,0; NaCl-1,0; K2SO4-0,6; Na2HPO4-0,2; MgSO4•7H2O-0,2;  
CaCl2-0,024; 1ml/l soluţie de microelemente ce conţine (mg/l(mediu): H3BO3-
2,86; MnCl2•4H2O-1,81; CuSO4•5H2O -0,08; MoO3 –0,015); FeEDTA-1ml/l.  
Suplimentar, mediul de cultivare (atât în seria experimentală, cât şi în cea martor) a 
conţinut şi acetatul de Zn(II) în concentraţie de 15,0 mg/l. Pe durata cultivării au fost  
respectaţi următorii parametri de proces: cantitatea de cultură start (inoculum) –  
0,4-0,45g/l BAU; temperatura de 28-32oC, pH-ul optim al mediului 8-10, 
iluminarea (pe perioada de creştere a culturii la lumină) de ~ 37-55 µM 
fotoni/m2/s. Cultura a fost agitată zilnic, timp de 2 ore pe un agitator 
universal de laborator tip WU-4 cu frecvenţa oscilaţiilor de 2500 hz.  
Durata ciclului de cultivare de 7 zile. Probele de spirulină au fost colectate zilnic cu 
interval de 24 ore.

Condiţiile de stres de iluminare. În ziua a 3-a (după 48 ore) a ciclului de cultivare, 
care corespunde sfârşitului lag fazei şi începutului fazei de creştere exponenţială, cultura 
de spirulină a fost supusă stresului de iluminare prin reducerea perioadei luminoase la 
4 ore din 24 ore. Astfel regimul de iluminare a fost cu fotoperiodicitatea de 4 ore 
lumină/20 ore întuneric. Acest regim a fost respectat până în ziua a 7-a de cultivare. 

Metodele de determinare a conţinutului biochimic al biomasei de spirulină.
Conţinutul de proteine în biomasă, a fost determinat spectrofotometric prin 

metoda Lowry cu utilizarea reagentului Folin-Ciocalteu [6]. Conţinutul de glucide a 
fost determinat în baza deshidratării hexozelor în prezenţa acidului sulfuric concentrat, 
urmat de condensarea acestora cu reagentul antron [16]. Lipidele au fost determinate 
spectrofotometric cu utilizarea reagentului fosfo-vanilinic în extractul cloroformic  
[ 3]. Cantitatea de ficobiline a fost determinată în extractul hidric obţinut din biomasa 
de spirulină [2]. β – carotenul a fost extras în alcool etilic de 96%, iar absorbanţa 
măsurată la 450nm. Toate secvenţele experimentale au fost efectuate în trei repetări, iar 
rezultatele au fost prelucrate statistic utilizând facilităţile Microsoft Excel 2010. 

Rezultate şi discuţii
Ipoteza de lucru pentru cercetările, rezultatele cărora sunt expuse în acest articol 

constă în următoarele: în condiţii de stres de iluminare cu reducerea perioadei luminoase 
la doar 4 ore din 24, cultura de spirulină poate reacţiona prin reorientarea activităţii 
biosintetice cu scopul de menţinere a viabilităţii celulelor. Prezenţa stimulatorilor 
chimici în mediul de cultivare, care se implică activ în sinteza componentelor 
structurale şi funcţionale poate modifica răspunsul culturii de spirulină la stresul indus 
de modificarea condiţiilor de cultivare, în cazul dat a condiţiilor de iluminare. În 
studiul nostru, în calitate de stimulator chimic cu implicare în activitatea biosintetică 
a spirulinei a fost utilizat acetatul de zinc. Acest compus, conţine zincul în calitate 
de bioelement, iar în calitate de ligand – acetatul, pentru ambele componente fiind 
cunoscut rolul lor important în diverse procese biochimice derulate la nivel de celulă.  
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Rezultatele obţinute la inducerea stresului de iluminare pe durata fazei 
de creştere exponenţială a ciclului de dezvoltare a spirulinei au fost 
comparate cu rezultatele obţinute la cultivarea spirulinei în condiţii 
optimale cu regimul de iluminare continuu în lipsa sau în prezenţa  
acetatului de zinc. 

În condiţiile regimului de iluminare continuă, spirulina, cultivată în prezenţa 
acetatului de zinc, în primele zile ale fazei de creştere exponenţială a acumulat biomasă 
mai lent comparativ cu martorul (fig. 1A). În ziua a 5-a a fazei de creştere exponenţială, 
conţinutul de biomasă în probele de spirulina crescută în prezenţa acetatului de zinc a fost 
cu 23% mai mare comparativ cu martorul, în ziua a 6-a, la sfârşitul fazei exponenţiale, 
conţinutul de biomasă aliniindu-se practic la valorile conţinutului de biomasă  
din proba martor. 

Figura 1. Productivitatea spirulinei pe durata fazei de creştere exponenţială la cultivare 
în prezenţa acetatului de zinc: A – în regim de iluminare continuă şi B – în regim de 
iluminare periodică 4h/20h.

În condiţii de stres de iluminare, indus pe durata fazei de creştere exponenţială, 
cultura de spirulină a continuat să acumuleze biomasă, conţinutul maximal al acesteia 
de 0,738-0,740 g/L fiind stabilit în zilele a 5-a şi a 6-a de cultivare (fig. 1B). În varianta 
experimentală de suplimentare a mediului de cultivare cu acetat de zinc a fost stabilită 
o reţinere a creşterii culturii de spirulină pe durata fazei exponenţiale. În această fază 
a ciclului său vital, spirulina a acumulat cu 18% mai puţină biomasă comparativ cu 
martorul, iar conţinutul de biomasă nu s-a modificat pe durata fazei exponenţiale. 
Este de menţionat, că începutul fazei staţionare s-a remarcat prin reducerea cu 20% a 
conţinutului de biomasă în martor şi cu 15% în varianta experimentală. 

Prin urmare, spirulina cultivată în prezenţa stimulatorului chimic – acetatul de zinc 
este mai puţin rezistentă la reducerea perioadei luminoase, comparativ cu martorul.

Procesul de biosinteză şi respectiv, de acumulare a proteinelor nu a fost perturbat 
semnificativ de insuficienţa iluminării culturii de spirulina (fig. 2A, 2B).

Conţinutul proteinelor în martor s-a menţinut în limita valorică de 58-60% pe 
durata fazei de creştere exponenţială şi s-a redus nesemnificativ spre începutul fazei 
staţionare. În condiţii optime de iluminare, acetatul de zinc nu a modificat sinteza 
proteinelor de către spirulină pe durata fazei de creştere exponenţială. În condiţiile unui 
regim periodic de iluminare s-a observat o reducere cu 43% a conţinutului de proteine 
în biomasa de spirulină cultivată în prezenţa acetatului de zinc la sfârşitul fazei de 
creştere exponenţială. 
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În variantele experimentale cu regimul de iluminare continuă şi cu aplicarea 
acetatului de zinc s-a determinat majorarea cu 40-48% a conţinutului de ficobiline 
pe durata fazei de creştere exponenţială (fig. 3A), demonstrând implicarea pozitivă a 
stimulatorului chimic în stimularea procesului de sinteză a acestor compuşi biologic 
activi în biomasa spirulinei.

Figura 2. Modificarea conţinutului de proteine în biomasa de spirulină pe durata fazei 
de creştere exponenţială la cultivare: A – în regim de iluminare continuă şi B – în regim 
de iluminare periodică 4h/20h.

Figura 3. Modificarea conţinutului de ficobiline în biomasa de spirulină pe durata fazei 
de creştere exponenţială la cultivare: A - în regim de iluminare continuă şi B – în regim 
de iluminare periodică 4h/20h.

În regim de iluminare periodică, în varianta martor, conţinutul de ficobiline nu s-a 
modificat substanţial pe durata fazei de creştere exponenţială, valorile ne fiind diferite 
de cele obţinute în condiţii de iluminare continuă (fig. 3B). În variantele experimentale 
cu spirulina cultivată în prezenţa acetatului de zinc şi cu regimul de iluminare redus la 
începutul fazei de creştere exponenţială, conţinutul total de ficobiline determinate în 
biomasa spirulinei a fost cu 15% mai mic comparativ cu martorul. La sfârşitul fazei 
de creştere exponenţială, conţinutul ficobilinelor în biomasă a scăzut cu 48%, iar la 
începutul fazei staţionare – s-a redus cu 54%. 

Prin urmare, odată cu reducerea perioadei de iluminare la 4 ore din 24 ore, acetatul 
de zinc din mediul de cultivare inhibă sinteza ficobilinelor în biomasa spirulinei.

Conţinutul de glucide nu s-a modificat esenţial pe durata fazei de creştere exponenţială 
în biomasa de spirulină cultivată în condiţii de iluminare continuă (varianta martor), 
înregistrând-se chiar o slabă tendinţă de micşorare a lor (fig. 4A).

În varianta cu aplicarea acetatului de zinc, la sfârşitul fazei exponenţiale a fost 
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stabilită o creştere cu 14% a conţinutului de glucide în biomasa de spirulină, comparativ 
cu începutul perioadei exponenţiale. Astfel, conţinutul de glucide, rezultat la sfârşitul 
cultivării, a fost cu 64% mai mare comparativ cu martorul şi cu 44% mai mare 
comparativ cu începutul perioadei exponenţiale. 

Figura 4. Modificarea conţinutului de glucide în biomasa de spirulină pe durata fazei de 
creştere exponenţială la cultivare: A – în regim de iluminare continuă şi B – în regim de 
iluminare periodică 4h/20h.

Pentru cianobacteria Spirulina platensis este specifică acumularea glucidelor în 
condiţii de stres. În regim de iluminare periodică, în varianta martor, conţinutul de 
glucide a crescut pe durata exponenţială, fiind cu 23% mai mare la sfârşitul perioadei 
exponenţiale (fig. 4B). În varianta cu aplicarea acetatului de zinc, conţinutul de glucide 
în biomasă la sfârşitul fazei exponenţiale a fost cu 22% mai majorat comparativ cu 
perioada iniţială şi cu 20% comparativ cu probele martor. 

Prin urmare, acetatul de zinc, în condiţii de iluminare redusă, îşi intensifică efectul 
său de stimulare a sintezei glucidelor de către Spirulina platensis.

Conţinutul de lipide pe durata creşterii exponenţiale s-a modificat nesemnificativ în 
biomasa de spirulină cultivată în condiţii optimale, începutul fazei de creştere staţionară 
ne fiind însoţit de reducerea drastică a cantităţii lor (fig. 5A). 

Figura 5. Modificarea conţinutului de lipide în biomasa de spirulină pe durata fazei de 
creştere exponenţială la cultivare: A – în regim de iluminare continuă şi B – în regim de 
iluminare periodică 4h/20h.

În varianta experimentală cu introducerea în mediul de cultivare a acetatului 
de zinc, în regim de iluminare continuă, conţinutul lipidelor în biomasă a fost mai 
mic faţă de probele martor. În mod similar, acetatul de zinc a redus capacitatea de 
sinteză a lipidelor la spirulina supusă stresului de iluminare pe durata fazei de creştere 
exponenţială (fig. 5B).
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În condiţii de stres de iluminare, în biomasa spirulinei conţinutul de lipide a crescut 
cu 50% comparativ cu spirulina cultivată în regim de iluminare continuă. În primele 
24 ore de stres indus de iluminare, conţinutul lipidelor a crescut practic de două ori. 
La mijlocul fazei de creştere exponenţială care corespunde zilei a 5-a de cultivare, 
cantitatea de lipide a crescut nesemnificativ. La începutul fazei de creştere staţionară, 
conţinutul de lipide în biomasa spirulinei a fost cu 20% mai mic faţă de începutul fazei 
de creştere exponenţială. Astfel, reducerea perioadei luminoase la cultivarea spirulinei 
induce sinteza lipidelor la această cultură.

În varianta experimentală cu regimul de iluminare continuă, în experienţele 
cu aplicarea acetatului de zinc, conţinutul lipidelor nu s-a modificat semnificativ.  
În condiţii de stres de iluminare, în biomasa spirulinei cultivată în prezenţa acetatului 
de zinc, primele 24 ore de stres au indus reducerea cu 33% a conţinutului lipidelor 
în biomasă comparativ cu aceeaşi variantă obţinută în condiţii optime de creştere. 
Pe durata fazei de creştere exponenţială, în cultura de spirulină supusă stresului de 
iluminare, conţinutul lipidelor a crescut. Astfel, în ziua a 7-a, începutul fazei de creştere 
staţionară, conţinutul lipidelor în biomasă a constituit 7% ceea ce este de două ori mai 
mult comparativ cu conţinutul lipidelor determinat în biomasa de spirulină la începutul 
fazei de creştere exponenţială.

 Prin urmare, condiţiile de iluminare determină nivelul de acumulare a lipidelor 
în biomasa de spirulină la creşterea culturii în prezenţa acetatului de zinc. Reducerea 
drastică a perioadei de iluminare a culturii de spirulină induce sinteza acestor 
constituenţi ai biomasei şi în cazul cultivării în prezenţa stimulatorilor chimici, în cazul 
dat a acetatului de zinc. 

În condiţii optimale de cultivare în regim de iluminare continuă, conţinutul de 
β-caroten în biomasa de spirulină a scăzut cu 12% pe durata fazei de creştere exponenţială 
a culturii (fig. 6A). Acetatul de zinc, în aceste condiţii experimentale a stimulat cu 35% 
acumularea β-carotenului în biomasa spirulinei în a 5-a zi de cultivare. 

Figura 6. Modificarea conţinutului de β-caroten în biomasa de spirulină pe durata fazei 
de creştere exponenţială la cultivare: A – în regim de iluminare continuă şi B - în regim 
de iluminare periodică 4h/20h.

Conţinutul de β - caroten în biomasa spirulinei supusă stresului de iluminare s-a 
diminuat pe durata fazei de creştere exponenţială (fig. 6B). În cazul martorului, scăderea 
conţinutului de β - caroten în biomasă a fost un proces lent astfel, că la sfârşitul perioadei 
exponenţiale valoarea lui s-a redus cu 27%.
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În varianta experimentală cu regimul de stres de iluminare, în experienţele cu 
aplicarea acetatului de zinc, cultura de spirulină aflată în faza de creştere exponenţială 
a ciclului vital, a redus cu 23% conţinutul de β - caroten după 48 ore de cultivare în 
condiţii de iluminare redusă. În următoarele zile, conţinutul de β - caroten în biomasă 
nu s-a modificat şi spre sfârşitul fazei de creştere exponenţială, începutul fazei de 
creştere staţionară, acesta a fost practic identic celui din probele martor. Prin urmare, 
în condiţii de iluminare insuficientă, acetatul de zinc nu se manifestă ca stimulator al 
carotenogenezei.

Concluzii
Condiţiile de iluminare continuă asigură o acumulare sporită de biomasă de 

spirulină, comparativ cu condiţiile de stres de iluminare. Acetatul de zinc se manifestă 
ca stimulator al productivităţii spirulinei la iluminare continuă, în timp ce in condiţii de 
stres de iluminare acesta are un rol de inhibare a acumulării de biomasă.

Conţinutul de proteine în biomasa de spirulină nu diferă semnificativ în condiţii 
de iluminare continuă şi de iluminare redusă, dar se observă o uşoară tendinţă de 
descreştere pe durata ciclului vital. Acetatul de zinc în condiţii de stres de iluminare 
la sfârşitul fazei de creştere exponenţială se manifestă ca inhibitor al acumulării de 
proteine în biomasă.

În lipsa acetatului de zinc condiţiile de stres de iluminare nu modifică semnificativ 
conţinutul de ficobiline. Acetatul de zinc este un stimulator activ al acumulării 
de ficobiline în condiţii de iluminare continuă şi un inhibitor în condiţii de stres de 
iluminare. Cel mai pronunţat efect de inhibiţie în condiţii de stres se observă la trecerea 
culturii în faza staţionară.

Condiţiile de stres de iluminare duc la creşterea conţinutului de glucide şi lipide în 
biomasa de spirulină. Sub influenţa acetatului de zinc are loc o reducere a conţinutului 
de lipide în condiţii de stres pe durata fazei de creştere exponenţială, iar la ziua a 7-a se 
observă din contra, o stimulare a acumulării de lipide şi glucide. 

În condiţii de iluminare continuă acetatul de zinc este un stimulator al acumulării 
β - carotenului, în timp ce în condiţii de stres de iluminare, acţiunea substanţei este 
inversă, provocând reducerea cantităţii de pigment, în special la ziua 4-6.

Astfel, reducerea perioadei de lumina la 4 ore în zi constituie un stres pronunţat 
pentru cultura de spirulină. Efectul stresului se reflectă în reducerea cantităţii de 
biomasă şi creşterea conţinutului de lipide şi glucide. Acetatul de zinc din stimulator al 
acumulării de ficobiline şi β - caroten în condiţii de iluminare continuă se transformă în 
inhibitor în condiţii de stres de iluminare. 
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Rezumat
Lucrarea conţine descrierea sintezei N(4)-alil-S-metilizotiosemicarbazonei  
2-benzoilpiridinei (HL) şi a cinci compuşi coordinativi ai cuprului(II), nichelului(II) 
şi cobaltului(III) cu acest ligand. Compuşii noi obţinuţi au fost studiaţi cu ajutorul 
spectroscopiei IR şi RMN (1H şi 13C), analizei elementale, conductivitaţii molare 
şi susceptibilităţii magnetice. Pentru compuşii sintetizaţi a fost determinată in vitro 
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activitatea antibacteriană şi antifungică faţă de spectrul larg de tulpini standard de 
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella 
pneumonae şi Candida albicans. Activitatea antiproliferativă in vitro a ligandului şi 
complecşilor a fost testată pe celule leucemiei mieloide umane HL-60 şi HeLa. 
Cuvinte-cheie: compuşi coordinativi, 2-benzoilpiridina, izotiosemicarbazona, activitatea 
biologică.
Depus la redacţie 04 iunie 2018
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Introduction
Thiosemicarbazones, isothiosemicarbazones and their coordination compounds 

have been attracting attention of the researchers for a number of years, because of their 
interesting physico-chemical and biological properties. 

The data about S-alkylisothiosemicarbazones are rather scarce, but a recent study 
showed that they possess biological activity. In scientific reviews have been mentioned 
a wide range of biological properties of isothiosemicarbazones and their metal 
complexes, such as antiviral, antimicrobial, antibacterial, cytotoxic, antituberculous, 
antioxidant and antidiabetic activities [1-7]. Therefore, the aim of this work was 
the synthesis and study of biological properties of 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-
methylisothiosemicarbazone and it copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination 
compounds.

Materials and methods
General
All commercially available reagents and chemicals were of analytical- or reagent-

grade purity and used as received. The 1H and 13C NMR spectra were recorded on a 
Bruker DRX-400 NMR spectrometer, using CDCl3 as a solvent. The chemical shifts 
(δ) in ppm were measured relative to tetramethylsilane (TMS). Infrared spectra of 
the compounds were recorded on a Bruker ALPHA FTIR spectrophotometer at room 
temperature in the range of 4000-400 cm-1. Magnetochemical research was made at 
room temperature using Gouy method [8]. The determination of metal content in the 
synthesized coordination compounds was performed using titration methods according 
to the literature procedures [9-12]. Melting point of the isothiosemicarbazone was 
measured using capillary method [13]. Molar conductivity values were determined in 
10-3 mol/L methanol solutions using slidewire bridge R-38.

Synthesis of the 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone 
(HL)

The synthesis of 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone was 
done starting form N(4)-allyl-3-thiosemicarbazide that was obtained by the reaction 
between allyl isothiocyanate and hydrazine hydrate as described in [14]. 

2-Benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone (HL) (Scheme 
1) was prepared according to a modification of the procedure described in the  
literature [14]. 
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N(4)-Allyl-3-thiosemicarbazide (1.31 g, 10 mmol) was dissolved in 20 mL of 
ethanol with constant stirring. After that iodomethane (1.56 g, 11 mmol) was added. 
The mixture was stirred at room temperature for 2 hours and 2-benzoylpyridine (1.83 
g, 10 mmol) was added. The solution was stirred at 70 0C for 30 min. After the reaction 
mixture was cooled to room temperature, the yellow solid was isolated by filtration, 
washed with ethanol and dried in vacuo. 

Scheme 1. Synthesis of 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone 
hydroiodide.

Sodium carbonate (1.06 g, 10 mmol) was added to the solution of  
2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone hydroiodide (4.38 g,  
10 mmol). 

After the reaction mixture was cooled to room temperature, the  
2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone was extracted with 
chloroform from the reaction mixture. After evaporation yellow solid was obtained 
(Scheme 2).

Scheme 2. Neutralization of 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methyl-
isothiosemicarbazone hydroiodide.

Yellow solid. Yield: 76%; m.p.: 80-82 0C; FW: 310.42 g/mol; 
Main IR peaks (cm-1): ν(N4H) 3002, ν(C=C allyl) 1644, ν(C=N1) 1613, ν(C-Npyr) 

1365, ν(CH3–S) 1082, ν(C–S) 639. 
1st tautomeric form (HL(A) on Scheme 3): 1H NMR (CDCl3; δ, ppm): 8.80 (d, 1H, 

CH aromatic pyridinic); 7.34 (d, 1H, CH aromatic pyridinic); 7.99 (t, 1H, CH aromatic 
pyridinic); 7.64 (t, 1H, CH aromatic pyridinic); 7.50 (m, 7H, CH aromatic); 5.92 (m, 
1H, CH from allyl moiety); 8.98 (br, 1H, NH); 5.21 (m, 2H, CH2=C); 4.50 (t, 2H, 
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CH2-N); 2.96 (s, 3H, CH3). 
13C NMR (CDCl3; δ, ppm): 151.22 (C-S); 146.05, 139.01, 

128.82, 126.25, 123.96 (C aromatic-pyridinic); 142.61 (C=N - azomethinic); 130.51, 
130.42, 129.55, 128.48 (C aromatic-phenilic); 134.00 (CH from allyl moiety); 117.01 
(CH2=); 45.44 (CH2-N); 13.26 (CH3).

2nd tautomeric form (HL(B) on Scheme 3): 1H NMR (CDCl3; δ, ppm): 9.23 (d, 1H, 
CH aromatic); 7.47 (d, 1H, CH aromatic); 8.32 (t, 1H, CH aromatic pyridinic); 7.81  
(t, 1H, CH aromatic pyridinic); 7.50 (m, 7H, CH); 6.02 (m, 1H, CH from allyl moiety); 
5.40 (m, 2H, CH2=C); 9.57 (br, 1H, NH); 4.11 (t, 2H, CH2-N); 2.16 (s, 3H, CH3). 
13C NMR (CDCl3; δ, ppm): 148.55 (C-S); 147.83, 135.31, 129.34, 128.17, 127.82  
(C aromatic-pyridinic); 145.05 (C=N - azomethinic); 130.94, 130.54, 129.29, 125.46 
(C aromatic-phenilic); 131.60 (CH from allyl moiety); 119.02 (CH2=); 46.85 (CH2-N); 
16.36 (CH3).

Synthesis of coordination compounds
The complexes (I-III) were obtained by stirring a hot solution of HL in ethanol 

with the corresponding copper salts in 1:1 molar ratio: CuCl2∙2H2O (I), CuBr2 (II), 
Cu(NO3)2∙3H2O (III). Nickel coordination compound (IV) was synthesized similarly, 
but in 1:2 molar ratio, using Ni(NO3)2∙6H2O (IV). The complex (V) was obtained by 
stirring a hot solution of HL∙HI in ethanol with the cobalt salt Co(CH3COO)2∙4H2O  
in 1:2 molar ratio. 

After cooling green (in case of complexes I- III) or brown (in case of complexes 
IV-V) precipitates of corresponding coordination compounds were filtered, washed 
with small amounts of cold ethanol and dried.

Antimicrobial and antifungal activities. Antimicrobial and antifungal 
activities were tested on a series of standard strains of gram-positive, gram-negative 
microorganisms and fungi. It was studied in vitro using the method of two-fold serial 
dilutions in liquid nutrient medium (meat infusion broth, pH = 7.0) [16]. The substances 
were dissolved in DMSO in such amounts that the solutions of concentration 10 mg/
mL were obtained. The next dilutions were made using meat infusion broth.

In vitro antiproliferative activity. Antiproliferative activity was tested on a series 
of tumor cells: human leukemia HL-60 cells, cervical cancer HeLa-cells. 

Cell Cultures
Human cervical epithelial cells of line HeLa, human promyelocytic leukemia 

cells of line HL-60 were used in this study. HL-60 line was cultured as monolayer 
in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium containing L-glutamine  
(2 nM), antibiotics penicillin-streptomycin (final concentration 100 IU/ml penicillin 
and 100 μg streptomycin /ml) and supplemented with fetal bovine serum (FBS)  
(10% v/v). Cell line HeLa was cultured in the Dulbecco’s Modified Essential Medium 
(DMEM) with L-glutamine (4 mM), glucose (4.5 g/L), bovine albumin fraction  
(0,2% v/v), HEPES buffer (N-2 hydroxyethylpiperazine-N’-2-ethane sulfonic acid)  
(20 mM), antibiotics penicillin-streptomycin (final concentration 100 U/mL penicillin 
and 100 μg streptomycin /ml) and supplemented with FBS (10% v/v). Cells were 
maintained at 37oC in a 2-5% humidified CO2 atmosphere in the incubator in 75-cm2 
culture dishes, and used for experiments between passage 5 and 16. The compounds 
were dissolved at the time of the experiments.
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Cell proliferation Resazurin assay
Cells of line HeLa was trypsinized Trypsin-ethylenediaminetetraacetic acid (trypsin-

EDTA) 0.05% (Invitrogen) and counted under an inverted microscope (OLYMPUS). 
The cell proliferation assay was performed using resazurin (7-hydroxy-3H-phenoxazin-
3-one-10-oxide sodium salt) (SIGMA), which allowed us to measure the number of 
viable cells. 

In brief, plate out, in triplicate of 1·104 cells in a total of 100 μl medium in  
96-well microtiter plates (Becton Dickinson and Company, Lincoln Park, NJ, USA) 
were incubated at 37 °C, 2% CO2. Compounds were dissolved in dimethylsulfoxide to 
prepare the stock solution of 10mM. These compounds and doxorubicin was diluted 
at multiple concentrations with culture media, added to each well and incubated for  
24 hours. Following each treatment, 20 μL resazurin indicator solution was added 
to each well and incubated for 4 hours. Subsequently, the absorbance was read with  
570 nm and 600 nm filters. The measurement was made by imaging hybrid reader 
(Synergy H1, Biotek). 

The percentage inhibition was calculated according to the formula: 

100-((Abs570nmsample-Abs600nmsample)/(Abs570nmcontrol-Abs 600nmcontrol)×100) 
The IC50 values were evaluated by statistical software.

Cell proliferation MTS assay
The cell proliferation assay was performed using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-

5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium (MTS) (Cell Titer  
96 Aqueous, Promega, USA), which allowed us to measure the number of viable  
HL-60 cells. In brief, triplicate cultures of 1·104 cells in a total of 100 μl medium in 
96-well microtiter plates (Becton Dickinson and Company, Lincoln Park, NJ, USA) 
were incubated at 37 °C, 5% CO2. Compounds were dissolved in ethanol to prepare the 
stock solution of 1·10-2 M. These compounds and doxorubicin (Novapharm, Toronto, 
Canada) was diluted at multiple concentrations with culture media, added to each well 
and incubated for 3 days. Following each treatment, 20 μL MTS was added to each 
well and incubated for 4 h. MTS is converted to water-soluble colored formazan by a 
dehydrogenase enzyme present in metabolically active cells. Subsequently, the plates 
were read at 490 nm using a microplate reader (Molecular Devices, Sunnyvale, CA).

Results and discussion
The pro-ligand HL and five new metal complexes, Cu(HL)Cl2 (I), Cu(HL)Br2∙H2O 

(II), Cu(HL)(NO3)2∙2H2O (III), Ni(HL)2(NO3)2∙H2O (IV), Co(L)2I (V) were synthesized 
in ethanol. 

The purity and structure of isothiosemicarbazone HL was determined using 
1H and 13C NMR spectroscopy. The alkylation of sulfur atom is proved by the 
comparative analysis of 2-benzoylpyridine N(4)-allylthiosemicarbazone and  
N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone NMR spectra. A peak in the range of  
177-179 ppm that is common for C=S of thiosemicarbazones disappears in the  
13C NMR spectrum of the HL. Also peaks of carbon atom in methyl group appear in the 
range 13-17 ppm that are not found in the spectra of corresponding thiosemicarbazone. 
Peaks of methyl protons appear in the 1H NMR spectrum of HL in the range  
of 2.16-2.96 ppm [17]. All peaks in the spectra of isothiosemicarbazone 
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HL are double [18]. It indicates the presence of tautomeric forms of  
isothiosemicarbazone in solution.

Scheme 3. The tautomeric forms of the ligand HL.

The integral ratio between two tautomeric forms is 1:0.7 (HL(A):HL(B)).
The synthesis of the coordination compounds is reproducible with good yield.  

The obtained compounds are microcrystalline solids which are stable in air.  
The elemental analyses on copper, nickel and cobalt suggest the general formulae 
Cu(HL)X2∙nH2O (X=Cl-, Br-, NO3

-; n=0-2), Ni(HL)2(NO3)2∙H2O and Co(L)2I.

Table 1.Physical and analytical data of the metal complexes (I-V)

No. Compound Formula ηa, 
%

Found / calcu-
lated,

metal %

µeff
b ,

MB λc

I Cu(HL)Cl2 (I) C17H18Cl2CuN4S 84 14.15/14.28 1.75 165
II Cu(HL)Br2∙H2O (II) C17H20Br2CuN4OS 82 11.41/11.52 1.80 179
III Cu(HL)(NO3)2∙2H2O (III) C17H22CuN6O8S 77 11.71/11.90 1.79 183
IV Ni(HL)2(NO3)2∙H2O (IV) C34H38NiN10O7S2 83 7.29/7.14 2.94 172
V Co(L)2I (V) C34H34CoIN8S2 80 7.20/7.32 diad 103

a – yield; b – effective magnetic moments at room temperature (293K); c – molar 
conductivity in methanol at room temperature, Ω-1∙cm2∙mol-1; d – diamagnetic.

The way of the isothiosemicarbazone HL coordination to the central ions 
was elucidated from comparative analysis of IR spectra of complexes I-V and the  
pro-ligand HL [19-20]. 

It was determined that the isothiosemicarbazone HL behaves like a tridentate 
ligand with NNN-set of donor atoms. It coordinates to the central ions by pyridine, 
azomethine and deprotonated (in case of cobalt complex) or non-deprotonated (in case 
of copper and nickel complexes) thiocarbamide nitrogen atoms forming five-membered 
metallacycles. The proposed distribution of chemical bonds in the coordination 
compounds is shown in scheme 4.

The molar conductivity values of the coordination compounds (I-IV) are in the 
range 165 - 183 Ω-1∙cm2∙mol-1 that indicates that complexes represent 1:2 electrolytes. 
The corresponding anion (Cl-, Br-, NO3

-) can be either in the outer sphere or in the 
inner sphere as it can be easily substituted by the solvent molecule during dissolution 
process. The molar conductivity value of the cobalt coordination compounds (V) is 103 
Ω-1∙cm2∙mol-1 that indicates that this complex represents an 1:1 electrolyte.

The magnetochemical research showed that the synthesized copper coordination 
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compounds (I-III) have monomeric structure because the effective magnetic moments 
for the synthesized complexes (I-III) vary in the range of 1.75-1.80 μB which are close 
to the spin value for one unpaired electron. The nickel complex (IV) have octahedral 
structure, because its effective magnetic moment is 2.94 μB. The cobalt complex (V) 
are diamagnetic that indicates that cobalt (II) is oxidized by oxygen from air to cobalt 
(III) during the synthesis and this coordination compound have octahedral structure. 

Scheme 4. Proposed distribution of chemical bonds in the metal complexes.

In order to find out the biological properties of these substances their antimicrobial, 
antifungal and antiproliferative activities were studied. 

Table 2. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericide 
concentration (MBC) (µg/mL).

Compound Escherichia coli Klebsiella pneu-
moniae

Staphylococcus
aureus Candida albicans

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC
HL 60 120 120 250 0.7 0.7 120 250
Cu(HL)Br2∙H2O 30 30 120 250 7 7 250 250
Cu(HL)(NO3)2∙2H2O 60 60 120 250 1.5 1.5 60 120
Co(L)2I 120 120 120 250 15 30 60 60
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The study of antimicrobial and antifungal activities (table 2) showed that HL and its 
coordination compounds possess bacteriostatic and bactericidal activities. The activity 
of HL towards gram-negative microorganisms and fungi is less pronounced than 
towards gram-positive microorganisms. The coordination of HL ligand to copper(II) 
ions results in reduction of minimum inhibitory concentrations and minimum bactericide 
concentrations towards Escherichia coli. The cobalt complex possesses better activity 
towards fungi Candida albicans.

The antitumor activity of synthesized compounds was studied on human 
leukemia HL-60 cells and cervical cancer HeLa cells. From the obtained data of  
HL-60 and HeLa cells inhibition it was calculated the IC50 value of tested substances.

Table 3. Antiproliferative activity of some synthesized compounds on  
human leukemia (HL-60) cells at three concentrations and their IC50 values.

 
Compound

Inhibition of cell proliferation (%)a

IC50, μM
10 μM 1 μM 0.1 μM

HL 90 72 8 0.50
HL∙HI 89 69 13 0.50
Cu(HL)Cl2 98 95 30 0.28
Co(L)2I 93 91 0 0.42
Doxorubicin 99 98 15 0.36

aSEM < ±4% of a single experiment in triplicate. The IC50 values were calculated using 
statistical software.

The proliferation of human leukemia HL-60 cells in presence of HL and synthesized 
coordination compounds is shown in scheme 5.

The isothiosemicarbazone HL and its coordination compounds manifest antitumor 
activity towards HL-60 cells at concentrations 10µM and 1µM. The activity at lower 
concentration (0.1 µM) decreases and practically disappears in case of cobalt complex. 
The activity of copper(II) coordination compound surpasses the activity of the pro-
ligand HL at all studied concentrations and also surpasses the activity of doxorubicin, 
used in medical practice, at 0.1 µM concentration.

The study of antiproliferative activity towards cervical cancer HeLa cells showed 
that the synthesized coordination compounds possess higher activity towards these 
cancer cells than doxorubicin (Table 4). The activity of complexes at lower concentration  
(0.1 μM) practically disappears.

Table 4. Antiproliferative activity of some synthesized compounds on cervical cancer 
(HeLa) cells at three concentrations and their IC50 values.

Compound Inhibition of cell proliferation (%)a

IC50, μM10 μM 1 μM 0.1 μM
Cu(HL)Cl2 48.5 0 0 >10
Cu(HL)Br2∙H2O 100 100 0 0.4
Ni(HL)2(NO3)2∙H2O 85.5 17.8 0 5.2
Co(L)2I 100 44.5 6.3 1.7
Doxorubicin 49.8 12.2 0 10.0

aSEM < ±4% of a single experiment in triplicate. The IC50 values were calculated using 
statistical software.
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Scheme 5. Proliferation of HL-60 cells in presence of tested substances.

Conclusions
In this work 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone was 

synthesized and studied using NMR spectroscopy. This ligand was used for synthesis 
of the copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds. It was determined 
that pro-ligand and its coordination compounds show antibacterial and antifungal 
activities in the range of concentration 0.7-250 µg/mL. The most vulnerable to 
synthesized substances is Staphylococcus aureus. The study of antitumor activity 
showed that synthesized substances inhibit proliferation of the human leukemia  
HL-60 and cervical cancer HeLa cells. The activity of tested substances towards  
HL-60 cells is less pronounced than towards HeLa cells.
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ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ IN VITRO A TANINURILOR 
INTACTE ŞI OxIDATE, IZOLATE DIN NUC (JUGLANS REGIA L.)
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Rezumat
Sunt prezentate date cu privire la activitatea antibacteriană şi antifungică a extraselor 
taninice intacte şi oxidate, izolate din septul fructelor de nuc Juglans regia L. S-a 
constatat că speciile de bacterii şi fungi cercetaţi au manifestat reacţie specifică la 
acţiunea taninurilor. Compuşii taninici în concentraţiile eficiente au determinat inhibarea 
creşterii coloniilor, micşorarea dimensiunilor sporilor, inhibarea biosintezei septurilor 
intracelulare, accelerarea senescenţei sporilor.
Cuvinte cheie: taninuri, nuc, activitate, bacterii, fungi.
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Introducere
Plantele superioare produc sute de mii de diferiţi compuşi cu activităţi biologice, 

farmacologice şi roluri ecologice importante care prezintă adesea o cale sigură de apărare 
împotriva insectelor ierbivore, microorganismelor fitopatogene, agenţilor cauzali 
ai maladiilor omului [4, 12, 18]. În legătură cu aceasta, extractele brute din plante, 
purificate şi fracţionate dirijat, sunt utilizate cu succes la crearea principiilor active 
cu însuşiri dorite [8]. Se estimează că există aproximativ 2,5 mln de specii de plante 
superioare, majoritatea dintre care încă nu au fost examinate cu privire la activităţile 
lor biologice [14]. Cu activitate antifungică s-au manifestat şi taninurile condensate, 
elargice, lignina [2, 3, 7, 15]. Există surse diferite de obţinere a taninurilor: în procesul 
de fabricare a cărbunelui din specia Rhizophora apiculata, se obţine o cantitate mare de 
scoarţă din care se extrag ulterior multe taninuri [6]. Coaja de nuc Juglans regia, specie 
larg răspândită în lume, este o sursă bogată de compuşi fenolici dintre care taninurile 
manifestă activitate antioxidantă înaltă [19]. Extractul de acetat de etil din coaja de 
nucă (Juglans regia), bogat în fenoli şi taninuri, este eficient împotriva bacteriilor 
gram pozitive şi gram negative, şi diferitelor specii de Candida [11]. Scoarţa fibroasă 
a copacului de nuci de cocos (Cocos nucifera) este un produs rezidual agroindustrial 
cu proprietăţi relevante, cum ar fi rezistenţa ridicată la degradarea biologică, însuşire 
datorată compuşilor săi fenolici [15].

Conform unor opinii, informaţiile cu privire la activitatea antimicrobiană a taninurilor 
nu sunt numeroase [13]. Taninurile sunt polifenoli cu masă moleculară destul de înaltă 
– 500-3000 kD. Unele grupări hidroxil fenolice, situate pe suprafaţa moleculei de tanină 
determină activităţile biologice ale acestor compuşi [13], iar majoritatea extractelor cu 
proprietăţi antifungice deţin structuri monomerice [7]. 
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Diferenţele de activitate antimicrobiană a extractelor diferitelor plante sunt 
adesea previzibile, deoarece efectul se bazează nu doar pe deosebirile de structură a 
microorganismelor, dar şi pe susceptibilitatea acestora. Rezistenţa speciilor de fungi 
împotriva taninurilor s-ar putea datora structurii lor morfologice, în special, pereţilor 
destul de groşi care conţin un procent înalt de chitină [10]. În condiţii in vitro taninurile 
hidrolizabile din R. apiculata produc modificări în peretele celular (în special, invaginări) 
şi membrană la Candida albicans. Celulele de drojdie, tratate cu asemenea taninuri au 
suprafaţă lipicioasă, din care motiv se lipesc între ele, ceea ce duce la alterare, scurgerea 
citoplasmei şi în final – la colapsul celulei [8]. Modificările în permeabilitatea membranei 
celulare la C. albicans sub influenţa taninurilor determină diminuarea volumului celular, 
fenomen pus în evidenţă de disjuncţia membranei celulare de peretele celular, afectarea 
biosintezei peretelui celular fiind atribuită de asemenea acţiunii taninurilor [17].

Scopul prezentelor cercetări a constat în stabilirea activității antimicrobiene a 
taninurilor intacte și oxidate izolate din septul fructelor de nuc Juglans regia.

Material și metode
Material. În calitate de materie primă vegetală pentru obținerea taninurilor a servit 

septul fructelor de nuc Juglans regia. Testarea activității antimicrobiene a taninurilor s-a 
efectuat asupra bacteriilor Bacillus subtilis – gram-pozitivă, Pseudomonas fluorescens¸ 
Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris – gram-negative, drojdiei 
Candida utilis şi fungilor filamentoşi Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum, 
Drechslera sorokiniana şi Alternaria alternata. Bacteriile Erwinia, Xantomonas şi 
fungii Fusarium, Alternaria sunt fitopatogeni severi ai diferitelor specii de plante.

Extragerea şi oxidarea taninurilor. S-a aplicat metoda statică (macerare, scurgere 
periodică), tinându-se cont de asemenea factori importanţi, ca concentraţia solventului, 
raportul produs vegetal : solvent, durata de extracţie [1]. 

Extractele obţinute din produse vegetale, de regulă, au un grad redus de solubilitate 
în apa, fapt ce diminuează esenţial potenţialul lor de utilizare. În laboratorul Chimia 
Ecologică al Institutului de Chimie a fost elaborat un procedeu de solubilizare a 
taninurilor în apă, descris în invenţia nr. MD 3125 [9]. 

Determinarea conţinutului total de compuşi polifenolici. S-a utilizat metoda 
spectrofotometrică cu reactivul de culoare Folin-Ciocalteu [16]. La 0,15 mL probă de 
analizat s-au adăugat 0,35 mL de reagent Folin-Ciocalteu (F-C) diluat cu apă (1:10). 
După 4-6 minute de contactare s-au adaugat 1,4 mL de Na2CO3 de 0,8 M, apoi materialul 
s-a menținut timp de 30 min la întuneric. Ulterior, s-a înregistrat absorbanța soluției la 
lungimea de unda 765 nm (aparatul Jenway UV/Vis 6505). Proba a fost examinată 
prin comparare cu mostra martor – soluția etanolică de 50%. Valorile obţinute ale 
conţinutului total de compuşi polifenolici, exprimate ca mg acid galic per g de produs 
vegetal sunt de ordinul 10,4±0,6 (mg GA/g).

Testări fitopatologice. Bacteriile B. subtilis, P. fluorescens¸ E. amylovora,  
E. carotovora, X. campestris şi drojdia C. utilis au fost cultivate pe geloză peptonată, 
suplimentată cu taninuri în concentrațiile 1,25; 0,6; 0,3; 0,15; 0,07; 0,035; 0,0017; 
0,0085; 0,004%. 

Screening-ul activităţii antifungice a taninurilor s-a efectuat prin suplimentarea 
acestora în concentraţiile de 0,05; 0,01; 0,002% la mediul nutritiv PDA (Potatoes 
Dextrosis Agar) [5]. În calitate de martor a servit mediul PDA fără taninuri. În centrul 
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cutiei Petri cu mediu solidificat, s-a însămânţat discul de miceliu cu diametrul de 5 mm 
după care cutiile au fost menținute la temperatura de 23ºC. Creșterea coloniilor s-a 
înregistrat în zilele 2, 4 şi 6. Experienţa s-a efectuat în 6 repetiţii. Datele obţinute au fost 
prelucrate în pachetul de soft STATISTICA 7. 

Rezultate și discuții
Modificarea extractului din septul fructelor de nuc. Ca rezultat al oxidării 

extractului cercetat, s-a produs solubilizarea acestuia, însoțită de formarea compuşilor 
organici noi, care conţin grupări funcţionale carboxilice, peroxidice, alcoolice, 
fenolice etc. Procedura de modificare prin oxidare a extractului a permis reducerea 
cantităţii substanţelor insolubile de la 52,48 % până la 7,12 % (calculat pentru soluţii  
apoase de 2,5%). 

Efecte antimicrobiene. Datele obţinute (Tab. 1, Fig. 1) demonstrează că în linii 
generale, concentraţia de 0,15% este limita de manifestare a proprietăţilor antibacteriene 
ale ambelor extracte din septul fructelor de nuc. 

Tabelul 1. Activitatea antimicrobiană a taninurilor intacte şi oxidate izolate din septul 
fructelor de nuc.

Microorganism 
Diluţii succesive duble (%)

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,0017 0,008 0,004 
Extract intact din septul fructelor de nuc – 2,5%

B. subtilis - - - - + + + + +
P. fluorescens - - - - + + + + +
E. amylovora - - - + + + + + +
E. carotovora - - - + + + + + +
x. campestris - - - - + + + + +
C. utilis - - - - + + + + +

Extract oxidat din septul fructelor de nuc – 2,5%
B. subtilis - - - + + + + + +
P. fluorescens - - - - + + + + +
E. amylovora - - - - + + + + +
E. carotovora - - - - + + + + +
x. campestris - - - - + + + + +
C. utilis - - - - - + + + +

De menţionat că această concentraţie, în cazul extractelor intacte, n-a fost 
eficientă pentru E. amylovora şi E. carotovora, iar a extractului oxidat – pentru B. 
subtilis, activitatea antibacteriană a preparatului manifestându-se de la 0,3%. Oxidarea 
extractelor taninice a marit activitatea antibacteriană a acestora pentru E. amylovora 
şi E. carotovora, dar a diminuat activitatea pentru B. subtilis, fenomen demonstrat de 
eficientizarea sau diminuarea activităţii extractului oxidat în concentraţia 0,15%.

Proprietăți anticandidice s-au înregistrat în concentrațiile 0,07 şi 0,15%, respectiv, 
pentru taninurile intacte şi oxidate.

Taninurile intacte și oxidate izolate din septul fructelor de nuc J. regia, în limitele 
concentrațiilor utilizate (0,002; 0,01 și 0,05%), au manifestat acțiune diferită asupra 
fungilor aflați în studiu (Fig. 2). 
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Figura 1. Influenţa taninu-
rilor din septul fructelor 
de nuc asupra bacteriei  
E. amylovora. C – controlul 
sterilităţii mediului; 1, 2, 3, 
4, 5 – 0,6; 0,3; 0,15; 0,07; 
0,035%, respectiv.

Taninuri intacte Taninuri oxidate

Figura 2. Influenţa taninurilor (intacte şi oxidate) extrase din septul fructelor de nuc 
asupra creşterii coloniilor de fitopatogeni fungici. Pe orizontală: 1 – martor, 2 – 0,002%,  
3 – 0,01%, 4 – 0,05% de taninuri intacte, 5 – 0,002%, 6 – 0,01%, 7 – 0,05% de taninuri 
oxidate.

Tulpina de C. coccodes n-a manifestat specificitate semnificativă de reacție la 
taninuri. La ziua 6, F. oxysporum şi A. alternata au înregistrat inhibare a creșterii sub 
acțiunea taninurilor oxidate în concentrația 0,05%: -14,4 şi -15,0%, D sorokiniana – la 
taninurile intacte, 0,05%: -46,4% şi oxidate: -17,4%, respectiv, faţă de martor.
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De menționat că compuşii în concentrațiile inhibitorii pentru creşterea radială a 
coloniilor, s-au manifestat în cazul a 2 fungi și în ceea ce priveşte unele particularități de 
creștere și dezvoltare a micromicetelor. De exemplu, în cazul fungului D. sorokiniana, 
s-a observat că taninurile intacte în concentrația 0,05% au produs nu doar diminuarea 
creșterii fungului, dar și dezvoltarea slabă a miceliului, iar tulpina de F. oxysporum a 
reacționat la taninurile oxidate – 0,05% prin creștere neuniformă a coloniei (Fig. 3).

Figura 3. Aspectul coloniilor de fungi cultivaţi pe mediu PDA, suplimentat cu taninuri 
extrase din septurile fructelor de nuc.

Analiza factorială. În scopul identificării factorilor de bază care determină creșterea 
fungilor aflați în studiu pe mediu nutritiv suplimentat cu taninurile menționate, s-a 
procedat la efectuarea analizei factoriale a sursei de variație a caracterului (Tab. 2). 

Tabelul 2. Analiza factorială a sursei de variaţie a creșterii coloniilor de fungi la 
acțiunea taninurilor extrase din septurile fructelor de nuci.

Sursă de variaţie Grad 
deliber-tate

Suma 
pătratelor 
efectelor

Ponderea 
în sursa de 
variaţie, %

Suma 
pătratelor 
efectelor

Ponderea 
în sursa de 
variaţie, %

Ziua 2 Taninuri intacte Taninuri oxidate
Fung 3 185,19 88,41 131,86 70,10
Concentrație de taninuri 3 6,65 3,18 23,82 12,66
Interacţiune fung х 
concentrație 9 12,19 5,82 25,69 13,65

Efecte aleatorii 76 5,44 2,60 6,72 3,57
Ziua 4 Taninuri intacte Taninuri oxidate

Fung 3 2206,7 87,31 2141,5 94,54
Concentrație de aninuri 3 214,4 8,48 74,8 3,30
Interacţiune fung х
 concentrație 9 96,4 3,81 38,1 1,68

Efecte aleatorii 71 10,0 0,40 10,7 0,47
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Tabelul 2 (Continuare).
Ziua 6 Taninuri intacte Taninuri oxidate

Fung 3 5987,9 92,67 5832,6 95,84
Concentrație de taninuri 3 299,7 4,64 203,1 3,34
Interacţiune fung х
 concentrație 9 156,5 2,42 37,2 0,61

Efecte aleatorii 69 17,4 0,27 12,6 0,21
 *- p≤0,05.

Datele obținute demonstrează că rolul principal în creșterea coloniilor revine 
entității biologice a fungului – speciei acestuia. Astfel, în cazul taninurilor intacte, 
ponderea speciei fungului în creșterea coloniei a variat în limitele 87,31. .. 92,67%, iar 
a taninurilor oxidate – 70,1. .. 95,84%. Comparativ cu factorul de specie, concentrația 
a avut un rol mai puțin relevant: 3,18. .. 8,48% pentru taninurile intacte și 3,30. .. 
12,66% – taninurile oxidate. Interacțiunea fungului cu factorul de concentrație a 
constituit 2,42. .. 3,81% pentru taninurile intacte și 0,61. .. 13,65% – taninurile oxidate.  
Din cele prezentate rezultă că specificitatea de reacție a fungilor cercetați la suplimentarea 
mediului nutritiv cu taninuri este foarte înaltă.

Analiza microscopică a fungilor. Taninurile, în concentraţiile inhibitorii pentru 
creşterea coloniilor, au influenţat dezvoltarea conidiilor (sporilor) (Fig. 4). Astfel, la  
D. sorokiniana taninurile intacte, în concentraţia 0,05% au determinat formarea 
conidiilor mult mai mici, comparativ cu conidiile din varianta martor. 

Figura 4. Influenţa taninurilor din septul fructelor de nuc asupra conidiilor fungilor 
(300x).
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Totodată, la multe conidii se observă doar peretele extern, lipsa septurilor interne 
fiind probabil o dovadă a inhibării biosintezei acestora de către taninuri. Sub influenţa 
taninurilor oxidate (0,05%), de asemenea s-a produs diminuarea dimensiunilor sporilor 
(dar nu în aşa măsură ca în varianta cu taninuri intacte) sau dereglarea procesului de 
biosinteză a septurilor interne.

La fungul A. alternata s-a observat că sub influenţa taninurilor oxidate - 0,05%, 
procesul de îmbătrânire a micromicetei a fost mult mai avansat, fenomen demonstrat 
de apariţia multor conidii germinate.

Astfel, taninurile intacte şi oxidate, extrase din septul fructelor de nuc manifestă 
activitate antibacteriană şi antifungică, efectul depinzând de microorganism şi 
concentraţie.

 Concluzii
1. Procedura de modificare prin oxidare a extractului din septul fructelor de nuc 

Juglans regia a permis reducerea cantităţii substanţelor insolubile de la 52,48 % până la 
7,12 % (calculat pentru soluţii apoase de 2,5%). Extractele de taninuri intacte şi oxidate, 
manifestă acţiune antibacteriană şi antifungică diferenţiată în funcţie de concentraţia 
preparatului şi specia microorganismului.

2. Oxidarea extractului taninic din septul fructelor de nuc a condus la mărirea 
activităţii antibacteriene pentru E. amilovora şi E. carotovora, şi micşorarea acesteia 
pentru B. subtilis, concentraţiile eficiente fiind 0,15; 0,15 şi 0,3%, respectiv.

3. Cea mai puternică activitate antifungică au manifestat taninurile intacte şi 
oxidate în concentraţia 0,05% pentru D. sorokiniana: -46,4 şi -17,4%, după care au 
urmat taninurile oxidate-0,05% pentru A. alternata şi F. oxysporum: -15,0 şi -14,4%, 
respectiv, faţă de martor. Fungul C. coccodes n-a manifestat reacţie semnificativă la 
acţiunea ambelor extrase.

4. Prin analiză factorială s-a constatat că specia de fung deţine rolul principal în 
sursa de variaţie a creşterii coloniilor – 88,41 … 92,67%, ceea ce denotă că reacţia 
fungilor aflaţi în studiu la acţiunea taninurilor intacte şi oxidate a depins în cea mai 
mare parte de entitatea biologică a acestora, astfel fiind pusă în evidenţă importanţa 
specificităţii de reacţie a patogenului la elaborarea măsurilor de protecţie a plantelor în 
baza tratamentului cu aceste taninuri.

5.Studiul microscopic al culturilor de fungi, creşterea cărora a fost afectată de 
acţiunea taninurilor, a demonstrat că extractele au determinat dezvoltarea sporilor 
mult mai mici comparativ cu martorul şi inhibarea biosintezei pereţilor intracelulari 
(D. sorokinana), germinaţia prematură a sporilor – dovadă a senescenţei acestora  
(A. alternata) şi dezvoltarea neuniformă a hifelor miceliului (F. oxysporum).
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ROLUL NANOPARTICULELOR ZnO (<50 nm) ÎN PROCESUL DE 
CULTIVARE A LEVURII RHODOSPORIDIUM TORULOIDES  

CNMN-Y-30
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Viabilitatea şi potenţialul de biosinteză a principiilor bioactive de către tulpina 
levuriană pigmentată Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la cultivare în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni < 50 nm, în diapazonul de concentraţii de la 1 mg/L 
la 70 mg/L, prezintă modificări în funcţie de concentraţiile utilizate. Este pusă în evidenţă 
vulnerabilitatea celulelor în primele 24 ore de contact cu nanoparticulele în concentraţie 
de 70 mg/L. Pe durata de 120 ore de contact, cultura de levuri se adaptează la influenţa 
nanoparticulelor oxidului de zinc, astfel că producţia de biomasă celulară rămâne la 
nivelul valorilor martor. S-a stabilit că nanoparticulele în concentraţiile 20-30 mg/L 
stimulează procesele de biosinteză a proteinelor şi carbohidraţilor. Valorile estimative 
ale efectelor nanoparticulelor demonstrează că ZnO (<50 nm) prezintă oportunitate de 
aplicare în tehnologia de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.
Cuvinte cheie: Rhodosporidium toruloides, nanoparticule ZnO (< 50 nm), viabilitate 
celulară, biomasa celulară, proteine, carbohidraţi. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducere
Există dovezi că nanoparticulele influenţează dezvoltarea microorganismelor [2, 4]. 

Perspective biotehnologice privind aplicarea nanoparticulelor ZnO în diferite domenii 
sunt menţionate în publicaţiile diferitor autori, care evocă funcţionalitatea acestora 
[5, 13]. Conform cercetărilor unor autori, mecanismul de acţiune a nanoparticulelor 
asupra celulei microbiene este complex şi atrage asupra sa modificări atât în membrana 
celulară cât şi în citoplasmă [15]. Aceste efecte pot fi specifice şi de durată în funcţie 
de tipul nanoparticulelor, dimensiunile şi durata de contact cu celula microbiană. 
Datorită unor particularităţi ale acţiunii nanopariculelor, utilizarea lor în biotehnologia 
microbiologică este de mare perspectivă. Astfel, în vederea dezvoltării posibilităţilor 
tehnologice de producere a noi bioproduse destinate diferitor ramuri ale economiei 
naţionale este important de a cerceta detaliat efectul nanoparticulelor asupra dezvoltării 
şi producerii de metaboliţi cu destinaţie biotehnologică. În acest sens este acumulat un 
material ştiinţific variat [6, 14]. Este evident însă, că pentru a utiliza nanoparticulele 
în biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii produselor bioactive de diversă natură, 
sunt necesare cercetări detaliate privitor la reacţia celulelor la nanoparticule de diferit 
tip. Investigaţiile din acest domeniu poartă un caracter atât teoretic, cât şi practic.

În cazul nostru, studiul urmăreşte aprecierea impactului nanoparticulelor ZnO 
(<50 nm) asupra componentelor celulare în vederea stabilirii relevanţei utilizării 
nanoparticulelor în procesul de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides  
CNMN-Y-30 şi parametrilor optimali de sporire a conţinutului unor principii  
bioactive celulare.
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Materiale şi metode
Obiect de studiu, mediu şi condiţii de cultivare. În cadrul cercetărilor s-a utilizat 

levura pigmentată Rhodosporidium toruloides (Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30), 
selectată şi păstrată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene ca producător 
de proteine şi carotenoide. Pentru inoculare şi cultivarea levurii s-a utilizat mediul 
YPD [1]. Cultivarea submersă a fost efectuată în baloane Erlenmeyer cu capacitate de  
1,0 L, pe agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de +250C, durata de 
cultivare 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul 
2 x106 celule/ ml. 

În cercetări s-au utilizat nanoparticule ZnO cu dimensiuni de <50 nm, (ALDRICH), 
sub formă de pulbere, sinteză chimică, puritate >97%, conţine 6% Al dopant, aria 
suprafeţei >10,8 m2 /g. Soluţia stoc de nanoparticule a fost preparată conform metodei 
specificate [9]. Concentraţiile nanoparticulelor utilizate în experienţe la cultivarea 
levurii au constituit 1, 5 10, 20, 30, 50, 70 mg/L. În calitate de martor s-a cercetat 
varianta fără aplicarea nanoparticulelor. 

Metode de realizare a cercetărilor. Viabilitatea celulelor (numărul de colonii 
formate pe plăcile cu YPD agarizat) şi indicii concentraţiei maximal eficiente  
EC50/IC50 au fost determinaţi conform metodelor cunoscute [10, 11]. Biomasa levuriană 
s-a determinat gravimetric [7]. Proteina a fost determinată spectrofotometric conform 
metodei Lowry, utilizând în calitate de standard albumina cristalină din serul bovinelor 
[8]. Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost determinaţi la spectrofotometrul 
PG T60 VIS Spectrophotometer la lungimea de undă 620 nm cu utilizarea reactivului 
antron şi D-glucozei în calitate de standard [3]. Prelucrarea statistică a rezultatelor a 
fost efectuată cu ajutorul setului de programe Statistica 7.

Rezultate şi discuţii
În cercetările anterioare s-a constatat că nanoparticulele Fe3O4 şi TiO2, în funcţie de 

concentraţie şi nanostructură, manifestă la tulpina de levuri pigmentată Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30, efecte de toxicitate asupra acumulării β-carotenului şi enzimei 
antioxidate catalaza [12]. Oportune în acest context apar investigaţiile menite să 
elucideze gradul de acţiune a nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni de <50 nm asupra 
altor componente celulare, cunoştinţe ce pot promova idei de valorificare eficientă 
a acestora. În publicaţiile taxonomice recente, este utilizată denumirea ştiinţifică 
Rhodosporidium toruloides cu indicarea sinonimului Rhodotorula gracilis. 

Datele obţinute în experimentele de laborator demonstrează faptul că 
nanoparticulele ZnO (< 50 nm), induc modificări semnificative ale viabiliăţii celulelor 
levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. Particularităţi deosebite au fost 
evidenţiate atât după 6 ore de contact cu nanoparticule, cât şi după 24 de ore, când 
viabilitatea celulelor nanomodificate sub acţiunea concentraţiilor de 50-70 mg/L scade  
cu peste 40% (fig. 1). 

S-a constatat că gradul de viabilitate este asociat cu concentraţiile utilizate în 
experienţe. Coeficientul de determinare (R2) în urma corelării valorilor viabilităţii 
celulare după 6 şi 24 ore de contact cu cele ale concentraţiilor nanoparticulelor, 
evidenţiază o corelaţie bună între cei doi factori, R² = 0,8858 şi respectiv  
R² = 0,9487 (fig. 2). 
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Figura 1. Valorile 
procentuale faţă de martor 
ale viabilităţii celulare a 
Rhodosporidium toruloides 
CNMN-Y-30, la contact 
cu nanoparticule ZnO  

(<50 nm).

Figura 2. Relaţia 
dintre valorile viabilităţii 
şi concentraţiile nano-
particulelor în biomasa 
Rhodosporidium toruloides 
CNMN-Y-30, la contact 
cu nanoparticule ZnO 

(<50 nm), în funcţie de 
concentraţie şi durata de 
contact. 2 - 1 mg/L; 4 – 10 
mg/L; 6- 30 mg/L; 8 – 70 
mg/L.

Estimarea mediei de inhibare a viabilităţii celulare cu 50% (IC50) demonstrează 
că după 24 h efectul maximal de răspuns al culturii se observă la concentraţia 
nanoparticulelor ZnO (< 50 nm) de 70 mg/L.

Analizând datele obţinute privind acţiunea nanoparticulelor asupra proceselor 
biosintetice la levura în studiu s-au constatat unele diferenţe. Conform studiilor, 
nanoparticulele în concentraţiile 1-70 mg/L nu manifestă modificări substanţiale ale 
producţiei de biomasă celulară, ceea ce conduce spre ideea că cultura de levuri pe 
perioada de contact de 120 ore, se adaptează uşor la nanoparticulele oxidului de zinc. 
Valorile cantităţii de biomasă obţinută la 1 L mediu de cultură sunt situate în limita erorii 
admisibile faţă de martor (fig. 3). Determinarea gradului de corelare între cantitatea de 
biomasă celulară acumulată şi concentraţiile de nanoparticule a demonstrat o legătură 
slabă. Coeficientul de determinare este de R² = 0,3727. 

Identificarea caracterului de acţiune al nanoparticulelor ZnO (<50 nm) asupra 
procesului de biosinteză a proteinelor la tulpina Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-
30 a evidenţiat că, conţinutul acestora în biomasa celulară, sub influenţa concentraţiilor 
de nanoparticule de la 5 la 30 mg/L, este în creştere cu până la 38% (fig. 4). 
Totodată, concentraţiile mari a nanoparticulelor (50-70 mg/L), conduc la diminuarea 
nesemnificativă a cantităţii de proteine. Astfel s-a stabilit că concentraţia eficientă a 
nanoparticulelor ZnO (<50 nm) pentru stimularea procesului de biosinteză a proteinelor 
se situează în diapazonul 20-30 mg/L.
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Figura 3. Valorile 
procentuale faţă de martor 
ale acumulării biomasei 
celulare Rhodosporidium 
toruloides CNMN-Y-30 
la cultivare în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO 
(<50 nm), în funcţie de 
concentraţie.

Figura 4. Valorile 
procentuale faţă de martor 
ale acumulării proteinelor şi 
carbohidraţilor în biomasa 
Rhodosporidium toruloides 
CNMN-Y-30 la cultivare în 
prezenţa nanoparticulelor 
ZnO (<50 nm), în funcţie 
de concentraţie.

O tendinţă similară a efectelor nanoparticulelor dioxidului de zinc s-a observat şi 
la analiza datelor conţinutului de carbohidraţi. Cercetările au pus în evidenţă trendul 
pozitiv al procesului de biosinteză al carbohidraţilor în variantele în care s-au aplicat 
concentraţiile de la 5 mg/L până la 30 mg/L. Cantitatea carbohidraţilor acumulaţi în 
biomasa levuriană creşte cu până la 32% faţă de martor (fig. 4). În probele experimentale 
în care concentraţia nanoparticulelor a constituit 50-70 mg/L, se observă o micşorare 
relativ moderată a cantităţii acestora acumulată în biomasa levurii. Astfel putem deduce, 
că concentraţia eficientă a nanoparticulelor ZnO (<50 nm) pentru stimularea procesului 
de biosinteză a carbohidraţilor este de 20 mg/L. 

Generalizând rezultatele obţinute în acest studiu putem menţiona, că pentru rezolvarea 
obiectivelor au fost aplicate 7 concentraţii ale nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni 
de <50 nm. Cercetările au implicat analiza viabilităţii celulelor nanomodificate prin 
metoda stabilirii numărului de colonii formate pe plăcile Petri cu mediu nutritiv  
(Standard Colony Forming Unit – CFU), determinată cantitatea de biomasă celulară 
raportată la 1 L mediu de cultură, stabilit conţinutul de proteine şi carbohidraţi în 
biomasa levuriană, în funcţie de concentraţie şi durata de contact. 

 Experienţele efectuate au demonstrat că parametrii bioproductivi ai tulpinii de 
interes biotehnologic Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, la cultivare în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO (<50 nm), se modifică în funcţie de concentraţiile utilizate. 
Vulnerabilă la acţiunea nanoparticulelor oxidului de zinc este viabilitatea celulelor în 
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primele 24 ore de contact cu concentraţiile de 50-70 mg/L. Cuantificarea numărului 
de colonii formate pe plăcile cu YPD agarizat a demonstrat că concentraţia minim 
inhibitorie (IC50%) a nanoparticulelor ZnO (< 50 nm) constituie 70 mg/L. Analizând 
datele obţinute privind producţia de biomasă şi conţinutul cantitativ al componentelor 
celulare la cultivarea levurii în prezenţa nanoparticulelor timp de 120 ore, s-au constatat 
unele diferenţe în efectele produse de către nanoparticule. Sub influenţa concentraţiilor 
până la 20 mg/L, cantitatea de proteine şi carbohidraţi este în creştere cu 38% respectiv 
32%, dar concentraţiile nanoparticulelor de 50-70 mg/L, iniţiază o micşorare relativ 
moderată a acestor două componente celulare. Astfel, valorile estimative ale efectelor 
nanoparticulelor demonstrează că ZnO (<50 nm) în concentraţie de 20 mg/L prezintă 
oportunitate de aplicare în tehnologia de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides 
CNMN-Y-30, din punct de vedere al sporirii cantităţii de proteine şi carbohidraţi în 
biomasa celulară.

Concluzii
1. Viabilitatea şi parametrii bioproductivi ai tulpinii de interes biotehnologic 

Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, la cultivare în prezenţa nanoparticulelor 
ZnO (<50 nm), se modifică în funcţie de concentraţiile utilizate.

2. Cuantificarea numărului de colonii formate pe plăcile cu YPD agarizat a 
demonstrat că în primele 24 ore de contact cu nanoparticulele ZnO (< 50 nm), viabilitatea 
celulelor Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 este în scădere. Concentraţia minim 
inhibitorie (IC50%) a nanoparticulelor constituie 70 mg/L. 

3. Nanoparticulele în concentraţiile 1-70 mg/L nu manifestă modificări substanţiale 
a producţiei de biomasă celulară, ceea ce confirmă că cultura de levuri aflată în contact 
timp de 120 ore se adaptează la influenţa nanoparticulelor oxidului de zinc.

4. Concentraţia eficientă a nanoparticulelor ZnO (<50 nm) pentru stimularea 
proceselor de biosinteză a proteinelor şi carbohidraţilor se situează la nivelul  
20 mg/L. 

5. Valorile estimative ale efectelor nanoparticulelor demonstrează că ZnO  
(<50 nm) prezintă oportunitate de aplicare în tehnologia de cultivare a levurii 
Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, din punct de vedere al sporirii cantităţii de 
proteine şi carbohidraţi în biomasa celulară.
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Rezumat 
Cercetările prezentate în articol au fost realizate în regiunea Bursa, Turcia, în sezonul de 
vegetaţie 2015. În investigaţie au fost incluse soiurile Utrillo şi Bolero. S-a constatat că 
efectul inoculării bacteriene asupra numărului de nodozităţi şi asupra masei nodozităţilor 
uscate a fost semnificativ la începutul etapei de înflorire şi la faza de înflorire completă, 
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în timp ce producţia de boabe şi greutatea a 1000 de boabe practic nu a fost influenţată. 
Parametrii menţionaţi au variat esenţial în funcţie de soi. Astfel, numărul de nododozităţi 
a variat între 14,5 şi 30,9, masa a 1000 de boabe a fost cuprinsă între 156,4 şi 276,4 g, iar 
randamentul acestora a constituit 1667-1909 kg ha-1.
Cuvinte-cheie: mazare, inoculare bacteriană, nodozităţi, simbioză, randament. 
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Introduction
Grain legumes are an important component of future food supplies in the World. 

They have played a crucial role in agricultural production throughout history. Grain 
legumes have been the most important vegetable protein sources used in plant nutrition 
so far. They are especially important for the people of underdeveloped and developing 
countries in which animal protein sources are limited and expensive.

Legumes have an important role for sustainable agriculture and food security too. 
Legumes may reduce nitrate leaching risk which leads to pollution of ground water. 
An increase in NO3-N content of ground water has been widely reported in areas 
where heavy application of fertilizers and irrigated cropping systems take place. 
When fertilizer - N is expensive or unavailable, crop production systems depend on 
the N fixed by legumes to maintain the N cycle at the sustained productive level [5]. 
Moreover, they act in the maintenance and improvement of soil fertility by leading to 
the movement of plant nutrients in the lower layers of soil to the upper parts, thanks to 
their deep root system. Therefore, the legumes that can be grown in a given ecology 
should take part in crop rotation in sustainable agriculture. The nitrogen which is one of 
the reasons of green revolution is the main factor that limits the productivity of plants. 
It is given to plants as a natural or artificial fertilizer. In recent years, nitrogen provided 
by atmospheric happening and by organism which absorbs nitrogen in air in recent 
years because of the harms given to the environment and the food items by fertilizer. 
A lot of researches have been done intensively on the source of this nitrogen. Nitrogen 
gained by this way in a ready and economic sources that both legumes and non-legume 
plants can consume [8, 9]. 

Legumes have the capability of meeting their nitrogen requirements by converting 
the nitrogen taken by Rhizobium spp. bacteria from the air to a usable form for 
themselves, which is a type of symbiosis. They are able to supply 50-200 kg ha-1 
pure nitrogen to the soil under suitable conditions after they are harvested [1, 2, 14].  
Many grain legumes are efficient at N fixation. Variability affecting quantity of N fixed 
include not only legume species and cultivar, but also such factors as soil type and 
texture, pH, soil nitrate-N level, temperature and water regimes, availability of other 
nutrients, and crop (especially harvest) management [7].

To enhance legume nodulation and nitrogen fixation, the introduction of bacterial 
inoculants to agricultural fields has been a common practice approximately for 100 
years. Whenever the specific rhizobia are absent, inoculation readily enhances plant 
growth and yield [15, 16].
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Pea inoculated with the appropriate strain of Rhizobium bacteria is able to meet 
a large portion of its nitrogen requirement from air in the soil. Pea can supply just 
about 50-110 kg ha-1 pure nitrogen, if the condition of rhizobium symbiotically life 
is effective in the environments of pea [2]. Peas can meet their N needs between 30-
80% through biological fixation [6]. Because of this, the pea seed or the pea-sown soil 
must be inoculated. If there is active native Rhizobium leguminosorum in the soil, there 
will be a competition between this native Rhizobium leguminosorum and inoculated 
Rhizobium leguminosorum, because of this, an efficient symbiosis will not be observed 
between pea and Rhizobium leguminosorum.

This study was conducted in order to analyze the effect of Rhizobium leguminosorum 
inoculation on seed yield, some yield components, nodule numbers and nodule  
dry weight.

Material and methods
Field experiment was carried out in the field of Mustafakemalpasa, Bursa located in 

southern Marmara Region of Turkey, in 2015 growing season. Total rainfall of growing 
season was 266.2 mm and mean air temperature was 15.5oC. Watermelon was grown 
in that field the previous year, and no legumes were grown there within the last decade. 
The experimental field is 25 m above of the sea level. The soil was lightly alkaline-
neutral lime with harmless salinity.

The experiment was designed in randomized complete block design with five 
replicates. Utrillo and Bolero cultivars which did not have any chemical treatment were 
used in the research. Seeds of both cultivars which were not pesticide-contaminated 
were either (1) inoculated by Rhizobium leguminosarum bacteria culture, or (2) sown 
without inoculation (control).

The Rhizobium leguminosarum bacteria culture was inoculated on the surface 
of seeds with water without chlorine, or any chemical residue (100 kg seeds, 200 g 
inoculation material) just before sowing. 150 kg ha-1 Diammonium phosphate (DAP) 
composed fertilizer (18-46%) was applied prior to sowing in the soil with disc-harrow 
(just about 32 Kg N and 69 kg ha-1 P2O5). No pesticide was applied to the seed and soil 
at sowing. There was not any irrigation for the growing season. Planting was made on 
18 March 2015. The plot size was 10 m x 1.6 m. Each plot had four rows. The row and 
in-row spacing were 40 and 5 cm, respectively. Plot area was 16 m2. At harvest time, 
each block had two rows at the beginning and at the end of the block for protection 
which were removed before harvest. Hand hoeing control was done twice after rains  
(at vegetative stage and the beginning of flowering) by hand. Plots were harvested by 
hand at the end of June when the plants were 90% mature.

The data were analyzed according to randomized complete block design.  
The obtained data were statically tested using JUMP statistical programme. The 
significance of differences was determined with LSD test at 0.05 probability level.

Results
Significant differences were found between cultivars at 0.01 probability level in 

terms of all the characters measured. Nodule number (the beginning of flowering and 
full bloom period) and nodule weight (full bloom period) were significantly affected 
by rhizobium inoculation. Analysis of variance showed that grain yield and 1000 seed 
weight were not significantly affected by rhizobium inoculation (Table 1).
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Table 1. Degrees of freedom, mean squares and coefficients of variation determined 
for nodule numbers, nodule weights, 1000 seed weights and seed yields of two different pea 
cultivars subjected to bacterial inoculation.
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Replicates 4 8.77425 4.707 0.001725 50.725 8095.725
Cultivar 1 1033.9220** 856.74050** 0.30890** 69974.45** 243321.80**

Inoculation 1 46.2080* 54.78050** 0.00744** 14.45 2289.80
Cultivar * 

Inoculation 1 7.2000 1.30050 0.000009 1.25 561.8

Error 12 6.068 3.72 . 00012916 44.725 8215.09
General 19 62.90 51.38 0.01782894 3722.765 19849.463

Coefficient of 
variation 11.39 8.6 5.1 3.1 5.1

* 0.05 (Statistically significant at 0.05 probability level) 
** 0.01 (Statistically significant at 0.01 probability level)

The effect of rhizobium inoculation on the number of nodules formed on 
plant roots at the onset of flowering was found significant, and it was observed that 
more nodules formed on the roots of plants grown on rhizobium-inoculated plots  
(22.6 nodules), compared with non-inoculated ones (20.1 nodules). During this period, 
number of nodules on the plants of cv. Bolero was found as 28.8 number/plant, which 
is much higher than cv. Utrillo (13.4 number/plant) (Table 2 and 3).

Table 2. Values of nodule number and weight recorded during the onset of flowering 
and full bloom stages for two different pea cultivars subjected to bacterial inoculation.
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Utrillo 15.36 13.52 13.4 b 17.32 14.52 15.9 b 18.72 17.54 18.1 b

Borello 30.94 26.70 28.8 a 30.92 27.10 29.0 a 26.62 25.36 25.9 a

Means 23.2 a 20.1 b 24.1 a 20.8 b 22,7 a 21.5 b
Rhizobium inoculation effect on nodules number at full bloom was found as 

significant. Number of nodules on the plants in inoculated plots (24.1 number/plant) 
were higher compared with non-inoculated ones (20.8 number/plant). During this stage, 
more nodules were formed on cv. Bolero (29.0 nodules per plant), compared with cv. 
Utrillo (15.9 nodules per plant) (Table 2). Our findings are parallel to the results of 
Mahdi (1992) [12], Tahir et al. (2009) [17], Bejandi et al. (2012) [3] and Kumar et al. 
(2014) [13] who reported that nodule numbers increased by inoculation. 
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Table 3. Values of 1000 seed weight and seed yield recorded during the onset of flowering 
and full bloom stages for two different pea cultivars subjected to bacterial inoculation.

C
ul

tiv
ar

s

1000 seed weight
(g)

Seed yield based on 10% seed moisture 
content (kg/ha)

After drying
Means of 
cultivar

After drying
Means of 
cultivarinoculated non-

inoculated inoculated non-
inoculated

Utrillo 276.4 274.2 275.3 a 1909 1877 1893.2 a

Borello 157.6 156.4 157.0 b 1678 1667 1672.6 b

Means 217.0 215.3 1793 1772

Effect of Rhizobium inoculation on dry nodule weight per plant was found 
statistically significant, and dry nodule weight regarding the plants on rhizobium-
inoculated plots was found higher with 22.7 mg per plant, compared with the plants on 
non-inoculated plots (21.5 mg per plant). Plants of cv Bolero had higher nodule weight 
(25.9 mg/plant), compared with cv. Utrillo (18.1 mg/plant) (Table 2). Our findings are 
in accordance with those of Ngeno et al. (2012) [13]. 

Effect of bacterial inoculation on 1000 grain weight was found insignificant 
statistically. 1000 seed weight of cv Utrillo (275.3 g) was higher than that of cv Bolero 
(157.0 g). Our findings are in accordance with the results of Kumar et al. (2014) 
[11] and Ngeno et al. (2012) [13]. Effect of bacterial inoculation on seed yield was 
also found insignificant statistically. More seed yield was obtained from cv Utrillo  
(1893.2 kg ha-1) compared with cv Bolero (1672.6 kg ha-1) (Table 2). The results were 
similar to those obtained by Kumar et al. (2014) [11] and Ngeno et al. (2012) [13].

Conclusion
All nodules formed at plant root zone are not effective nodules. Assuming that pink 

and larger nodules are more effective in nitrogen fixation, it may be suggested that they 
will not be effective on seed yield. Although bacterial inoculation is effective on the 
number and dry weight of nodules, it may not lead to an effective N fixation. On the 
other hand, it is rather difficult to determine to which extend the inoculation material 
affected the nitrogen fixation when the inoculation treatments were carried out field 
condition (Karasu et al., 2009, Cebel and Altuntas, 1992), since nodule formation and 
nitrogen fixation are greatly affected by environmental factors (Azkan, 2002).
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Rezumat
Se prezintă analiza şi principiile modelării elementelor morfometrice a caracteristicilor 
hidrometrice a peisajelor, aplicate pentru utilizarea în gospodărirea apelor a versanţilor 
văilor râurilor. O atenţie deosebită se acordă modelării matematice a indicilor formei 
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profilelor longitudinali şi transversali a versanţilor, văilor cursurilor permanente şi 
intermitente. Modelarea se bazează pe analiza grafoanalitică a materialelor topografice 
şi imaginilor satelitare a teritoriului Republicii Moldova.
Cuvine-cheie: reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor 
longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.
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Introducere
Orografia peisajelor naturale se caracterizează printr-un şir de particularităţi tipice, 

condiţionate de elementele morfologice ale reliefului, particularităţile pedologo-
geologice şi hidroclimatice [1, 2].

Din marea diversitate a elementelor morfologice a cursurilor de apă ne interesează 
numai cele, care au atribuţie directă la cercetările hidrologice şi de gospodărire a apelor. 
La aceste caracteristici, în primul rând, se atribuie profilele longitudinale şi transversale 
a cursurilor de apă permanente şi intermitente. Procedeele existente ale descrierii 
profilelor longitudinale a râurilor şi cursurilor intermitente, precum şi a părţii superioare 
ale versanţilor pot fi realizate prin aplicarea principiilor modelării matematice a cotelor 
fundului văii de-a lungul cursului de apă, adică în baza construcţiei funcţiei ZL=f(L).

Descrierea matematică a elementelor morfologice a cursurilor de apă şi a lacurilor de 
acumulare a fost realizată de mulţi autori. Un interes larg în studiul formelor corpurilor 
de apă s-a conturat în prima jumătate a sec. XIX, când un mare loc în literatură se 
atribuia măsurătorilor diferitor elemente morfometrice a corpurilor de apă [4, 5].  
Acestor subiecte le-au fost dedicate cercetările lui C. Ritter [3] ş.a. Menţionând 
uniformitatea unor elemente a reliefului S. Sobolev [15] remarcă asemănarea structurii 
morfologice a reţelei hidrografice cu adâncimea eroziunii. Renumitul savant în domeniul 
dinamicii torentelor fluviale, academicianul M. Velicanov în prefaţa monografiei lui R. 
Horton [6] menţionează, că evoluţia văilor este strâns legată de evoluţia sistemelor 
fluviale, ce se manifestă prin scurgerea apei. În monografia sa A. Moldovanov [7, 8] 
…”aici deja sunt clar identificate cauzele dezvoltării morfostructurii reţelei hidrografice 
– interacţiunea torentului şi albiei, care se manifestă prin interschimbul aluviunilor în 
suspensie şi târâte”.

În continuare s-au realizat cercetări orientate la modelarea complexului întreg 
al elementelor morfometrice a sistemelor fluviale şi lacurilor de acumulare. În acest 
aspect merită atenţie cercetările lui P. Marcov [9], care a propus un indice de sinteză ce 
caracterizează forma profilului longitudinal prin raportul 

         (1)

Aici Zmax – cota maximă (ordonata) profilului longitudinal; Zmed – înălţimea medie 
a profilului longitudinal în raport cu axa absciselor. La o formă liniară a profilului 

, convex – <0,5 şi concav >0,5.
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În baza cercetărilor lui P. Marcov, în continuare G. Jelezneacov [10], a propus 
un şir de indici, care caracterizează forma secţiunii transversale a cursului de apă şi 
influenţa acestor indici asupra particularităţilor hidraulice a mişcării torentelor de  
versant şi albie.

Metodica şi materialele de studiu
 Dezvoltând concepţia modelării analitice a caracteristicilor morfometrice a reţelei 

hidrografice, inclusiv verigile ei cunoscute, noi propunem un sistem de indicatori, 
care permit tipizarea profilelor longitudinale şi transversale, care pot fi aplicate pentru 
cursurile naturale de apă a Republicii Moldova.

În formă generală profilul longitudinal al cursului de apă sau versantului râului 
poate fi descris prin ecuaţia:

,       (2)

unde ZL – cota variabilă de-a lungul versantului (cursului de apă) a suprafeţei sale 
sau fundului talvegului pe o distanţă l de la izvor (cumpănă de apă) până la gura de 
vărsare sau orice altă secţiune; ΔZ şi L – căderea totală şi lungimea cursului de apă 
(versantului);  – indice, care descrie forma profilului. Pentru condiţiile limitrofe, în 

punctul cumpenei de apă coraportul 1/L=0, , iar la talpa versantului sau 
fundului talvegului 1/L=1,0, ZL=Zy, ceia ce corespunde condiţiilor naturale a orişicărui 
profil longitudinal.

Pentru aprecierea indicelui necunoscut  apare necesitatea realizării integrării 
expresiei (2) de-a lungul cursului principal de apă, fapt care va permite determinarea 
indicelui formei profilului longitudinal , care depinde de coraportul cotei maxime a 
izvorului Zm şi cotei medii  a cursului din segmentul adoptat cu o lungime L. În final 
obţinem

,        (3)

Pentru profilele convexe , concave –  şi pentru cele liniare – . 
Este caracteristic, că indicele  se află în funcţie de indicele P. Marcov prin raportul

        (4)

Astfel  reprezintă un indice universal al formei profilelor longitudinale a râurilor 
şi cursurilor intermitente de apă. Prelucrarea specială a materialelor topografice indică, 
că pentru majoritatea râurilor mici ale Republicii Moldova valoarea lui variază în 
intervalul de la 1,25 la 1,75, adică predomină forma concavă a profilelor longitudinale. 
Interpolarea grafică a ecuaţiei (2) în coordonate relative indică, că la o cădere cunoscută 
ΔZ profilele râurilor şi a versanţilor au o formă concavă parabolică (fig. 1).
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Fig. 1. Graficele profilelor longitudinale la diferite valori ale indicelui 

O proprietate importantă a indicelui  este legătura ei cu pantele cursurilor de 
apă. Astfel, de exemplu la  panta medie a cursului de apă va fi egală cu panta 
ponderată ( ), iar coraportul dintre pantele ponderate şi pantele medii 
depind în mod direct de 

,        (5)

De aici valoarea pantei medii ponderate va fi:

.        (6)

La modificarea indicelui formei profilului longitudinal de la 1,25 la 1,75 valoarea 
pantei medii ponderate scade cu 22% comparativ cu panta medie. Aceste rezultate au 
o valoare principială la determinarea caracteristicilor hidraulice a scurgerii de versant 
şi albie.

În calitate de indice a formei secţiunilor transversale a fundurilor văilor, ca 
regulă putem utiliza structura morfometrică iniţială a lacurilor de acumulare [8], care 
totalmente este în acord cu particularităţile morfologice ale sectoarelor de văi şi vâlcele. 
De aceea coraportul dintre adâncimea medie (hmed), din sectorul dat al cursului de apă 
cu o lungime L şi adâncimea maximă (hmax) din secţiunea dată (secţiunea barajului), 
reprezintă prin sine indicele formei sectorului de vale, adică

.         (7)

De menţionat, că în aspect strict teoretic, când hmed=hmax, sectorul evidenţiat al văii 
are forma unui paralelipiped, pentru care indicele formei ; pentru paraboloid 

; şi prismă triunghiulară la . Aceste valori sunt caracteristice pentru 
figuri strict geometrice (fig. 2).
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Fig. 2. Modelele volumetrice a văilor râurilor. a) prismă triunghiulară; b) paraboloid; 
c) paralelipiped.

Prelucrarea datelor naturale a profilelor transversale, realizate în anii elaborării 
proiectelor lacurilor de acumulare existente a permis determinarea valorii adâncimii 
maxime în limitele barajelor sale, precum şi a adâncimii medii ca un raport dintre 
volumul total WNNR al lacului de acumulare către suprafaţa oglinzii apei la nivel normal 
de retenţie (NNR) , adică

.        (8)

În tabelul 1 sunt prezentate date pentru regiunea peisagistică Codrii, care indică că 
indicii formei secţiunilor transversale pot varia în limitele de la 0,31 până la 0,78.

Pentru o analiză mai obiectivă a indicilor  în scopul aprecierii veridicităţii 
variaţiei spaţiale a lui s-a realizat analiza corelaţională a funcţiei .

Tabelul 1. Rezultatele determinării indicelui formei secţiunilor transversale  pentru 
regiunea peisagistică Codrii.

Localitatea aferentă 
profilului transversal pe 

cursul de apă

Adâncimea medie, 
hmed, m

Adâncimea maximă, 
hmax, m

Indicele formei secto-
rului văii, 

Podişul Silvic al Codrilor de Vest
Micăuţi 3,13 4,00 0,78
Petreşti 1,84 3,30 0,56
Mileşti 1,91 3,44 0,56
Brătuleni 1,32 3,46 0,38
Media 0,57

Podişul Silvic al Codrilor de Nord
Verejeni 1,24 2,20 0,56
Dumbrăviţa 1,83 3,10 0,59
Ghiliceni 1,4 3,40 0,41
Media 0,52

Podişul Codrilor de Est
Drăsliceni 1,87 6,00 0,31
Valea morilor 3,18 8,00 0,40
Ghidighici 4,40 9,85 0,45
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Tabelul 1 (Continuare).
Dănceni 3,2 5,00 0,64
Media 0,45

Podişul Codrilor de Sud
Răzeni 1,72 4,90 0,35
Cigârleni 2,98 5,00 0.60
Costeşti 1,84 4,70 0,39
Ulmu 2,57 5,80 0,44
Hârbovăţ 2,57 5,80 0,44
Mingir 4,64 10,8 0,43
Media 0,41

Fig. 3. Dependenţa dintre adâncimea medie  şi maximă  în secţiunea bara-
jelor lacurilor de acumulare care funcţionează pe teritoriul regiunii peisagistice Codrii.

De aici ecuaţia regresiei va obţine forma:
 la R2=0,71.      (9)

În esenţa sa ecuaţia (9), generalizează datele prezentate în tab. 1. Respectiv, 
valoarea obţinută a indicelui formei secţiunilor transversale a cursurilor de apă în 
limitele regiunii peisagistice Codrii va fi , ceia ce corespunde aproximativ 
prismei triunghiulare.

În tab. 2 sunt prezentate sintezele, realizate pentru restul regiunilor peisagistice din 
Republica Moldova.

În final, urmând principiul analogic al sintezei teritoriale a indicilor formei 
secţiunilor transversale a văilor şi folosind datele pentru regiunile peisagistice ale 
Republicii Moldova [17, 18, 19] cu diapazonul adâncimilor medii şi maximale de la 20 
la 30 m, în fig. 4 prezentăm funcţia unică  pentru teritoriul ţării care 
se aproximează prin ecuaţia

,        (10)
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cu un coeficient de corelare înalt – 0,94.
Tabelul 2. Indicii formei secţiunilor transversale ale cursurilor de apă, determinate 

prin funcţiile  pentru regiunile peisagistice din Republica Moldova.

Regiunea peisagistică
Indicii formei secţiunilor trans-

versale a fundului văilor, 
Coeficientul de 

corelare, R2

I. Podişurile şi câmpiile de silvostepă 
ale Moldovei de Nord 0,51 0,92

II. Câmpiile şi dealurile de stepă ale 
Moldovei de Nord 0,58 0,82

IV. Câmpiile şi dealurile de 
silvostepă ale Moldovei de Sud 0,47 0,91

V. Câmpiile de stepă ale Moldovei 
de Sud 0,49 0,72

Fig. 4. Funcţia dintre adâncimea medie  şi adâncimea maximă  a văilor 
râurilor în secţiunile barajelor din Republica Moldova.

Aici trebuie de menţionat, că în anii precedenţi în baza analizei materialelor 
morfometriei râurilor şi cursurilor intermitente a regiunilor de câmpie a Ucrainei şi 
Republicii Moldova, indicate în lucrările lui A. Moldovanov [7, 8], s-au obţinut 
caracteristicile variaţionale şi parametrii statistici a indicelui de formă a secţiunilor 
cursurilor de apă , care destul de bine corelează cu datele obţinute de noi (tab. 3).

Tabelul 3. Datele de sinteză în aprecierea  din lucrarea [8]

Numărul 
obiectelor 
studiate

Valorile extreme ale Valorile medii 
a 

Coeficientul 
de variaţie 

Valorile 
recomandate 

ale maxime minime

439 0,57 0,37 0,46 0,08-0,13 0,4-0,5

Din expresia (7) şi fig. 4 reiese o concluzie importantă, care se referă la morfologia 
comparativă a formelor văilor râurilor, deoarece funcţia 
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 reflectă structura unor sau altor verigi ale reţelei hidrografice şi 
condiţiile naturale ale teritoriului. Aceste particularităţi a indicelui morfologic cercetat 

 dezvăluie posibilităţile largi ale cercetării şi aprecierii caracteristicilor morfometrice 
ale văilor râurilor, inclusiv şi a lacurilor de acumulare, printr-un argument, care 

uşor se determină – adâncime maximă hmax din secţiunea dată a văii. Aşa, de 
exemplu, adâncimea medie a modelului volumetric a sectorului fundului văii poate fi 
determinată dacă este cunoscută adâncimea maximă în secţiunea analizată, adică:

.      (10)

În baza expresiei (10) practic putem determina volumul inundării Wh la o suprafaţă 
dorită a oglinzii apei  şi adâncime maximă hmax în secţiunea finală a cursului de apă

        (11)

De menţionat că, indicii morfometrici ai formei profilelor longitudinale şi 
transversale a vâlcelelor şi văilor râurilor, reflectă starea lor naturală, fapt ce permite 
soluţionarea unui şir de sarcini practice în procesul gospodăririi peisajelor. Dezvăluind 
bazele teoretice ale formării componentei de suprafaţă a scurgerii anuale, prezentate 
în lucrările [13, 14, 20] menţionăm influenţa deosebită a indicelui geomorfologic 

 asupra pierderilor scurgerii de versant a apelor pluviale şi nivale, care reprezintă 
raportul dintre lungimea Lv şi panta Iv versantului, adică

.         (12)

 Gradul diminuării componentei de suprafaţă a scurgerii anuale se manifestă ca un 
coeficient adiţional la stratul scurgerii superficiale, care depinde de indicele 

geomorfologic  prin relaţia

.        (13)

În interpretarea grafică, gradul impactului indicelui geomorfologic  asupra 
diminuării componentei de suprafaţă a scurgerii anuale se ilustrează 
printr-un grafic prezentat în fig. 5.

În esenţa sa, funcţia grafică prezentată în fig. 5, ilustrează influenţa pantei şi 
lungimii versantului asupra procesului de formare a scurgerii de versant pe teritoriul 
Republicii Moldova. Este evident, că rolul lungimii versantului are o influenţă mai 
mare la reducerea pierderilor scurgerii, decât micşorarea pantei versantului. Aşa, la o 
lungime de 50 m a versantului, ponderea pierderilor scurgerii de suprafaţă creşte cu 
30%, atunci când la creşterea pantei de la 0,05 la 0,20 – ponderea pierderilor scade doar 
cu 13%. Aceste date au o importanţă principială în elaborarea măsurilor antierozionale 
pentru versanţii valorificaţi intens a ţării.
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Fig. 5. Model grafic universal al influenţei indicelui geomorfologic  asupra normei 
componentei de suprafaţă a scurgerii anuale.

Concluzii
Subiectele studiului particularităţilor morfologice a peisajelor Republicii 

Moldova în aspectul influenţei lor asupra proceselor scurgerii nivale şi pluviale de 
versant au o deosebită importanţă în geografia peisajelor. Un interes larg în studierea 
particularităţilor morfologice a structurii reţelei hidrografice a condiţionat necesitatea 
modelării cartografice şi matematice a caracteristicilor formei secţiunilor longitudinale 
şi transversale a cursurilor de apă permanente şi intermitente. În acest aspect o deosebită 
atenţie merită cercetările lui P. Marcov [9], care a propus un indice generalizat, care 
caracterizează forma profilului longitudinal prin expresia (1).

Analiza realizată de noi în sinteza graficelor pofilelor longitudinale a cursurilor 
de apă diferite după structură a permis modelarea acestei legităţi printr-o ecuaţie din 
doi membri (2), integrarea căreia de-a lungul cursului de apă a permis determinarea 
valorii numerice a indicelui, care trebuie considerat indice universal al formei profilului 
longitudinal  (3). Prelucrarea specială a materialelor topografice indică, că pentru 
majoritatea râurilor mici din Republica Moldova, valoarea lui variază în intervalul 
1,25-1,75, adică cu o predominare a pofilelor convexe. Drept indice al formei profilelor 
transversale a fundurilor văilor, ca regulă putem folosi structura morfometrică iniţială 
a lacurilor de acumulare, care totalmente corespunde particularităţilor structurii 
sectoarelor de văi ale râurilor şi vâlcelelor.

Coraportul dintre adâncimea medie (hmed) din sectorul cursului de apă de o lungime 
L şi adâncimea maximală (hmax) din secţiunea dată (secţiunea barajului), reprezintă 
un indice al formei sectorului văii  (7). Pentru figuri geometrice stricte, când  
hmed = hmax, sectorul evidenţiat al văii obţine forma paralelipipedului, indicele formei 

; pentru paraboloid  şi prismei triunghiulare la .
Prelucrarea datelor măsurătorilor din natură a profilelor transversale, determinate în 

anii dării în exploatare a lacurilor de acumulare a permis determinarea valorii adâncimii 
maxime în secţiunile barajelor sale, precum şi adâncimea medie, ca raportul dintre 
volumul total al lacului de acumulare către suprafaţa oglinzii apei lacului la nivelul 
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normal de retenţie (NNR) (8). Valorile numerice a caracteristicilor reale a indicilor 
formei secţiunilor transversale grupate pe regiuni fizico-geografice ale Republicii 
Moldova indică, că ele se caracterizează printr-o anumită stabilitate. Pentru regiunea 
peisagistică Codrii valorile  generalizate pentru 4 subregiuni variază în intervalele 
de la 0,41 la 0,57 (tab. 1). Datele generalizate grafic prin funcţia (fig. 3) indică, că 

 cu veridicitatea R2=0,71.
Urmând principiul analogic al generalizărilor teritoriale a indicilor  şi aplicând 

datele pentru toate regiunile peisagistice din Republica Moldova cu diapazonul 
adâncimilor medii şi maxime de la 20 la 50 m, s-a alcătuit funcţia (fig. 4) pentru tot 
teritoriul Republicii Moldova. Aproximarea funcţiei date prin ecuaţia (10) indică, că 

 cu veridicitatea R2=0,94. Este caracteristic, că rezultatul obţinut foarte bine 
se acordă cu datele obţinute în lucrarea [6], integrate în tab. 3. Aceste particularităţi 
ale indicelui  dezvăluie posibilităţile largi ale cercetării şi aprecierii caracteristicilor 
morfologice ale văilor râurilor printr-un argument uşor de determinat – adâncimea 
maximă (cota) hmax din orişice profil transversal dorit al văii.

Printre alţi indici morfologici un loc deosebit revine aşa-zisului indice geomorfologic 
, care reprezintă raportul dintre lungimea Lv şi panta Iv versantului (12). Esenţa sa 

se determină prin rolul deosebit pe care îl are în formarea pierderilor scurgerii nivale şi 
pluviale [20]. Modelul grafic prezentat în fig. 4 ilustrează impactul pantei şi lungimii 
versantului asupra procesului de formare a scurgerii de versant pe teritoriul Republicii 
Moldova. Din funcţia prezentată reiese, că rolul lungimii pantei are o influenţă mai 
mare asupra reducerii pierderilor scurgerii, decât micşorarea pantei. Aşa, la o lungime 
a versantului de 500 m, ponderea pierderilor scurgerii de suprafaţă creşte cu 30%, pe 
când la creşterea pantelor de la 0,02 la 0,20 ponderea pierderilor scade doar cu 13%.
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REUTILIZAREA APELOR REZIDUALE TRATATE PRIN 
TEHNOLOGIILE FOLOSITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Sandu M.

Institutul de Ecologie şi Geografie

Rezumat
În articol este prezentată sinteza informaţiei privind componenţa apelor uzate tratate 
prin tehnologiile folosite în Republica Moldova. Pentru estimarea reutilizării în 
agricultura irigată a apelor uzate se compară parametrii fizico-chimici şi bacterieni 
ai apelor cu valorile lor maxime pentru irigarea culturilor agricole propuse de Statele 
Unite, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi unele ţări europene. S-a constat că apele uzate 
menajere şi industriale, tratate prin tehnologiile existente în republică, pot fi folosite fără 
restricţii în irigarea culturilor alimentare cu şi fără prelucrate, cu unele excepţii (ZUC**, 
or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri Verticale, Federaţia Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără 
epurare suplimentară).
Cuvinte cheie: tehnologii de tratare, parametrii apei tratate, reutilizarea apelor uzate, 
calitatea apei de irigare. 
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Introducere
Pentru îmbunătăţirea calităţii apelor naturale ale Uniunii Europene joacă un 

rol important Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane [1], care este unul 
dintre documentele de bază pentru protecţia mediului şi a sănătăţii umane. În UE ce 
colectează cca 95% a apelor reziduale, marea majoritate (88,7 %) din apele reziduale 
în UE conform art. 4 din Directivă sunt epurate prin tratare secundară sau biologică, 
respectând cerinţele din anexa I a Directivei [1]. Capitolul 2 din al nouălea Raport al 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 
şi Comitetul Regiunilor cu privire la stadiul punerii în aplicare a Directivei 91/271/CEE 
a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale [2] include reutilizarea apelor 
reziduale (pct. 2.8). 

Cota apelor reziduale tratate şi reutilizate variază între 0,08 % în Marea Britanie şi 
97 % în Cipru, cu o medie de 2 % în UE. Reutilizarea are loc în principal în agricultură şi 
ocazional în industrie şi în alimentaţia acviferă. În concluziile din Raport este menţionat, 
că în pofida nivelului ridicat de punere în aplicare a Directivei privind tratarea apelor 
urbane reziduale, persistă un şir de provocări, cum ar fi reutilizarea în mai mare măsură 
a apelor reziduale tratate, asigurând în acelaşi timp o apă de calitate adecvată. [2].  
Lipsa resurselor de apă dulce datorită creşterii numărului populaţiei şi degradării 
calităţii apei devine o mare provocare pentru activitatea agricolă [3]. Secetele severe fac 
dificilă asigurarea unei aprovizionări stabile a agriculturii cu apă. Ca resursă alternativă 
de apă, reutilizarea apei uzate pentru agricultură prezintă interes la nivel internaţional 
[4]. Studiile demonstrează că mai mult de 10% din populaţia lumii consumă produse 
agricole cultivate prin irigarea cu ape uzate [5]. Reutilizarea apei reziduale are loc 
prin metoda directă, când apa la irigare vine direct din staţia de tratare, iar reutilizarea 
indirectă a apelor uzate este o metodă în care efluenţii sunt evacuaţi din staţia de epurare 
a apei reziduale şi colectate în lacuri/bazine speciale. În ambele cazuri de reutilizare 
a apei uzate calitatea ei trebuie să corespundă pentru irigare, obiectiv ce poate fi uşor 
realizat prin controlul calităţii efluentului [6].

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a elaborat pentru prima dată recomandările 
privind refolosirea apei uzate pentru irigare în 1973 şi acest lucru a devenit standardul 
internaţional. Recomandările diferă privind limita microbilor, în funcţie de metoda de 
irigare şi de tipul de recoltare a roadei. De asemenea, se ţine cont de efectul de atenuare 
a riscului, care provine de la întregul proces de producţie agricolă în determinarea 
limitelor bacteriene admise [5]. Agenţia Protecţiei Mediului din Statele Unite  
(US EPA) a adoptat standarde stricte de eliminare totală a riscului de infectare a 
produselor la irigare [7].

Prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale sunt transpuse parţial în Regulamentul privind cerinţele de 
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare 
pentru localităţile urbane şi rurale din Republica Moldova [8].

În contextual reutilizării apelor uzate tratate, problemă evidenţiată de Institutul 
de Economie, Finanţe şi Statistică, care necesită a fi soluţionată în republică [9], 
scopul prezentului studiu este sinteza parametrilor (chimici şi microbiologici) de 
calitate a apelor uzate, tratate prin tehnologiile de import sau naţionale în vigoare în 
Republica Moldova, expertizate de Institutul de Ecologie şi Geografie, în comparaţie 
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cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii [5] şi a Agenţiei de Protecţie a 
Mediului din Statele Unite [7] pentru o nouă şi durabilă practică a reutilizării apei 
reziduale în agricultura republicii, dar şi pentru implementarea Protocolului privind 
Apa şi Sănătatea în anii 2016-2025, ce prevede în Indicatorii-ţintă (pct. 8) stoparea 
deversării apelor uzate netratate în mediu (în 10 oraşe până în 2025) şi (pct. 12) 
elaborarea normelor de utilizare a apelor uzate din staţiile de epurare în scopuri de 
irigare (aplicarea către 2022 a regulamentului de utilizare a apelor reziduale în scopuri 
de irigare) [10].

Material şi metode
Evaluarea calităţii apelor uzate (menajere şi industriale) tratate prin tehnologiile 

valabile în republică pentru utilizarea în irigaţii, denotă că în Republica Moldova nu 
există un document normativ pentru evaluarea calităţii apei pentru irigaţii, îndeosebi de 
reutilizare a apelor uzate. 

Tratarea apelor uzate în republică se efectuează atât prin tehnologii de import 
cât şi autohtone. Ca material pentru articol este folosită informaţia din Expertizele 
ecologice a tehnologiilor de tratare a apei uzate (elaborate de Institutul de Ecologie şi 
Geografie), ce reprezintă sisteme specifice (staţii de epurare, fose septice, separatoare 
de hidrocarburi şi grăsimi), bazate pe diverse procese fizice, chimice şi biologice, 
utilizate pentru diminuarea concentraţiei poluanţilor din apele reziduale. Valorile 
parametrilor de calitate a apelor uzate tratate prin diferite metode şi tehnologii, valabile 
în republică, sunt comparate cu recomandările Agenţiei de Protecţie a Mediului din 
Statele Unite [11], a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) [5] şi alte ţări (Italia [12],  
Portugalia [13]).

Rezultate şi discuţii
În Clasificatorul activităţilor din economia Republicii Moldova [14] sunt specificate 

activităţile economice, care consumă apă şi, evident, rezultă ape uzate: industria 
prelucrătoare (lemn, produse vegetale şi animaliere, hârtie, metale, materiale de 
construcţie, deşeuri, etc).

Analiza statistică a situaţiei principalelor surse de ape uzate în Republica Moldova 
în a. 2015 a relevat că evacuarea totală a apelor reziduale a constituit 672 mil. m3, din 
acestea 666 mil. m3 (99%) au fost evacuate în apele de suprafaţă, inclusiv normativ 
purificate – 112 mil. m3 (cca 16%), insuficient purificate -7,0 mil. m3 (cca 1,0%), fără 
epurare - 1,4 mil. m3 (0,2%), iar 8 mil. m3 de ape poluate au fost evacuate în mediu [15]. 
Astfel la tratarea şi deversarea în sistemul de canalizare şi/sau în emisare a apelor uzate 
în Republica Moldova nu se respectă strict condiţiile normative naţionale [8]. 

În republică sunt tehnologii de import şi naţionale de tratare a apelor uzate propuse 
spre implementare, care au un design compact (cu excepţia zonei umede din or. 
Orhei), consum energetic redus, sistem automatizat de deservire, rezistenţă termică, 
sunt uşor de instalat şi corespund standardelor de mediu europene, naţionale şi din 
ţările producătoare [16 ]. Dar pentru a fi reutilizată apa reziduală trebuie să corespundă 
cerinţelor specifice domeniului de utilizare, reglementate prin document normativ 
naţional, care actualmente lipseşte. 

Normele privind calitatea apei de irigare şi standardele de calitate a apei (unii 
indicatori bacterieni (coli-formi), suspensiile, CBO, CCO-Cr, Ntotal, Ptotal şi pH-ul) 
pentru irigarea culturilor agricole destinate consumului uman, recomandate de Agenţia 
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de Protecţie a Mediului din Statele Unite (US EPA) [11], Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) [5] şi alte ţări, cum ar fi Italia [12] şi Portugalia [13], sunt prezentate 
în tabelul 1.

Tabelul 1. Normele privind calitatea apei de irigare şi standardele pentru reutilizarea 
apei uzate în agricultură.

Parametrii OMS1 [5] US EPA [11] Italia [12] Portugalia [13]
ST Nr ST Nr Nr ST Nr

Coliformi
(CFU)/100 mL)

FR E. coli 
≤1000 CA ND

 FC (media)

E. coli 
≤ 100 (max) 
≤ 10 (80%)

LC 
(a)

FC 
≤ 100

R E. coli 
≤10,000 CAP FC 

≤ 200 (media) LF FC 
≤1000 

Particule 
în suspensii 
(mg/L)

- CA ≤ 30
≤ 10 ≤ 60

CAP

CBO (mg/LO) -
CA ≤10 ≤20 -

CAP ≤30
CCO (mg/LO) - - - - ≤100 - -
Ntot (mg/L) ≤15
Ptot (mg/L) ≤2
pH - 6,0–9,0 6,0-9,5 6,5-8,4
CFU - numărul de coli-formi. ND - nedetectat; CF – coli-form fecal; Nr - normele privind calitatea apei 
de irigare; ST - standardul pentru reutilizarea apei uzate: fără restricţii – FR; restricţii – R; culturi ali-
mentare – CA; culturi alimentare prelucrate – CAP; culturi de consum uman – CCU; legume fierte – LF; 
legume crude – LC; 1. Nivelul strict de monitorizare a verificării pentru fiecare tip de irigare şi valoarea 
medie. (a) Nu sunt incluse legumele ale căror părţi comestibile sunt în contact cu solul irigat, iar irigarea 
poate fi utilizată numai prin picurare.

Componenţa apelor uzate menajere şi industriale la ieşirea din staţia de tratare prin 
tehnologiile avizate de Institutul de Ecologie şi Geografie [16], conform documentelor 
de descriere a tehnologiei, prezentate de solicitant, normele la deversarea apei epurate 
în corpurile de apă din republică [8], standardele de calitate a apei pentru uz în irigare 
conform recomandărilor US EPA [11], a OMS [5] şi alte altor ţări, sunt prezentaţi în 
tabelele 2 şi 3.

Tabelul 2. Componenţa şi standardele de calitate a apelor uzate menajere la ieşirea din 
tehnologia de tratare valabilă în republică.
Fig. 4. Funcţia din-
tre adâncimea medie 

 şi adâncimea 

maximă  a văilor 
râurilor în secţiunile 
barajelor din Repub-
lica Moldova

Parametrii

StC

CBO5 CCO-Cr SS NH4
+ Ntotal pH Coli-index

mg/L O mg/L Un. (CFU)
/100 ml

ZUC*, în sate. 2,1-6,8 22 2-3 0,2- 0,6 CA
ZUC**, în or. Orhei. 5 15 10 25 5x103 CAP/R
Kaldnes, „BIOTEC”, 
Italia 10,8-20 36,8-90 10 4,3 6,9 CA

„SALHER”, Spania < 15 - ≤ 
26 

< 15- ≤ 
64 

< 2 – 
≤ 10 CAP
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Tabelul 2 (Continuare).
DINOTEC, Spania 20 45 13 <3,1 7,5 CA
KLARO, Germania 6-12 39-51 6-20 7-12 Lipsă FR, CA
Compact WW, AQUA 
SYSTEM Plus, sistemul 
ETK, România

20 65-98 18-35 1,5-2 10 6 - 9 FR, CA

aquaClean®, Criber Net, 
IntelliBIO, România 8,3 – 25 15 – 125 4,7-49 0,04-2,6 4,56-

15,6
6,5 – 
8,5

CA/ 
CAP

„PEST, PE, PP”, Rain-
park, Ucraina 5-15 40-80 10-20 1,5-1,9 6,5-

8,5 CA

„BIOTAL”, Ucraina ≤ 3 – 
≤ 5-7 

≤ 25- ≤ 
50

≤ 3 - 
≤5-8 ≤ 0,2 - ≤ 1 < 1000 R/

CCU
 „UNILOS”, Aerotan-
curi Verticale, Federaţia 
Rusă

2,2 -10 <30 5,2 < 15 0,31< 2 7,4 130 R/
CAP

SL-BIO DUO, Polonia 12-31 85-119 14-22 7,7-
7,9 CAP

BIOPROSES, Turcia 20 70 CA
August IR KO, Lituania 5 3 1 15 CA
REŞETILOV, Letonia 2 – 20 - 3 -25 3 - 0,4 CA
„RICO d.o.o.”, Slovenia 25 125 35 CAP
R A D I A L P L U S , 
AQUAOM, VAVI-
BLOC, BIOFIX-U,RM

6-20 36,8- 100 6-30 7-12 10 6,9 CA

Valori la deversarea în 
corpurile de apă 25 125 35 2 10 6,5-

8,5
RM–Republica Moldova; SS-particule în suspensii; CFU-numărul de coli-formi. StC-standard de calitate a apelor 
uzate: fără restricţii–FR; restricţii–R; culturi alimentare – CA; culturi alimentare prelucrate–CAP; culturi de consum 
uman – CCU. Zone Umede Construite: ZUC*, titular Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia Naţională de Dezvoltare 
Rurală din Republica Moldova, fundaţia „SKAT”: Satele: Chişcăreni (r-nul Sângerei), Rusca (r-nul Hânceşti), Eca-
terinovca (r-nul Cimişlia), Crihana (r-nul Orhei) şi Ignăţei (r-nul Rezina); ZUC**, or. Orhei, compania „Posch and 
Partners”. 

Informaţia din tabelul 2 şi 3 denotă că tehnologiile de tratare a apelor uzate 
menajere şi industriale, valabile în republică, pot asigura în marea majoritate valorile la 
deversarea în corpurile de apă, la irigarea fără restricţii, a culturilor alimentare cu şi fără 
prelucrate, în unele cazuri fiind cu restricţii (ZUC**, or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri 
Verticale, Federaţia Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără epurare suplimentară).

Tabelul 3. Componenţa şi standardele de calitate a apelor uzate industriale la ieşirea 
din tehnologia de tratare valabilă în republică.

Tehnologia / valori la deversare în corpurile de apă, RM 
[8]

Parametrii

CBO5 CCO-Cr SS HC pH
StC

mg/L O mg/L Un.

„ECOBIOX”, spălare a automobilelor, Italia 15-30 30-60 45-90 6,5-8,5 CAP

CUSS Gmbh, Bruchweg, producerea berii, Germania 18 145 74 7,8-8,1 CAP

Rainpark, SG, HC, Federaţia Rusă 15 0,3 CA

„ЛИВНЕВКА”, SG, HC, ЖИРОЛОВ, ЛОСБЕЛ, Belorusia 10 0,2-5,0 CA

BONCOM, prelucrarea strugurilor, RM 16,0-
18,2 14-20 CA

BONCOM, fermentare, RM 3 3 CA
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Tabelul 3 (Continuare).
 „Aquaprotect Plus”, Tratare borhot, RM 25 125 15 6,0-6,5 CAP

Separator de HC NGP şi NGP-S, RM 2,4 8,7 0,08 CA

Valori la deversare în corpurile de apă, RM [8] 25 125 35 0,5 6,5-8,5

RM – Republica Moldova; SS-particule în suspensii; HC-hidrocarburi; SG-separatoare grăsimi. StC-standard de 
calitate a apelor uzate: culturi alimentare – CA; culturi alimentare prelucrate – CAP.

Însă pentru a obţine valorile parametrilor de calitate a apei uzate (menajere şi 
industriale) tratate prin tehnologiile expuse în tabelele 2 şi 3 este necesar de respectat 
recomandările producătorului sistemului tehnologic (condiţiile de transport, instalare, 
funcţionare, protecţie a utilajului şi accesoriilor), iar calitatea apei evacuate în staţiile de 
epurare şi la ieşire trebuie să respecte condiţiile normative naţionale de colectare, epurare 
şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru 
localităţile urbane şi rurale [8]. Ulterior, la luarea deciziei de reutilizare a apelor uzate 
epurate, de consultat/corelat cu normele privind calitatea apei de irigare şi standardele 
de calitate a apei pentru irigarea culturilor agricole destinate consumului uman (tab. 1), 
îndeosebi cele recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Agenţia de Protecţie 
a Mediului din Statele Unite [5, 11]. De asemenea, în baza informaţiei privind parametrii 
fizico-chimici ai apei uzate tratate pot fi calculaţi coeficienţii de irigare: riscul de sodiu 
SAR [17], Stebler [18], procentul de sodiu schimbabil [19], etc. 

Concentraţia maximă a microelementelor recomandate de Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) [20], Agenţia de Protecţie a Mediului 
din Statele Unite [11], Grecia [21] şi Italia [12] (tab. 4) poate fi un argument pentru 
admiterea conţinutului lor în apele folosite pentru irigare în republică.

 Tabelul 4. Concentraţia maximă de microelemente în apa de irigare, mg/L.

Parametrii Instituția, țara
FAO [25] US EPA [11] Grecia [26] Italia [12]

Aluminiu, Al 5,0 5,0 5,0 1,0
Arseniu, As 0,1 0,1 0,1 0,02
Bor, B 0,7 0,75 2,0 1,0
Cadmiu, Cd 0,01 0,01 0,01 0,005
Crom, Cr 0,1 0,1 0,1 0,1
Cobalt, Co 0,05 0,05 0,05 0,05
Cupru, Cu 0,2 0,2 0,2 1,0
Fluor, F 1,0 1,0 1,0 1,5
Fier, Fe 5,0 5,0 3,0 2,0
Plumb, Pb 5,0 5,0 0,1 0,1
Mangan, Mn 0,2 0,2 0,2 0,2
Mercur, Hg - - 0,002 0,001
Nichel, Ni 0,2 0,2 0,2 0,2
Seleniu, Se 0,02 0,02 0,02 0,01
Vanadiu, V 0,1 0,2 0,1 0,1
Zinc, Zn 2,0 2,0 2,0 0,5
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Reutilizarea apei în întreaga lume în 2011 a fost de 7 km3 de apă reziduală municipală 
tratată (0,59% din consumul total de apă). Global se preconizează că până în 2030 
reutilizarea apei va prezenta 1,66% (26 km3 pe an) din utilizarea totală, irigarea agricolă 
fiind principala aplicaţie pentru reutilizarea apei. Pentru a micşora supraexploatarea 
resurselor de apă este oportună reciclarea apelor uzate [22]. 

Normele privind calitatea apei de irigare şi standardele pentru reutilizarea apei 
uzate în agricultură propuse de diferite ţări, expuse în prezentul studiu, pot servi ca 
suport pentru elaborarea normativului naţional de reutilizare a apelor uzate în scopuri 
de irigare după tratarea lor prin staţiile de epurare autorizate în Republica Moldova, 
deoarece în Indicatorii-ţintă pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în anii 2016-2025 [10] se prevede (pct. 8) stoparea în Republica Moldova a 
deversării apelor uzate netratate în bazinele naturale de apă (în 10 oraşe până în 2025) şi  
(pct. 12) elaborarea normelor de utilizare a apelor uzate din staţiile de epurare 
în scopuri de irigare (aplicarea către 2022 a regulamentului de utilizare a apelor 
reziduale în scopuri de irigare). Importantă este respectarea condiţiilor de reutilizare 
a apelor uzate în irigaţii îndeosebi pentru protecţia sănătăţii populaţiei, expuse în  
reglementările OMS [23]. 

Concluzii
1. Apele uzate menajere şi industriale, tratate prin tehnologiile existente în republică, 

pot fi folosite fără restricţii în irigarea culturilor alimentare cu şi fără prelucrare, dar în 
unele cazuri cu restricţii (ZUC**, or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri Verticale, Federaţia 
Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără epurare suplimentară).

2. Este important de respectat parametrii fizico-chimici şi microbiologici de calitate 
în ape la reutilizare, recomandate de FAO şi US EPA, care pot fi un argument pentru 
reglementarea conţinutului lor în apele folosite pentru irigare în republică.

3. Pentru a micşora supraexploatarea resurselor de apă şi a oportunităţilor ratate 
de reciclare a apelor uzate trebuie de îmbunătăţit potenţialul de reutilizare a apei uzate 
(menajere şi industriale) din Republica Moldova lărgind domeniul/tipurile şi eficienţa 
procesului de tratare a lor.
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CREŞTEREA ÎN ÎNĂLŢIME A DESCENDENŢILOR STEJARULUI 
PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR L.) PROVENIŢI DE LA ARBORII 

SITUAŢI ÎN MASIV ŞI LA LIZIERĂ
Cuza Petru

Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat
Au fost studiate particularităţile de creştere în înălţime a descendenţilor stejarului 
pedunculat proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră. S-a demonstrat că 
descendenţele multiple din masiv fiind diversificate genetic se caracterizează printr-o 
creştere rapidă şi stabilă la vârsta când influenţa fluctuaţiilor factorilor locali ai mediului 
este mai slabă, iar viteza de creştere în înălţime a puieţilor este determinată în principal de 
specificul lor genetic. Energia de creştere în înălţime a descendenţei unitare de la lizieră 
depinde de gradul de heterozigoţie a arborelui de la care aceasta provine. Specificul 
încrucişării arborilor de la lizieră face ca descendenţii obţinuţi din sămânţa recoltată 
de pe aceştia să suporte într-o măsură mai mare sau mai mică acţiunea „depresiunii 
consangvine”, fapt care duce la diminuarea energiei de creştere în înălţime la o parte 
însemnată a puieţilor de stejar. De aceea, pentru a evita eşecurile de pierdere a vigorii de 
creştere a descendenţilor la efectuarea lucrărilor de împăduriri trebuie evitată multiplicarea 
stejarului cu ghinda recoltată de pe arborii solitari şi de la marginea masivului forestier.
Cuvine-cheie: Quercus robur, culturi de descendenţe materne, ghindă, în masiv, la lizieră, 
creştere.
Depus la redacţie 13 februarie 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Petru Cuza, Universitatea de Stat din Moldova, str. 
Mateevici, 60, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova, petrucuza@mail.ru, tel. 
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Introducere
Stejarul pedunculat (Quercus robur L.) este un arbore viguros, fiind de mare 

importanţă în pădurile foioase din Europa, datorită atât dominaţiei ecologice, cât 
şi valorii economice [5, 7]. Stejarul pedunculat este un arbore masiv cu creştere 
îndelungată, atinge o înălţime de până la 40-42 m şi formează o coroană largă, rămuros 
împrăştiată cu ramuri puternice, noduroase [1]. Răspândirea stejarului include toată 
Europa: la nord – Insulele Britanice, la vest partea de nord a peninsulei Pirineice, la 
sud – peninsula Apeninică, peninsula Balcanică, litoralul de nord al Asiei Mici, la est 
– munţii Ural [15, 17]. Ca o specie exigentă faţă de compoziţia minerală şi organică a 
solului, stejarul pedunculat creşte în văile dealurilor pe soluri cenuşii, argilo-nisipoase 
şi cernoziomuri cambice, dar se adaptează suficient de bine pe solurile compacte şi 
argiloase ale teraselor [1]. Pădurile stejarului reprezintă o resursă economică importantă, 
deoarece buştenii groşi întrunesc calităţi tehnologice deosebite pentru industria 
prelucrătoare a lemnului [5]. Ne cătând la faptul că din timpuri străvechi arborii au 
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furnizat lemn pentru construcţia oraşelor, cetăţilor, flotelor [18], din cauza activităţii 
nefaste ale omului, s-a produs o micşorare considerabilă a suprafeţelor acoperite cu 
păduri de stejar pedunculat, a scăzut productivitatea şi au slăbit funcţiile de protecţie a 
arboretelor [3].

Având în vedere valoarea economică deosebită a pădurilor de stejar pedunculat, 
este justificată extinderea speciei respective în culturile forestiere în vederea obţinerii 
noilor păduri cu productivitate înaltă şi stabilitate ecologică ridicată, capabile  
să-şi îndeplinească în mod pregnant multiplele funcţii ecologice, dar şi să satisfacă 
necesităţile economiei naţionale în masă lemnoasă. Un aspect important la constituirea 
viitoarelor arborete este menţinerea diversităţii genetice în culturile forestiere de stejar. 
Este o necesitate practică importantă în domeniul împăduririlor deoarece se ştie că 
diversitatea genetică este baza adaptării populaţiilor la spectrul mozaicat al condiţiilor 
de mediu al habitatelor [9]. Unele studii consemnează că instalarea culturilor forestiere 
prin semănarea ghindei stejarului pedunculat provenită de la un număr mare de arbori din 
interiorul rezervaţiilor de seminţe este o condiţie indispensabilă în vederea menţinerii 
stabilităţii şi productivităţii ridicate ale arboretelor [2, 3]. Utilizarea corectă a seminţelor 
(ghindei) în funcţie de provenienţa lor în cadrul executării lucrărilor de împăduriri 
este, de asemenea, un factor important de care trebuie să se ţină seama în chestiunea 
abordată [2, 3]. În sensul celor relatate apare necesitatea studierii particularităţilor de 
creştere a culturilor forestiere instalate cu ghinda provenită din interiorul unor arborete 
productive şi de la arborii situaţi la lizieră. În literatura de specialitate subiectele 
abordate sunt descrise doar fragmentar, ceea ce ne-a determinat să le studiem şi  
discutăm în prezenta lucrare.

Material şi metode
 Pe teritoriul Rezervaţiei Ştiinţifice „Plaiul Fagului” au fost instalate culturi 

experimentale de stejar pedunculat. Terenul are o uşoară înclinare (5°) spre sud-est şi 
se găseşte în partea inferioară a versantului din apropierea nemijlocită luncii râuleţului 
Rădeni. Solul este cenuşiu tipic. Ghinda pentru semănături a fost recoltată de la 64 
de arbori din interiorul rezervaţiei de seminţe de stejar pedunculat („în masiv”) şi de 
la 6 arbori izolaţi, care cresc la marginea masivului forestier („la lizieră”). Condiţiile 
staţionale ale terenului sunt asemănătoare cu cele ale arboretului din care s-a recoltat 
ghinda. S-au efectuat semănături de toamnă (anul 2002) şi de primăvara (anul 2003) 
în blocuri randomizate care au inclus 4 variante de cercetare cu 5 repetiţii. Schema de 
amplasare a culturilor experimentale de stejar pedunculat, metoda de păstrare a ghindei 
şi procedeul executării semănăturilor au fost descrise într-o lucrare anterioară [4].

Rezultate şi discuţii
În semănăturile de toamnă şi primăvară viteza de creştere în înălţime şi după 

diametru a puieţilor de stejar pedunculat a fost influenţată în mod diferit de către locul 
recoltării ghindei („în masiv” sau „la lizieră”) şi numărul genitorilor (64 arbori în 
primul caz şi doar 2 în al doilea). În semănăturile de primăvară descendenţii stejarului 
proveniţi de la arborii situaţi „în masiv” în comparaţie cu cel amplasat „la lizieră” au 
manifestat tendinţa creşterii mai rapide în înălţime. Datele prezentate pe figura 1.b. 
denotă că pe parcursul înaintării în vârstă a stejăreilor se măreşte diferenţa dintre viteza 
de creştere a descendenţilor proveniţi de la arborii situaţi „în masiv” şi „la lizieră”.  
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Este interesant de observat că în primii doi ani de viaţă puieţii în variantele cercetate s-au 
caracterizat prin creşteri asemănătoare în înălţime. În anii care au urmat descendenţii 
proveniţi de la arborii situaţi „în masiv” au manifestat o energie de creştere rapidă 
astfel încât i-au întrecut în înălţime pe cei obţinuţi de la stejarul care creşte „la lizieră”.  
Cu titlu de exemplificare menţionăm că după cel de-al 3-lea an de viaţă înălţimea medie 
de 123,9 cm, care a fost realizată la puieţii proveniţi de la arborii situaţi „în masiv”, 
a fost cu 9,6% mai mare, comparativ cu cea obţinută de către stejăreii rezultaţi de 
la arborele amplasat „la lizieră” (tcalc. = 3,356; p < 0,001). La puieţii proveniţi de la 
arborii situaţi „în masiv” este evidentă tendinţa creşterii rapide şi după diametru. În 
acest an, la puieţii obţinuţi de la arborii situaţi „în masiv” creşterea în diametru a fost 
cu 6,4% mai superioară, decât la cei proveniţi de la stejarul care creşte „la lizieră” 
(tcalc. = 2,716; p < 0,01). După al 7-lea sezon de vegetaţie descendenţii proveniţi de 
la arborii situaţi „în masiv” au manifestat în continuare tendinţa creşterii viguroase. 
Astfel, puieţii proveniţi de la arborii din interiorul masivului forestier îi depăşeau cu 
13,8% în înălţime pe cei care au fost obţinuţi de la stejarul care creşte „la lizieră” 
(tcalc. = 6,094; p < 0,001). Remarcăm că pe parcursul a 10 ani de viaţă diferenţele între 
valorile medii ale înălţimii puieţilor în variantele testate au fost statistic asigurate, ceea 
ce demonstrează veridicitatea tendinţelor evidenţiate în ceea ce priveşte particularităţile 
creşterii puieţilor în funcţie de specificul genitorilor.

 În semănăturile de toamnă creşterea descendenţilor proveniţi de la arborii situaţi 
„în masiv” şi la stejarul amplasat „la lizieră” a fost asemănătoare (figura 1.a.). Probabil 
că specificul creşterii stejăreilor este determinat de faptul că arborii situaţi „la lizieră” 
se caracterizează printr-un grad fie mai ridicat sau mai scăzut de heterozigoţie, ceea ce 
se răsfrânge asupra ritmului creşterii descendenţilor. Se poate presupune că arborele 
solitar numărul 1C se caracterizează printr-un grad scăzut de heterozigoţie, ceea ce a 
determinat ca descendenţii proveniţi de la acest arbore să crească semnificativ mai lent 
în comparaţie cu stejăreii obţinuţi de la 64 de arbori situaţi „în masiv” (figura 1.b.).

Pentru comparaţie menţionăm că puieţii proveniţi de la arborele de „la lizieră” 
numărul 3C se caracterizează printr-o energie de creştere apropiată de aceea a 
descendenţilor obţinuţi de la 64 de arbori din populaţia naturală. Fenomenul surprins 
denotă că acest arbore situat „la lizieră” deţine un grad ridicat de heterozigoţie (figura 
1.a.). Din analiza prezentată reiese că fiecărui arbore care creşte la lizieră îi este propriu 
un anumit grad de heterozigoţie, fapt care se exprimă printr-un anumit ritm de creştere 
a descendenţilor. Cu cât gradul de heterozigoţie a arborilor situaţi „la lizieră” este 
mai scăzut, cu atât este mai pronunţată diferenţa de creştere a descendenţilor (unii 
stejărei manifestă o creştere rapidă în înălţime, în schimb la alţii creşterea este lentă) 
şi este mai joasă valoarea medie populaţională. În baza rezultatelor obţinute, deducem 
că „modelarea” populaţiei naturale prin introducerea în componenţa culturilor 
experimentale a numeroase genotipuri asigură superioritatea stejăreilor pe planul 
stabilităţii ecologice şi rapidităţii de creştere. 

Considerăm că asigurarea diversităţii genetice la descendenţii care provin de 
la arborii din interiorul masivului forestier a determinat superioritatea lor pe planul 
energiei de creştere în comparaţie cu puieţii obţinuţi de la arborii situaţi „la lizieră”. 
O astfel de prezentare a rezultatelor referitoare la particularităţile creşterii puieţilor 
proveniţi dintr-o populaţie naturală corespunde punctului de vedere al unui şir de 
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cercetători potrivit cărora culturile forestiere diversificate genetic în comparaţie cu 
cele monotipice prezintă avantajul obţinerii producţiei ridicate de biomasă şi protecţiei 
împotriva factorilor naturali nefavorabili [11, 14].

Figura 1. Dinamica creşterii în înălţime a puieţilor de stejar pedunculat proveniţi 
de la arborii situaţi „în masiv” şi „la lizieră”: a – în semănăturile de toamnă,  
b – în semănăturile de primăvară.

Date referitoare la specificul creşterii descendenţilor proveniţi de la arborii solitari 
situaţi la lizieră practic lipsesc. Există însă un număr suficient de date ştiinţifice care la 
un şir de specii lemnoase atestă reducerea vigorii de creştere a puieţilor proveniţi din 
autofecundări [10, 12]. Pe plan general cercetările noastre confirmă rezultatele obţinute 
de către cercetătorii menţionaţi, potrivit cărora manifestarea „depresiunii consangvine„ 
la puieţii proveniţi din autopolenizări se exprimă prin reducerea vitalităţii şi energiei 
lor de creştere. Comparând rezultatele obţinute de noi cu cele ale lui E. C. Franclin 
[10], observăm că efectele autopolenizării asupra puterii de creştere a descendenţilor 
sunt mult mai drastice în comparaţie cu cele evidenţiate la puieţii proveniţi de la 
arborii situaţi la lizieră. E. C. Franclin a stabilit că puieţii de Pinus taeda proveniţi din 
autopolenizări au crescut cu o viteză de aproximativ două ori mai mică în comparaţie 
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cu cei obţinuţi din libera polenizare. Valoarea medie a „depresiunii consangvine” a 
puieţilor pinului la vârsta de 12 ani a alcătuit 40-50%, care în următorii ani s-a mărit. 
Potrivit studiilor efectuate de noi pierderea vigorii de creştere a puieţilor consangvini 
de stejar a fost exprimată mai slab. Creşterea lor în înălţime după primii doi ani de 
viaţă a fost cu 87,9-92,1% mai lentă decât la puieţii polimorfi [2, 3, 16], iar la vârsta de 
6 ani indicele de pierdere a vigorii de creştere la puieţii care au suportat „depresiunea 
consangvină” s-a mărit întru câtva, având valoarea de 82,0-87,9%. Datele prezentate 
sugerează ideea că pierderea vitezei de creştere a descendenţilor este mult mai pronunţată 
în cazul autofecundării arborilor seminceri decât atunci când polenizarea are loc între 
indivizii înrudiţi. Probabil că în ambele cazuri pierderea vigorii de creştere se datorează 
acumulării la descendenţi a genelor recesive nefavorabile.

Legitatea evidenţiată, potrivit căreia descendenţele multiple din masiv sunt 
superioare în comparaţie cu descendenţa unitară de la lizieră în ceea ce priveşte energia 
de creştere a caracterelor studiate semnifică că menţinerea eterogenităţii genetice în 
populaţia „modelată” se manifestă nu doar prin valoarea sa adaptivă ridicată graţie 
diversităţii fondului ei genetic [8, 20], dar şi printr-o creştere rapidă şi stabilă la stejari. 
Remarcăm, că în rezultatul cercetării populaţiilor naturale la mai multe specii „model” 
s-a constatat că unul din mecanismele principale ale menţinerii eterogenităţii genetice 
a populaţiilor este viabilitatea ridicată a heterozigoţilor, în comparaţie cu homozigoţii 
[6]. Combinaţiile heterozigote ale alelelor asigură o stare mai înaltă a homeostaziei 
morfogenetice, decât cele homozigote [13]. La stejar manifestarea acestui fenomen 
poate fi pusă în legătură cu faptul că specia se caracterizează prin polenizare anemofilă 
[1], iar populaţiile pe care le formează datorită reproducerii panmictice deţin un grad 
avansat de heterozigoţie. În cazul nostru stejarii situaţi la marginea masivului forestier 
de la care a fost recoltată ghinda se încrucişează în mod întâmplător. Totuşi, numărul 
arborilor donatori de polen în condiţiile lizierei este mai mic în comparaţie cu numărul 
lor în interiorul masivului forestier. În condiţii de lizieră arborii de stejar pot să se 
încrucişeze cu alţii mai înrudiţi. Amintim că în lucrările noastre anterioare [3, 16] s-a 
arătat că specificul încrucişării arborilor de stejar de la lizieră determină la descendenţi 
fie manifestarea heterozigoţiei, ceea ce păstrează la puieţi suficientă rapiditate în 
creştere, fie dimpotrivă suportă acţiunea „depresiunii consangvine” care se exprimă prin 
reducerea energiei de creştere şi a vitalităţii la stejărei. Particularitatea în încrucişarea 
arborilor de la liziere face ca puieţii obţinuţi din sămânţa recoltată de pe aceşti arbori 
să suporte într-o măsură mai mare sau mai mică acţiunea „depresiunii consangvine”. 
Probabil că segregarea heterozigoţilor şi acumularea genelor recesive dăunătoare în 
poligenele care controlează creşterile la descendenţii obţinuţi din seminţele recoltate de 
la arborii de la lizieră poate să se răsfrângă în mod negativ asupra ritmului de creştere al 
puieţilor. Dacă influenţa câtorva gene dăunătoare este neînsemnată, atunci acţiunea lor 
cumulativă poate exercita o influenţă considerabilă asupra creşterii puieţilor de stejar. 
Genele dăunătoare nu frânează creşterea descendenţilor în condiţiile liberei polenizări, 
deoarece încrucişările se produc în mod întâmplător. În interiorul masivului forestier 
fiecare arbore se încrucişează cu altul mai puţin înrudit, care nu conţine aceleaşi gene 
recesive [19]. Creşterea slabă a unei părţi dintre puieţii consangvini, care fac parte din 
lotul experimental, probabil că este determinată de acest fenomen. Având în vedere cele 
expuse, considerăm că la efectuarea lucrărilor de recoltare a ghidei în cadrul activităţilor 
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de împădurire trebuie evitaţi arborii solitari. Un număr semnificativ de puieţi produşi 
de la aceşti arbori se vor caracteriza prin creşteri slabe şi vitalitate scăzută. Urmare a 
rezultatelor obţinute recomandăm ca recoltarea ghindei să se efectueze cu stricteţe din 
rezervaţiile de seminţe şi arborete înalt productive de stejar pedunculat, iar semănatul 
să se facă cu respectarea condiţiilor staţionale.

Astfel, menţinerea diversităţii genetice la descendenţii obţinuţi din libera polenizare 
a arborilor seminceri determină o creştere rapidă şi stabilă la puieţii stejarului 
pedunculat. Strategia menţinerii eterogenităţii genetice la descendenţele multiple 
din masiv în baza asigurării heterozigoţiei s-a dovedit a fi eficace, deoarece tendinţa 
creşterii rapide a stejăreilor a persistat în decursul primilor 10 ani de viaţă. În interiorul 
descendenţei unitare de la lizieră puieţii s-au caracterizat printr-o creştere variabilă. 
O mare parte dintre puieţi au avut creşteri lente şi acest fapt se datorează acţiunii 
negative a depresiunii consangvine. Doar 34,9% dintre exemplare au avut creşteri 
rapide, depăşind după energia de creştere media descendenţelor multiple din masiv, 
adică a probei martor. La aceste exemplare se manifestă heterozigoţia. De aceea, ei 
sunt deosebit de preţioşi pentru programele de ameliorare a stejarului, deoarece conţin 
complexe de gene specifice. Asemenea genotipuri pot fi utilizate cu succes în cadrul 
plantaţiilor experimentale ulterioare de generaţia a 2-a pentru testarea capacităţii 
combinative specifice între anumite genotipuri în vederea obţinerii unui surplus de 
creştere după volum la descendenţi şi pentru programele de ameliorare a altor caractere 
de interes forestier.

Clasarea mediilor variantelor de cercetare ale caracterelor studiate de la valorile 
cele mai mari către cele mai mici a demonstrat că descendenţii din variantele care au 
înregistrat cele mai mari înălţimi corespunzător au realizat cele mai groase diametre. 
Aceasta înseamnă că la organism se manifesta creşterea corelativă a părţilor lui. Pentru 
a analiza legăturile corelative dintre caracterele puieţilor stejarului în diferiţi ani cu 
ajutorul coeficienţilor de corelaţie, au fost calculate toate combinaţiile posibile dintre 
înălţimea şi diametrul puieţilor din cadrul variantelor cercetate (tabelul 1). Din tabelul 
1 reiese că înălţimea şi diametrul puieţilor corelează strâns între ei (r = 0,49-0,72;  
p < 0,001) în primii 4 ani de viaţă. Cu totul o altă tendinţă se observă cercetând legăturile 
corelative dintre parametrii pe care i-au realizat puieţii în primul an de viaţă în raport 
cu cei evidenţiaţi în anii care au urmat. S-a constatat că parametrii dendrometrici ai 
puieţilor realizaţi după primul an de viaţă, fiind raportaţi la cei ai anilor în creştere, au 
evidenţiat corelaţii slabe. 

De exemplu, a fost găsit un coeficient de corelaţie de  
r = 0,17 dintre înălţimea puieţilor la 1 an şi la 3 ani şi un r = – 0,10 dintre înălţimea 
puieţilor la 1 an şi diametrul puieţilor la 3 ani. În schimb, după cel de-al 2-lea – al 4-lea 
ani de viaţă, între înălţimea şi diametrul puieţilor se atestă legături corelative strânse.  
De asemenea, între înălţimea puieţilor după cel de-al 2-lea şi al 4-lea an de viaţă există 
legături corelative înalt semnificative (r = 0,56; p < 0,001). Considerăm că legăturile 
corelative slabe sesizate între caracterele puieţilor primului an de viaţă, în raport cu 
anii în creştere, se datorează faptului că puieţii juvenili şi slab dezvoltaţi în primul 
an de viaţă, graţie particularităţilor biologice ale stejarului, şi-au canalizat energia 
preponderent în creşterea sistemului radicular. Ritmul de creştere a părţii aeriene a fost 
instabil. Acest fapt a determinat întreruperea legăturilor corelative dintre parametrii 
dendrometrici ai stejăreilor realizaţi după primul an de viaţă şi aceiaşi indici consemnaţi 
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la vârste mai înaintate. În anii următori vigurozitatea părţii aeriene a puieţilor a crescut.  
Cu vârsta, creşterea puieţilor a căpătat un caracter ritmic, ceea ce a permis evidenţierea 
legăturilor corelative dintre parametrii lor în diferiţi ani. Legăturile corelative 
dintre înălţimea puieţilor la vârsta de 4 ani cu cea din anii precedenţi consemnează 
despre stabilizarea creşterii exemplarelor în culturile experimentale sau, altfel spus, 
demonstrează că creşterea puieţilor este determinată într-o mare măsură de dimensiunile 
lor iniţiale (realizate de stejărei după cel de-al 2 an de viaţă). În baza celor expuse, 
concluzionăm că în perioada creşterii individuale a puieţilor de stejar (la vârsta  
de 2-4 ani) informaţiile obţinute despre diametrul mediu al puieţilor în populaţii poate 
servi în calitate de indice informativ despre creşterea puieţilor în înălţime şi invers.

Tabelul 1. Matricea coeficienţilor de corelaţie r între caracterele studiate şi  
semnificaţia lor.

Caracterul
Caracterul

2 3 4 5 6 7 8
1. Creşterea în înălţime 
după 1-ul an de viaţă 0,62*** 0,13 0,17 0,17 -0,10 0,11 -0,07

2. Creşterea în diametru 
după 1-ul an de viaţă - 0,22 0,28* 0,27 0,12 0,24 0,11

3. Creşterea în înălţime 
după al 2-lea an de viaţă - - 0,72*** 0,68*** 0,49*** 0,56*** 0,37*

4. Creşterea în diametru 
după al 2-lea an de viaţă - - - 0,60*** 0,61*** 0,54*** 0,49***

5. Creşterea în înălţime 
după al 3-lea an de viaţă - - - - 0,55*** 0,80*** 0,51***

6. Creşterea în diametru 
după al 3-lea an de viaţă - - - - - 0,56*** 0,80***

7. Creşterea în înălţime 
după al 4-lea an de viaţă - - - - - - 0,49***

8. Creşterea în diametru 
după al 4-lea an de viaţă - - - - - - -

Notă: * semnificativ la pragul de 5%, *** semnificativ la pragul de 0,1%

Aprecierea energiei de creştere a descendenţilor stejarului pedunculat s-a făcut după 
înălţimea medie a puieţilor, la vârsta de 2-5 ani, avându-se în vedere legităţile distribuţiei 
statistice a caracterului. În interiorul variantelor cercetate s-a recurs la separarea în trei 
părţi a distribuţiei valorilor variaţionale ale înălţimii medii în intervalul unei abateri 
medii pătrate (σ). Puieţii cu creşteri normale au fost consideraţi cei la care valoarea 
medie în variantă variază în limitele unei abateri medii pătrate, adică descendenţii cu 
înălţimi de M ± 0,5σ. Puieţii înălţimea cărora depăşeşte valoarea respectivă sau este 
mai mică ca aceasta au fost atribuiţi la descendenţi cu creşteri rapide sau lente.

Repartizarea descendenţilor stejarului pedunculat după energia de creştere în 
înălţime a evidenţiat o distribuire similară a puieţilor indiferent de locul recoltării 
ghindei şi perioada semănatului (tabelul 2). Analizând datele din tabelul 2, observăm 
că o proporţie de participare ridicată în variantele de cercetare o reprezintă puieţii care 
au avut o energie de creştere medie. 

De exemplu, ponderea de participare a puieţilor proveniţi de la arborii situaţi „în 
masiv” din semănăturile de toamnă a alcătuit 37,1-44,9% din numărul total de stejărei. 
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Comparativ cu puieţii care s-au caracterizat prin creşteri medii, cei cu creşterea lentă şi 
rapidă au avut o proporţie de participare mai scăzută şi o repartizare aproximativ egală 
în variante. Astfel, în corespundere cu repartizarea puieţilor după energia de creştere în 
variante: rapidă, lentă şi medie, raportul poate fi prezentat ca 1 : 1 : 1,3.

Tabelul 2. Distribuţia puieţilor după energia de creştere în variantele de cercetare.
Locul 

recoltării 
ghindei

Perio-
ada de 

semănat

Energia de 
creştere a 
puieţilor

Procentul puieţilor cu diferită energie de creştere 
în înălţime la vârsta de

2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani

În masiv

toamna
lentă 33,9 32,4 26,7 28,2 26,5
medie 38,9 37,1 44,9 42,4 37,6
rapidă 27,2 30,5 28,4 29,4 35,9

primăvara
lentă 35,3 29,7 28,2 31,0 27,6
medie 35,8 44,0 45,4 40,2 39,3
rapidă 28,9 26,3 26,5 28,9 33,1

La lizieră

toamna
lentă 30,5 28,6 29,9 30,5 30,9
medie 44,5 38,8 35,9 35,6 34,3
rapidă 25,0 32,6 34,2 33,9 34,7

primăvara
lentă 32,2 30,2 30,5 27,1 29,8
medie 42,6 44,0 39,1 42,2 35,4
rapidă 25,2 25,8 30,5 30,7 34,8

Menţionăm că distribuţia puieţilor după energia lor de creştere proveniţi de la 
arborii situaţi „în masiv” şi „la lizieră” este foarte asemănătoare. Astfel, distribuţia 
după energia de creştere la puieţii proveniţi de la arborii situaţi „în masiv” se descrie 
prin raportul de 1 : 1 : 1,4, iar la cei obţinuţi de la stejarii amplasaţi „la lizieră” – de  
1 : 1 : 1,3. De aici rezultă că relaţiile de creştere în înălţime a puieţilor reflectă distribuirea 
normală a caracterului în populaţii, fiind mai puţin dependentă de tipul genitorului.

Concluzii:
1. Menţinerea eterogenităţii genetice la descendenţii obţinuţi din libera polenizare a 

arborilor seminceri determină o creştere rapidă şi stabilă la puieţii stejarului pedunculat 
la vârsta când influenţa fluctuaţiilor factorilor locali ai mediului este mai slabă, iar 
diferenţele în ceea ce priveşte viteza de creştere a stejăreilor sunt determinate în 
principal de specificul lor genetic.

2. Consangvinizarea duce la diminuarea energiei de creştere la o parte însemnată a 
puieţilor de stejar. De aici reiese necesitatea evitării multiplicării stejarului cu ghinda 
recoltată de pe arborii solitari şi de la marginea masivului forestier. Dacă, totuşi, apare 
o asemenea necesitate, trebuie să se recurgă la extragerea prin tăieri a exemplarelor cu 
vigoare de creştere scăzută.

3. Energia de creştere în înălţime şi după diametru a puieţilor de stejar în diferiţi ani 
corelează cu dimensiunile lor iniţiale (realizate de stejărei după cel de-al 2 an de viaţă). 
De aceea, începând cu vârsta juvenilă a puieţilor poate fi efectuată testarea timpurie a 
exemplarelor de stejar cu creştere rapidă.

4. Distribuţia puieţilor de stejar după înălţime este dictată de legea distribuţiei 
normale, nefiind dependentă de tipul genitorilor.
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DEGRADED HISTORICO-CULTURAL ELEMENTS
FROM THE GEOGRAPHICAL LANDSCAPE OF CHIŞINĂU

Codreanu Igor, Volontir Nina, Mironov Ion 

 Tiraspol State University

Rezumat
Peisajele culturale create sub impactul relaţional dintre factorii naturali şi cel antropic, în 
timp au suportat modificări cantitative şi calitative a aspectului, structurii, funcţiilor etc. 
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Sub acţiunea necontrolată a autorităţilor locale, în unele cazuri, în structura peisajelor 
culturale ale municipiului Chişinău se evidenţiază elemente aflate în declin, degradate, 
ruiniforme şi abandonate. Conform tipologiei peisajelor culturale (Cocean, David, 
2014), după criteriul gradului de atractivitate autorii disting tipul de peisaje degradate. 
În lucrare sunt prezentate unele elemente degradate prezente în centrul istoric şi cultural 
al municipiului Chişinău. Starea actuală degradată a acestora nu le determină excluderea 
din registrele şi documentele cadastrale de stat. Dintre acestea menţionăm: monumente 
istorico-culturale, elemente turistice, sacrale, vile, case particulare etc. Responsabilizarea 
autorităţilor şi conştientizarea populaţiei, pot încuraja ameliorarea peisajului urban prin 
reabilitarea elementelor degradate existente.
Cuvinte cheie: peisaj habitaţional urban, monumente istorico-culturale, elemente 
degradate.
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Introduction
From the human desire to develop the environmental sustainability, in some 

cases, the cultural landscape is also put in a damaging condition for itself. Due to 
many unjustified anthropic activities along time, the historico-cultural landscapes have 
undergone essential changes, have degraded or are endangered, and those in Chişinău 
are not an exception. In 1993, the present historic centre of Chişinău was declared 
an architectural monument, but over time it is gradually being destroyed and entire 
neighborhood is in a process of extinction. Monument buildings have been demolished 
and by this the spirit and integrity of the historic centre are being destroyed. Learning and 
preservation of historic and architectural heritage are important actions for the memory 
of a people in order to build a better future. Thus, many elements of the urban landscape 
and located in the historic centre of Chişinău were once the pride of the city, have now 
reached an advanced state of decay or are abandoned. Their today image provokes 
negative emotions so the fact that these objects are left to further degradation provokes 
dissatisfaction with the population and visitors. Most elements of the historico-cultural 
landscape studied and presented in the work are included in the Register of Monuments 
of National and Municipal Importance [3]. Some, being private, are allowed to degrade 
or are sold later particularly to large building companies. 

In this study we present some of the degraded elements abandoned in the historic 
centre of Chişinău: the Hotel Peterburg, the Nazarovs’ Mansion, the Râşcanu-
Derojinschis’ Urban Mansion, the house of sculptor Alexandru Plămădeală, the 
Synagogue, Republican Stadium, the Hotel Inturist - later renamed Naţional, 
the building housing the teachers of Gymnasium No.1 for boys, and private  
residential houses. 
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At present, in our country, the constituent elements of the cultural landscapes are 
given more and more attention at the scientific, practical and legislative level.

Methodology of the study
The main objective of the study is the selective presentation of the results regarding 

the estimation, type, description, analysis and interpretation of some degraded 
historico-cultural elements and monuments of national importance from the historic  
centre of Chişinău. 

The study and analysis of the degraded historico-cultural elements of the 
historic centre of Chişinău are carried out in this paper work through the typology of 
cultural landscapes by Cocean P., David Nicoleta [2]. In any typology of geographic 
phenomena and cultural landscapes the authors point out that the genetic criterion is 
considered to be fundamental and indispensable. In defining the groups and sub-groups 
of cultural landscapes according to that criterion the authors start from the primordial 
human action - from the desideratum of the initiation of a landscape intervention by 
the anthropic factor which has generated further on the series of groups. Therefore, 
according to this criterion for typing cultural landscapes, we have selected the 
following major groups and sub-groups for our study: Historic landscapes;Habitational 
landscapes;Sacred landscapes, with sub-group ritual landscape;Cultural landscapes 
rezulted from productive activities, with sub-group - tourist landscape and comercial  
and service one.

The representative elements of these groups and sub-groups of the studied cultural 
landscapes were assigned to the criterion of attractiveness degree according to their 
aesthetic quality. In this regard we observe that, due to the state they are in, these 
landscapes give a critical touch to the cultural landscape of the historic centre of Chişinău 
while some of them still inspire a state of stability and continuity in time and space. 
As representative and defining elements according to this criterion we highlight: the 
Hotel Peterburg, the Nazarovs’ Mansion, the Râşcanu-Derojinschis’ Urban Mansion, 
the house of sculptor Alexandru Plămădeală in the group of historic landscapes; the 
building housing the teachers of Gymnasium No.1 for boys, and private residential 
houses in that of habitational landscape; the Synagogue in the sub-group of the ritual 
landscape; the Republican Stadium within the sub-group of tourist landscape; and the 
Hotel Inturist-Naţional in the sub-group of commercial and service landscape.

Results and discussions
Elements of cultural landscapes in the historic centre of Chişinău are a valuable part 

of the national and municipal heritage including the reflection of some personalities 
on the landscape architecture of the present-day Chişinău area. Among the studied 
historico-cultural elements we present the following:

The Hotel Peterburg [4] is located on Alexandru cel Bun Street no. 49 and it 
is a monument of national architecture introduced in the Register of Monuments of 
History and Culture of Chişinău. This building dates back to the 1930s and it is a 
typical one of the historic city of Chişinău being the only one of the buildings built in 
neo-classical style. Architecturally, it is a two-level building with the facade adorned 
with semi-columns of the giant Corinthian order, which embraces both floors of the 
building. The first floor of the building was for commercial purpose as it is known that 
in 1907 the building belonged to trader Durdufi and later, until 1940, its owner was the 
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philanthropist merchant Moise Kligman. Since 1940 Puterman Peisah was nominated 
as owner. During the Second World War, the building was damaged, but in 1946 it was 
renovated and all the decor elements were restored. Capitals and decor elements were 
rebuilt from gypsum during the post-war period. In the Hotel Petersburg the intellectual 
elite was able to serve one of the best coffee in Chişinău. Nowadays this building is 
ruined and the plaque on the facade that mentions that this edifice is a state-protected 
monument raises only bewilderment.

The Nazarovs’ Mansion [5] is an architectural monument of national significance 
introduced in the Register of Monuments of History and Culture of Chişinău. The villa 
was built in the 80s of the XIXth century in an eclectic style with rococo elements.  
The first documentary information on real estate dates back to 1900. At that time 
the owners were the brothers Ivan and Nicolai Lebedev and later the villa came into 
the property of merchant Jacob Nazarov. In 1940 the owner became Hana Epştein.  
The house suffered much after the actions during the Second World War, but until 1948 
it was restored.

The architectural uniqueness of the mansion is due to the specific architectural style 
and elements, one being determined by the shells that cover the arch of the windows.  
The entrance of this building is preceded by two columns which in the Italian architecture 
are called “serliana”, a very rare element in the buildings in Chişinău. The roof of the 
villa is built in four slopes, in the shape of a pyramid trunk, covered with iron scales 
and with an entrance to the attic from the central part. 

At present, the mansion is in an advanced stage of degradation with closed doors, 
faded colour, demolished front steps and broken windows. The interior is also damaged. 
The wind blows into the rooms, the walls barely hold, and the ceiling is full of cracks. 
In fact, the property belongs to an individual who has already advertised it to sell. 

The Râşcanu-Derojinschis’urban mansion [6] is located in Bucharest Street 
at the cross-roads with the Vlaicu Pârcălab Street. This historico-cultural element is 
qualified as an architecture monument in the national category. It was built in the 70’s 
of the XIXth century according to the design of the well-known architect Alexandru 
Bernardazzi. 

Over the years, the urban mansion of the Bessarabian noble family Rascanu-
Derojinschi has undergone several transformations. Thus, in the 1950s, a wing was 
annexed to this building with an amphitheatre hall, where the meetings of the Supreme 
Soviet of the MSSR were held. Later, the republican society Ştiinţa was based here, and 
the amphitheatre was used as a cinema hall. In the early 2000s, already in an advanced 
stage of ruin, the building was included in the Register of National Monuments of 
Architecture and transmitted to the balance of the Ministry of Culture.

Nowadays the former urban mansion of the Râşcanu-Derojinschi family, known to 
the inhabitants of Chişinău as a ruin in the historic centre of the capital, still has chances 
for a second life. Recently, the two-story building has undergone total reconstruction 
works and several institutions will be located there. It is doubtful that by preserving 
only a side wall the reconstructed building will present properly the inherited patrimony 
and the historic centre of Chişinău. 

The house of sculptor Alexandru Plămădeală [7] appears for the first time in 
the documentary information in 1868 when the owner was Simon Zaiţev. In 1889 
this property was acquired by Ecaterina Plămădală, a priest’s wife, who demolished 
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the old buildings and at the beginning of the 20th century on their place she built a 
new one-floor house with five rooms for only one family. Alexandru Plămădeală, the 
great sculptor from Bessarabia, the director of the Fine Arts School, the author of the 
monument of Stephen the Great in the Great National Assembly Square from Chişinău 
lived in this house. Even if it is a private house, the historic building looks disastrous. 
It has not been repaired for several decades. Moreover, the six owners of the historic 
building have altered its appearance despite the law. The external state of this historico-
cultural element also demonstrates an active degradation process.

The building housing the teachers of Gymnasium No.1 for boys [1] is a 
monument of architecture and history of national importance introduced in the Register 
of Monuments of History and Culture of Chişinău. In 1839 Duma Urbană offered for the 
construction of the Military Hospital a part of the present-day neighborhood between 
the streets 31 August 1989, Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni and Bucureşti.

After the main block had been built (1843) it started the construction of the 
secondary blocks. Between 1853 and 1854 there was built the edifice at the corner 
of the district, at the cross-roads of the Bucureşti Street with the Metropolitan Gavriil 
Bănulescu-Bodoni one. This one is the building housing the teachers of Gymnasium 
No.1 for boys. The architecture is based on Classicism with Russian influence. 

At present the building has become a simple private one rented to three institutions: 
National Museum of History of Moldova (with restoration laboratories for museum 
items and offices for various services, the Coreography College of Chişinău and 
MOLDASIG.

The Synagogue [8] is a monument of local architectural value included in the 
Register of Monuments of History and Culture of Chişinău. The edifice was built in the 
second decade of the XXth century in eclectic style and historic styling. The construction 
and operation of the synagogue is related to the name of Rabi Ţirilson who was the chief 
rabbi of Bessarabia for several decades. It is a complex of two buildings - a synagogue 
and an asylum for the elderly joined by an annex. The building was abandoned after 
it was destroyed by a powerful earthquake. In 2010, the Jewish community redeemed 
it from the state in order to be reconstituted. Currently, the building complex is in an 
advanced degradation state.

The Republican Stadium [9] was a multifunctional sports complex in the 
Republic of Moldova that was opened in 1952. During that period the Football Clubs 
Zimbru and Dacia, both from Chişinău, as well as the national football team of the 
Republic of Moldova played at home on the stadium. In 2007 at the initiative of the 
Moldovan Government this sporting and cultural objective was closed as it no longer 
met the criteria for international matches being planed to build another modern and 
high-performance stadium instead of it. However, the reconstruction works of the new 
stadium have not started yet.

Meanwhile, local media reported that a dwelling district or even an embassy seat 
could be built on the stadium. In 2013, there were also proposals for an agricultural 
market with 2500 places for trade on those five hectares of land. Later, the Government 
of the Republic of Moldova initiated some public partnership procedures to build a 
republican stadium with a capacity of 25 to 30 thousand seats. However, this objective, 
as well as the land for buildings, with an area of 5.2 ha is messy, degraded, covered by 
spontaneous vegetation and waste. More alarming was the massive fire that occurred 
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in 2017 and which consumed much of the branches that were stored there as a result of 
the April 2017 weather hazard.

The Hotel Inturist, later named Naţional [10], is coming from abroad. In fact, the 
edifice for hotel services was commissioned in 1978. Today, however, only a concrete 
casing with broken windows, doors taken out and walls without plaster is left of this 
construction. It has come to be a haven for street people. The interior, which was once 
a tourist luxury, is now filled with tons of waste. This building in the city centre came 
to this state after the privatization process in 2006 that attributed dozens of landlords 
promising investments and repairs of millions lei, but these commitments remain only 
on paper. Probably due to the desire to hide the degrading situation, those interested in 
it camouflage the edifice with advertising materials.

Recently, around this building it is speculated a lot emphasizing that there are 
hidden interests and that the owners want the block to break down.

Conclusions
Chişinău has inherited a rich historico-cultural heritage, which includes core • 
elements of cultural landscapes;
Under the uncontrolled action of the central and local public authorities there • 
are many historico-cultural monuments like mansions, villas and private 
houses, some of them being in decline, ruined and abandoned, in the structure 
of the urban landscape in the historic centre of Chişinău. According to the 
attractiveness criterion they are appreciated as heavily degraded;
National legislation on the protection of historico-cultural monuments is largely • 
not respected and in some cases, when business interests relate to politics, it is 
cruelly violated;
For the restoration of historico-cultural monuments investment is required, i.e. • 
to be rented by businessmen for further renovate under the law and to use them 
as offices and to preserve them as national patrimony.

Bibliography
1. Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI- lea. Repertoriul 

monumentelor de arhitectură. Editura ARC, 2010.
2. Cocean P., David Nicoleta. Peisaje culturale. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 

2014.
3. Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1531-XII din 22.06.1993. 
4. https://www.prospect.md/ro/history/cladiri-istorice/hotelul-peterburg.html
 5. https://descopeririurbane.com/.../o-alta-istorie-a-vilei-nazaro
 6. http://diez.md/2017/06/08/foto-descoperiri-urbane-vila-oraseneasca-riscanu-derojinschi- 

locul-care-pastreaza-amintirea-cele-mai-vechi-familii-de-boieri-din-moldova/
7. https://www.publika.md/casa-celebrului-sculptor-basarabean-alexandru-plamadeala-sta-

sa-cada-autoritatile-vin-cu-promisiuni-video_1899341.html 
8. https://www.timpul.md/articol/cea-mai-mare-sinagoga-din-capitala-va-fi-reconstruita-

46218.html 
9. https://ro.wikipedia.org/wiki/Stadionul_Republican
10.https://www.google.com/search?q=Hotelul+Inturist,+numit+ulterior+Na%C5%A3iona

l&lr=lang_ru&sa=X&ved=0ahUKEwjF9q-vhMbaAhUH16QKHeE5AsAQuAEIIg&biw=1920
&bih=974

Ecologia şi Geografia Cărţi noi



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

163

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018
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Recenzie asupra monografiei
„Rezistenţa microorganismelor la antibiotice”

Autor Greta Bălan, dr. în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar
Tipografia Print-Caro, Chişinău, 2018, 386 p., ISBN 978-9975-491-5

Pentru sistemul modern de sănătate, creşterea rezistenţei la antibiotice reprezintă 
o ameninţare deosebit de gravă. În ultimele decenii, mai mulţi factori, impedimente 
ştiinţifice, comerciale şi reglementarea, a făcut ca descoperirea de noi antibiotice să 
nu ţină pasul cu microorganismele rezistente la tratamente. În plus, am ajuns să ne 
confruntăm cu problema utilizării nejustificate a antibioticelor şi a altor substanţe 
antimicrobiene, atât la oameni, cât şi la animale, în cea mai mare parte a lumii, fapt 
care amplifică rezistenţa microorganismelor la aceste preparate.

Sinteza monografică „Rezistenţa microorganismelor la antibiotice” semnată 
de dr. în medicină, conferenţiar universitar Greta Bălan, răspunde unei cerinţe de 
informare şi cunoaştere a unor aspecte de ordin teoretic şi practic, cu privire la 
mecanismele celulare şi moleculare ale acţiunii antibioticelor, precum şi riscurile 
imediate sau potenţiale pentru sănătatea organismului uman pe care le implică 
administrarea neargumentată a antibioticelor şi agenţilor chimioterapeutici. 

Lucrarea reuneşte problemele multiple ale domeniului, referitoare la structura 
chimică a diferitelor preparate antimicrobiene de biosinteză şi de chimiosinteză, 
a mecanismelor de acţiune asupra microorganismelor, dar şi a mecanismelor 
de rezistenţă pe care microorganismele le dobândesc la contactul prelungit cu 
preparatul terapeutic, prin selecţia tulpinilor care au devenit rezistente prin 
evenimente mutaţionale unice sau multiple, sau consecutiv dobândirii unei gene 
de rezistenţă.

Elaborarea acestei monografii este o reflectare a interesului major a unui 
număr important de specialişti faţă de fenomenul antibiorezistenţei în general, dar 
şi al interesului public, în special faţă de problemele concrete ale administrării 
antibioticelor şi consecinţele, adeseori nefaste, opuse celor aşteptate. Cunoaşterea 
principiilor generale ale acţiunii antibioticelor şi substanţelor chimioterapeutice 
antimicrobiene este oportună pentru fiecare medic. 

Monografia elaborată are ca scop elucidarea mecanismelor de rezistenţă a 
microorganismelor faţă de preparatele utilizate pe larg cât şi a soluţiilor pentru a 
preveni acest fenomen.

Volumul informaţional asupra acestui subiect este imens pe plan internaţional 
şi autorul şi-a propus să facă o sinteză a acestor informaţii. 

Lucrarea prin conţinutul ei va stârni interesul nu numai specialiştilor de profil, 
ci şi al celor care doresc să înţeleagă secretele acţiunii pastilelor magice, al căror 
concept elaborat de P. Ehrlich, s-a situat în centrul atenţiei timp de mai bine de un 
secol şi va rămâne o preocupare de interes major mult timp de acum înainte, dar, 
în egală măsură, monografia propusă va contribui la înţelegerea cauzelor nereuşitei 
frecvente a tratamentului. 

Lucrarea are un volum de 346 pagini şi constă din introducere şi 12 capitole 
care sunt divizate în subcapitole, finisează cu concluzii şi bibliografie.
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Monografia elaborată de dna Greta Bălan reprezintă o lucrare complexă şi 
interdisciplinară prin spectrul aspectelor abordate şi interpretate de către autor, 
având posibilitatea de a deveni un suport considerabil pentru specialiştii din 
domeniu în elucidarea problemei antibioticorezistenţei. 

Monografia „Rezistenţa microorganismelor la antibiotice”, prezintă interes 
pentru medici clinicişti, microbiologi, biologi, iar informaţia prezentată poate fi 
utilizată în practica medicală, în realizarea cercetărilor ştiintifice în acest domeniu 
şi ca material metodico-didactic pentru studenţi şi rezidenţi.

Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, 
conferenţiar cercetător, şef Laborator Microbiologic, 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

 
 Recenzie asupra monografiei

“Fungii patogeni şi rezistenţa la antimicotice”
Autor: Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar 

сercetător Tipografia Print-Caro, 2018, 274 p., ISBN 978-9975-56-538-7
Fungii patogeni reprezintă o provocare majoră pentru lumea medicală, atît din 

punct de vedere epidemiologic, adică augmentarea incidentei micozelor invazive, cît şi 
în ceea ce priveste diagnosticul sau terapia antimicotică.

Actualmente este în creştere incidenţa infecţiilor fungice invazive ceea ce reprezintă 
o preocupare nu numai pentru microbiologi, ci şi pentru medicii din alte specialităţi, 
precum boli infecţioase, terapie intensivă, onco-hematologie şi pneumologie.

Organismul uman este supus intervenţiei unui şir de factori agresivi care îi 
destabilizează homeostazia şi induc modificări reactive detrimentale, referindu-
ne la posibilitatea implicării unei specii fungice sau a alteia în determinarea unor 
îmbolnăviri. Limita dintre patogen şi nepatogen, dintre colonizare şi oportunism, este 
extrem de labilă, neexistînd practic o delimitare strictă. Fungii consideraţi cu cca. 1 – 2 
decenii în urma ca nepatogeni, existînd în mediul ambiant doar ca banali contaminanţi, 
sunt astăzi recunoscuţi ca agenţi patogeni provoacînd îngrijorare în cazul gazdelor 
imunocompromise. 

În acelaş timp rezistenţa la antifungice reprezintă o problemă actuală, din ce în ce 
mai acută, în special pentru clinicieni, datorită noilor tendinţe de creştere semnificativă 
a frecvenţei tulpinilor levurice rezistente, responsabile de infecţii sistemice. Pe lângă 
rezistenţa genetică faţă de unii agenţi antifungici (Candida lusitaniae la amfotericină 
B, Candida krusei la fluconazol), actualmente se constată o emergenţă a tulpinilor cu 
rezistenţă dobândită faţă de agenţii antifungici în general şi faţă de derivaţii azolici 
în special. Această rezistenţă este importantă în cazul speciilor non-albicans ale 
genului Candida (Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis) şi aproape 
nesemnificativă în cazul Candida albicans.

Monografia rezultă din reviul literaturii de cercetare asupra temei, , Fungii patogeni 
şi rezistenţa la antimicotice”, realizată în cadrul catedrei Microbiologie, virusologie şi 
imunologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi 
Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.

Cărţi noi Cărţi noi
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Această lucrare prezintă datele analizei literaturii de specialitate la tema abordată, 
cu listarea selectivă a bibliografiei în fiecare compartiment (peste 380 de referinţe 
bibliografice ştiintifice şi de popularizare a cunoştinţelor). Au fost studiate, analizate 
şi listate studiile anterioare privind fungii patogeni, factorii de patogenitate, clasele de 
preparate antimicotice etc.

Obiectivul principal al acestei lucrări rezidă în analiza situaţiei în domeniul de 
cercetare menţionat şi acumularea cunoştinţelor actuale despre reperele taxonomice 
a fungilor, metodele de diagnostic, răspunsul imun al organismului la invazia de către 
micete, epidemiologia micozelor, grupele de preparate antimicotice şi tratamentul 
micozelor. 

Autorul foloseşte drept surse bibliografice articole publicate, în special, în ţările 
europene (România, Franţa, Italia, Germania) şi din SUA, Canada, Federaţia Rusă etc. 
cu referire la implicarea fungilor în patologia umană şi dezvoltarea mecansimelor de 
rezisitenţă la antimicotice.

Astfel, studiile prezentate şi argumentele teoretice bibliografice de mare actualitate 
de la care s-a recurs pentru realizarea monografiei, permit o menţinere în actualitate a 
evaluării situaţii privind infecţiile fungice şi rezistenţa la antimicotice, pe plan regional 
şi naţional.

În prima parte a acestei monografii sunt prezentate informaţii generale ce ţin 
de particularităţile fungilor patogeni, biosiguranţă şi biosecuritate în laboratoare, 
noţiuni generale şi de taxonomie a fungilor, cu specificarea unor incertitudini în  
clasificarea lor. 

În a doua parte a acestei monografii cititorul poate descoperi care este reacţia imună 
a organismelor la invazia de către micete, în ce condiţii epidemiologice se declanşează 
boala, principiile de diagnostic în micologia medicală - cum trebuie tratate micozele şi 
care sunt preparatele antimicotice, metodologia de determinare a sensibilităţii fungilor 
către antimicotice.

Monogarfia “Fungii patogeni şi rezistenţa la antimicotice” conţine date obţinute 
din reviul literaturii la subiectele menţionate şi reprezintă o îmbinare de entuziasm şi 
experienţă, se vrea o contribuţie la dezvoltarea micologiei medicale. 

În lucrare se menţioneaza că infecţia fungică reprezintă o provocare continuă pentru 
clinicieni, iar utilizarea pe scară largă a preparatelor antifungice (prioritar azolele, 
polienele şi alilaminele/tiocarbamatele) este unul dintre factorii, care facilitează apariţia 
rezistenţei, ceea ce reduce posibilităţile unui tratament eficace.

Studiile ştiinţifice analizate şi expuse în lucrările din ultimii ani denotă necesitatea 
unor cercetări privind mecanismele de rezistenţă antifungică, perfecţionarea metodelor 
de detectare a rezistenţei, elaborarea de noi preparate antifungice pentru tratamentul 
infecţiilor şi aplicarea metodelor de prevenire a apariţiei şi răspândirii formelor 
rezistente de fungi patogeni.

Monografia întruneşte condiţiile unei lucrări valoroase, deoarece abordează o 
problemă importantă de sănătate publică – rezistenţa la preparatele antimicotice; 
foloseşte în mod adecvat o metodologie reprezentativă şi complexă, necesară obţinerii 
de rezultate semnificative; este bine argumentată sub aspect teoretic şi are un caracter 
evident practic.

Cărţi noi Cărţi noi
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În monografie informaţia este redată clar în conformitatea cu cunoştinţele şi expe-
rienţa mondială, fiind plauzibilă aplicarea practică de către microbiologi, epidemiologi, 
dermatovenerologi igienişti, medici infecţionişti şi specialişti din alte domenii. În mod 
special această monografie este utilă rezidenţilor, doctoranzilor şi cercetătorilor ştiin-
ţifici în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor teoretice în domeniul diagnosticului micoze-
lor medicale, în instruirea universitară a studenţilor şi postuniversitară a rezidenţilor, 
interesaţi în implementarea noilor metodologii de identificare a fungilor patogeni şi 
determinarea sensibilităţii acestora către preparatele antimicotice.

Iulian OLTU, doctor în ştiinţe medicale, 
Director al Spitalului de Dermatologie şi Maladii Comunicabile 

ANIVERSĂRI

PERSONALITATE MARCANTĂ ÎN DOMENIUL BIOLOGIEI 
(Academicianul Ion Toderaş la 70 de ani)

„E mare lucru să ştii să-ţi trăieşti viaţa. 
Majoritatea oamenilor doar există.”— Oscar Wilde

Academicianul, profesor universitar Ion Toderaş, director al Institutului de Zoologie 
al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, este unul dintre 
savanţii biologi de mare prestigiu ai Republicii Moldova, recunoscut în comunitatea 
ştiinţifică internaţională, având o operă ştiinţifică impresionantă, constituită pe parcursul 
a patruzeci şi şapte de ani de muncă asiduă, talent şi dăruire. Hidrobiologia, zoologia, 
ihtiologia, ecologia funcţională şi ecofiziologia animalelor sunt domeniile predilecte. 
Cercetările sale, cu rezultate de excepţie, şi eforturile pentru dezvoltarea Institutului pe 
care îl conduce, îl recomandă ca pe un veritabil continuator al iluştrilor predecesori, dar 
şi ca un nou fondator, cu o personalitate puternică distinctă.

Ion Toderaş s-a născut la 17 august 1948, în s. Logăneşti, r-nul Hânceşti, fiind 
al treilea copil al Mariei şi Chiril Toderaş, familie de pădurari de la care a moştenit 
dragostea de muncă, de natură şi perseverenţa în tot ceea ce urma să realizeze în decursul 
vieţii. Şi-a petrecut copilăria pe malul râului Cogâlnic împreună cu fratele Dumitru şi 
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trei surori: Elena, Dora şi Vera. Încă de mic, obişnuia să petreacă zile întregi hoinărind 
pe malul acestuia, visând că într-o bună zi va ajunge să cunoască toate vietăţile şi 
misterele râului.

În anul 1963, după absolvirea şcolii primare, a plecat de acasă cu binecuvântarea 
părinţilor pentru aşi face studiile la şcoala pedagogică din orăşelul Călăraşi, pe care o 
părăseşte după câteva luni de studii, fiind convins că activitatea în calitate de învăţător 
pentru clasele primare nu corespunde aspiraţiilor şi intenţiilor de a cerceta natura şi în 
special lumea animală de care era pasionat de mic copil. Este înmatriculat în şcoala 
medie internat nr.1 din orăşelul Hânceşti, pe care o absolveşte cu succes în anul 1966 
şi îşi continuă studiile la Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din 
Moldova, pe care le-a finalizat cu excelenţă în anul 1971. În acelaşi an, dând dovadă 
de inteligenţă şi rezultate excelente la studii, având o pregătire temeinică şi o pasiune 
deosebită pentru descifrarea tainelor biologiei, după absolvirea facultăţii a fost angajat 
în colectivul ştiinţific al Institutul de Zoologie Experimentală şi Fiziologie al AŞM 
(actualmente Institutul de Zoologie al MECC). 

Tânărul cercetător I. Toderaş a trăit cu intensitate „aventura” cunoaşterii şi a 
manifestat calităţi de excepţie: un nivel înalt de pregătire, gândire analitică impecabilă, 
capacitate de muncă de invidiat, cunoştinţe profunde şi vaste, care i-au permis să 
realizeze cu succes investigaţiile ştiinţifice la tema tezei de doctorat. S-a remarcat 
în mod deosebit prin originalitatea cercetărilor sale, care s-au constituit ca tematici 
de pionierat pentru biologia acvatică. A reuşit în premieră să aplice în studierea 
ecosistemelor acvatice principii trofodinamice, metode şi modele matematice, 
care i-au permis să obţină date originale privind bilanţul energetic total al speciilor 
dominante de chironomide, să determine intensitatea fluxului de energie în populaţiile 
larvelor acestora şi să releve rolul lor funcţional în procesele de autoepurare a apelor şi 
convertire a substanţelor organice din ecosistemele acvatice. În premieră pentru ştiinţă, 
a argumentat experimental doctrina teoretică privind interconexiunea între creştere, 
metabolism energetic şi nutriţie. De asemenea a efectuat estimarea comparativă a 
metodelor de evaluare a producţiei speciilor comune de hidrobionţi. Astfel, în 1979 
susţine cu brio teza de doctorat „Chironomidele (Diptera, Chironomidae) ecosistemelor 
bazinului Nistrului şi rolul lor în procesele biologice” şi obţine titlul de doctor în ştiinţe 
biologice la Universitatea „I. I.Mecinicov” din Odessa, beneficiind de coordonarea 
academicianului Mihail Iaroşenco. În această primă perioadă a carierei sale ştiinţifice, 
a publicat peste 20 de lucrări în reviste şi culegeri din ţară şi străinătate.

Odată cu susţinerea doctoratului cercetările ştiinţifice iau o amploare şi mai mare 
axându-se pe descifrarea legităţilor funcţionării ecosistemelor acvatice continentale. 
Bazându-se pe cercetările interdisciplinare şi sintezele întreprinse în colaborare cu 
savanţii din centrele ştiinţifice din ţară şi de peste hotare (Rusia, Belarus, România, 
Franţa, SUA), Domnia Sa a dezvoltat şi argumentat importante ipoteze, legităţi 
şi teorii, printre care: argumentarea ipotezei V. Hlebovici referitor la nivelul de 
organizare şi integrare a organismelor unicelulare coloniale; revizuirea concepţiei 
„adaptării metabolice” la diferite temperaturi, demonstrându-se universalismul valorii 
coeficientului Vont’Hof atât pentru metabolismul energetic, cât şi pentru cel plastic 
al animalelor poichiloterme; elaborarea bazei metodologice de estimare a travaliului 
geochimic al populaţiilor de nevertebrate în ecosistemele terestre şi acvatice; 
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identificarea noilor principii în determinarea legităţilor ontogenetice ale variaţiei 
echivalentului energetic, ale metabolismului activ, ale coeficientului convertibilităţii 
energiei asimilate şi ale productivităţii nevertebratelor cu tipul de creştere exponenţial, 
parabolic şi asimptotic. Erudiţia ştiinţifică a academicianului Ion Toderaş era întemeiată 
de cunoştinţele temeinice şi de specializarea la Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe din Rusia, Sankt-Petersburg (1986–1987) sub îndrumarea profesorului 
Gheorghe G. Vinberg, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a URSS, biolog şi 
enciclopedist remarcabil, om de ştiinţă cu reputaţie mondială. În cadrul acestei instituţii 
în anul 1991 şi-a susţinut teza de doctor habilitat „Bazele estimării rolului funcţional al 
populaţiilor de animale în ecosistemele acvatice continentale”. 

Motivat de o continuă cercetare şi aprofundare a datelor experimentale şi teoretice, 
domnul I. Toderaş a elaborat o nouă concepţie ştiinţifică „Existenţa unor legităţi unice 
ale fluxului de materie, energie şi formare a productivităţii secundare”, care a permis 
lansarea unei noi direcţii ştiinţifice – Biogeochimia ecofiziologică a animalelor, care a 
deschis noi frontiere vizând fundamentarea unor principii necunoscute în cuantificarea 
funcţionării populaţiilor animalelor poichiloterme în ecosistemele acvatice şi cele 
terestre. Validitatea şi probitatea acestei direcţii ştiinţifice este asigurată de şcoala 
ştiinţifică a Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova, fondată de academicianul  
M. Iaroşenco şi la care dl I. Toderaş a contribuit şi continuă să-i sporească  
dezvoltarea ascendentă.

Cumulând temeinice cunoştinţe profesionale şi fiind înzestrat cu un pregnant simţ 
al echilibrului şi al echităţii, academicianul Ion Toderaş reprezintă de multă vreme 
un adevărat mentor spiritual pentru reprezentanţii tinerei generaţii. În atmosfera de 
înaltă competitivitate profesională a Institutului de Zoologie a reuşit să strălucească 
şi să trezească entuziasmul discipolilor săi insuflându-le pasiune pentru activitatea 
de cercetare şi studiere în domeniul biologiei. Academicianul Ion Toderaş a ştiut să 
îndrume discipolii spre direcţii moderne de cercetare şi, observând aptitudinile şi 
aspiraţiile individuale ale fiecăruia, i-a călăuzit necondiţionat stimulând inventivitatea 
şi dorinţa de cercetare. Fiind mereu în pas cu domeniile noi de cercetare în biologie, 
a încurajat stagiile tinerilor cercetători în Centrele de excelenţă de peste hotare pentru 
însuşirea metodelor şi tehnicilor noi de înaltă fineţe şi utilizarea echipamentului 
performant în realizarea investigaţiilor fundamentale şi aplicative în domeniul zoologiei, 
hidrobiologiei şi biologiei moleculare. În calitate de îndrumător la teze de licenţă, 
masterat, doctorat în zoologie, ecologie, ihtiologie are un număr de peste 110 specialişti 
licenţiaţi şi masteranzi, dintre care 50 au susţinut cu succes admiterea în doctorantura 
din ţară şi străinătate, 30 doctori în ştiinţe, inclusiv un laureat al Concursului Naţional 
„Teza de doctorat de excelenţă”, 10 doctori habilitaţi atestaţi, inclusiv 2 laureaţi ai 
Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă”, din care 6 persoane deţin titlul 
ştiinţifico-didactic de profesor. În curs de elaborare sunt încă 3 teze de doctor habilitat 
şi 8 teze de doctor în ştiinţe biologice. Fiind o personalitate competentă şi responsabilă, 
savantul şi dascălul Ion Toderaş a reuşit să le cultive aceleaşi calităţi şi discipolilor săi 
care, pe parcurs, s-au manifestat deja ca savanţi notorii.

Investigaţiile discipolilor academicianului Ion Toderaş sunt lucrări inedite în 
mai multe domenii inventarierii diversităţii hidroflorei şi hidrofaunei, stabilirii  
succesiunilor structural-cantitative multianuale şi sezoniere ale comunităţilor principale 
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de hidrobionţi, valorificării sustenabile şi conservării speciilor economic valoroase 
şi evaluarea lor ca organisme monitoare a calităţii apei ecosistemelor acvatice din 
Republica Moldova (Haidar Мuna, Nauc Veronica, Ungureanu Laurenţia, Serghei 
Filipenco, Usatîi Marin, Climenco Vitalie, Salem Obadi Sael); cuantificării rolului 
funcţionării biogeochimice a populaţiilor organismelor în ecosistemele acvatice  
(Haidar Nidal, Cernâşova Irina, Bileţchi Lucia, Zubcov Elena, Zubcov Natalia, 
Mohammed Hussein Al Widyan Jafar, Ozdemir Mehmet); elucidării particularităţilor 
biologice şi a rolului diferitor grupe de animale nevertebrate şi vertebrate în ecosisteme 
naturale şi antropizate (Şavdari Niran, Andreev Nadejda, Silitrari Elena, Purcic 
Veaceslav, Kiseliova Olga, Arcan Elena, Cojan Constantin, Derjanschi Valeriu, Poiras 
Anton, Baban Elena, Andreev Alexei, Gliga Olesea, Jalbă Liliana, Cozari Tudor, Plop 
Larisa ); ajustării şi aplicării metodologiilor şi tehnicilor ADN-barcoding, analizelor 
cariologice în studiul animalelor, completării Băncilor de Gene internaţionale cu 
secvenţe de ADN pentru speciile de animale din Republica Moldova, conceptelor 
moderne în cercetările de biologie aut- şi sinecologice ca elemente fundamentale în 
stabilirea particularităţilor funcţionării şi rolului structurilor din ecosistemele acvatice 
şi terestre (Movilă Alexandru, Munteanu Natalia, Buşmachiu Galina, Şuleşco Tatiana, 
Cravcenco Oxana); evaluării diversităţii comunităţilor de endo- şi ectoparaziţi, 
interacţiunii lor în sistemul parazit-gazdă la plante şi animale, elaborării măsurilor 
de profilaxie şi tratament (Erhan Dumitru, Rusu Vadim); fundamentării teoretice 
a managementului ecologic (Capcelea Arcadie); modelării matematice şi utilizării 
sistemelor informaţionale în estimarea şi pronosticarea productivităţii secundare în 
ecosistemele continentale şi marine (Dumbrăveanu Dorin). 

În activitatea didactică, Acad. prof. Ion Toderaş rămâne un model de referinţă, 
probabil greu de egalat în cadrul şcolii ştiinţifice pe care o coordonează şi în afara 
acesteia, fiind profesor asociat la Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Ştiinţe Reale, Universitatea de Stat 
din Comrat şi Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. În perioada anilor 1988–2005 a 
îndeplinit funcţia de şef al Catedrei de Zoologie la Universitatea de Stat din Moldova 
(1988–1989), devenită apoi Catedra de Zoologie şi Ecologie (1998–2000), apoi Catedra 
de Biologie Umană şi Animală a Universităţii de Stat din Moldova (2000–2005).  
În anul 1993 pentru merite deosebite în activitatea didactică i s-a conferit distincţia 
Magna cum laude. Lecţiile la disciplina „Statistica, modelarea şi simularea proceselor 
biologice” ale profesorului universitar Ion Toderaş sunt de neuitat pentru toţi cei care 
au avut privilegiul să îi fie studenţi, lecţii de o rigoare maximă posibilă pentru o materie 
atât de complexă şi bazată pe atât de multe observaţii experimentale, aproximaţii 
matematice şi incursiuni necesare în adâncurile biologiei moderne. Din anul 1988, timp 
de 30 de ani, susţine 12 cursuri normative, cursuri speciale şi seminare la Facultatea de 
Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova şi Facultatea Ştiinţe ale Naturii 
a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei printre care „Zoologia nevertebratelor”, 
„Hidrobiologia”, „Productivitatea ecosistemelor terestre şi acvatice”, „Informatica şi 
tehnica de calcul în biologie”, fiind coautor la 14 manuale, compendiuri şi alte lucrări 
didactice. Este coautor al Sistemului informaţional de testare a cunoştinţelor studenţilor 
la Biologie (Botanică, Zoologie ş.a.) şi al Programului analitic de predare a Zoologiei 
în învăţământul preuniversitar. A ţinut o serie de prelegeri şi cursuri practice la şcolile-

Aniversări Aniversări



170

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

seminar de standardizare a metodelor hidrobiologice, ecofiziologice şi ecotoxicologice 
din fosta URSS (Toliatti, 1979; Baikalsk, 1981; Moscova, Sankt Petersburg,  
1979–1992), la universităţile din California, Paris, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi ş.a. 
(1997–2005).

Concomitent academicianul Ion Toderaş exercită funcţia de preşedinte al Consiliilor 
Ştiinţifice specializate din cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitate cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialităţile 165.02. Zoologie, 165.03. 
Ihtiologie, 165.04. Entomologie, 165.05. Parazitologie şi 166.01. Ecologie, preşedinte 
al Societăţii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova „Argonaut”, preşedinte 
al Comitetului Naţional UNESCO „Omul şi Biosfera” al Republicii Moldova, 
vicepreşedinte al Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul 
Ştiinţei şi Tehnicii, membru al Comitetului Naţional pentru Politica de Mediu, membru 
al Colegiului Ministerului Mediului al Republicii Moldova, membru al Comisiei 
Naţionale pentru Securitate Biologică a Republicii Moldova, membru al Grupului 
„Ecofiziologie” în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Ţărilor Dunărene, expert naţional 
şi internaţional în domeniul biodiversităţii lumii animale, responsabil de participarea 
Republicii Moldova la Saloanele de Invenţii din Geneva, Elveţia.

Academicianul Ion Toderaş desfăşoară o bogată activitate, pe multiple planuri: de 
cercetare ştiinţifică în domeniul zoologiei şi al disciplinelor conexe, în plan editorial, 
managerial, didactic, de protecţie şi remediere a speciilor de animale în calitate de 
Preşedinte al Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.

Un proiect aparte, putem spune un proiect al sufletului, este pentru academicianul 
Ion Toderaş fondarea Laboratorului de Sistematică şi Filogenie Moleculară (2007), care 
în anul 2014 a stat la baza fondării Centrului de Biologie Generală şi Moleculară, mai 
apoi redenumit în Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice în cadrul Institutului de 
Zoologie. În calitate de coordonator al acestuia este convins că numai complementarea 
metodologiilor clasice ale biologiei generale, zoologiei, hidrobiologiei şi ihtiologiei, 
entomologiei, parazitologiei etc. cu metodologiile de vârf ale geneticii şi biologiei 
moleculare poate furniza posibilităţi performante de punere în valoare a diversităţii lumii 
animale ca componentă majoră a patrimoniului natural. Academicianul Ion Toderaş este 
promotorul ajustării şi aplicării metodologiilor ADN-barcoding, analizelor cariologice 
în studiul animalelor, completării Băncilor de Gene internaţionale cu secvenţe de ADN 
pentru speciile de animale din Republica Moldova, conceptelor moderne în cercetările 
de biologie aut- şi sinecologice ca elemente fundamentale în stabilirea particularităţilor 
funcţionării şi rolului structurilor din ecosistemele acvatice şi terestre. Astfel prin 
aplicarea metodelor molecular-biologice au fost identificaţi reprezentanţii complexului 
Anopheles maculipennis şi Culex pipiens, stabilită componenţa faunistică a speciilor 
de Culicidae şi identificate, în rezultatul analizei fenotopice şi genotipice, formele 
autogene şi neautogene de Culex pipiens pipiens, ceea ce este foarte important pentru 
Baza Europeană de date. Au fost acceptate şi depuse în Banca de Gene a Centrului 
Naţional de Informaţie Biotehnologică (SUA) 16 secvenţe lineare de ADN pentru 3 
specii de căpuşe ixodide – vectori a bolilor emergente, 3 specii de Babezia, 2 specii de 
Rickettsia şi Anaplasma. Unul din rezultatele remarcabile constă în cercetările genetice 
asupra ADN-ului speciilor de peşti şi înregistrarea pentru prima oară în r. Prut a speciei 
invazive Benthophilus nudus (Breg, 1898).
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Academicianul Ion Toderaş a elaborat o serie importantă de lucrări, apreciate 
ca profunzime, contribuind astfel la dezvoltarea ştiinţei zoologice. Astfel a devenit 
un lider al domeniului şi autoritate printre colegii de breaslă, activitatea de cercetare 
ştiinţifică fiind reflectată în publicarea ca unic autor sau în colaborare, a 590 lucrări 
ştiinţifice, inclusiv peste 25 de monografii şi manuale, 20 de lucrări didactice, 40 de 
brevete de invenţie. Rezultatele ştiinţifice au fost prezentate la peste 60 foruri ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale şi şi-au găsit aplicare în: fundamentarea concepţiei şi a 
programului „Monitoringul ecologic în Republica Moldova”, „Planul strategic de 
acţiuni în domeniul conservării biodiversităţii Republicii Moldova”, „Primul raport 
naţional despre biodiversitate”, „Cartea Roşie a Republicii Moldova” (Ediţia a 
II-a şi a III-a), precum şi la elaborarea manualelor: «Введение в продукционную 
гидробиологию», Alimov A.F. (1989), «Количественная гидроэкология», Şiticov 
V. K, Rozenberg G.S., Zincenco T.D., Toliati, (2003), „Ecologia microorganismelor 
acvatice”, (în colaborare, 2005, tradus în limba engleză) a cursului „Ecofiziologia 
animalelor acvatice” la Facultatea Biologie a Universităţii Mihail Lomonosov din 
Moscova, cursurilor normative şi speciale susţinute la Universităţile din Moscova 
(«Введение в гидробиологию»), Ircutsk («Экология гидробионтов», «Общая 
гидробиология», «Биопродуктивность и рациональное использование водных 
ресурсов»), la elaborarea programelor pentru examenele de doctorat la specialitatea 
03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie în Republica Moldova şi Republica Belarusi, a 
programelor de educaţie ecologică la distanţă la Universitatea Riverside din California 
SUA, a legislaţiei şi actelor normative «Методические указания по разработке 
нормативов предельно допустимых вредных воздействий на поверхностные 
водные объекты» a Ministerului Resurselor Naturale al Federaţiei Ruse, a programelor 
şcolilor-seminar de instruire şi standardizare a metodelor de evaluare a productivităţii 
secundare şi de cercetare a unor parametri ecofiziologici ai populaţiilor de animale, de 
valorificare raţională a productivităţii biologice şi protecţie a ecosistemelor acvatice 
şi cursurilor speciale pentru studenţii anului III-IV la specializările „Hidrobiologie”, 
„Ihtiologie”, „Zoologie generală”. Este coautor al colecţiei Naţionale de carte „Lumea 
vegetală şi lumea animală a Moldovei”, al lucrării fundamentale ”Lyme disease” 
(ISBN: 978-953-51-0057-7), 2012, în colaborare cu centrele ştiinţifice prestigioase din 
SUA, Anglia, Ungaria, Polonia, Suedia, Croaţia, editată de INTEH OPEN SCIENCES, 
al monografiei „Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia (în studiul faunei piscicole 
din Republica Moldova), al capitolului “Hydrobiocenosis State of the Prut River in 
the Sculeni-Giurgiulesti Sector” din monografia “Management of Water Quality 
in Moldova”, editată de Springer, al Atlasului „Peştii apelor Moldovei”, editor al 
îndrumarului metodic „Monitoringul calităţii apei şi evaluarea stării ecologice a 
ecosistemelor acvatice” (2015) şi al Ghidului de prelevare a probelor hidrochimice şi 
hidrobiologice (2015) ş.a. 

În calitate de director al Institutului de Zoologie dl academician Ion Toderaş 
întruchipează îmbinarea perfectă a savantului notoriu şi a managerului ştiinţific 
talentat prin vocaţie, ne dovedeşte spiritul său organizatoric şi stimulat de dorinţa sa ca 
Institutul de Zoologie să fie o mândrie a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
al Republicii Moldova, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Ţării, a promovat cu 
insistenţă profesionalismul, competitivitatea, cercetările inedite în diferite domenii 
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neexplorate ale zoologiei. A contribuit la asigurarea cu echipament performant a 
subdiviziunilor institutului, a desfăşurat o fructuoasă activitate privind implementarea 
rezultatelor ştiinţifice în agricultură, silvicultură, piscicultură, acvacultură, apicultură, 
zooveterinărie. Nu în zădar activitatea de cercetare din Institutul de Zoologie, pe care îl 
coordonează, a fost evaluată în anul 2015 de către Consiliul Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare al Republicii Moldova cu calificativul maxim, pentru care i s-a acordat titlul 
de „Organizaţie cu recunoaştere internaţională categoria A”.

Academicianul Ion Toderaş a contribuit substanţial la stabilirea relaţiilor de 
colaborare cu instituţiile de învăţământ superior şi cu numeroase instituţii ştiinţifice din 
ţară şi din străinătate, implicându-se în derularea unor importante proiecte naţionale 
şi internaţionale. În cadrul Parteneriatului dintre Universitatea de Stat din Moldova 
şi Universitatea Riverside din California, SUA a fost realizat proiectul „Dezvoltarea 
educaţiei ecologice în Moldova”, în care au fost elaborate şi implementate pentru prima 
dată programe de educaţie ecologică la distanţă. Realizarea proiectului MOBI-2651-
CS-05 Nematodes and Microarthropods as Indicators of Environmental Health, 
finanţat de Academia Naţională a SUA în Programul CRDF-MRDA în anii 2006- 2007 
a permis identificarea a 150 specii de nematode, 114 specii de microartropode şi 30 
specii de rotifere şi fondarea colecţiei de preparate a acestora. Au fost înregistrate 
specii noi de nematode pentru fauna Republicii Moldova - vectori ai bolilor virotice 
din genul Xiphinema. 

Trebuie menţionată contribuţia de excepţie a academicianului Ion Toderaş la 
organizarea investigaţiilor comune ale Institutului de Zoologie al AŞM cu Universitatea 
de Ştiinţe Agricole, Bari din Italia în cadrul proiectului internaţional 13.820.08.02/
ItF „Modalităţile reale de aplicare a substanţelor biologic active în vederea diminuării 
pagubelor de meloidogyne culturilor horticole pe teren protejat din Italia şi Republica 
Moldova”. Au fost monitorizate peste 30 ha plantaţii legumicole (tomate, castraveţi, 
ardei, vinete, dovleci) pe teren deschis şi 25 ha în teren protejat din 3 raioane (Soroca, 
Criuleni, Anenii-Noi) din R. Moldova şi asociaţia de producţie horticolă din localităţiile 
Casteliane şi Locorotondo (suburbia or. Bari, Italia). S-au constatat valorile gradului 
fitohelmintotic al nematodelor galicole din genul şi eficienţa nematocidă a preparatului 
Aphanocladium album (izolatul MX-95) ca remediu ecologic de protecţie a plantelor. 

Sub conducerea academicianului Ion Toderaş Institutul de Zoologie în colaborare 
cu Universitatea Versalles St-Quentin-En-Yvelines, Franţa, Universitatea de Stat din 
Moldova şi Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM au fost testate în hrana 
albinelor suplimente nutritive noi în perioada deficitară de cules în natură. S-a demonstrat 
că, hrănirea familiilor de albine cu amestec nutritiv, îmbogăţit cu suplimente biologic 
active din biomasa microalgelor acvatice şi suplimentul nutritiv „Apispir” contribuie 
la creşterea prolificităţii mătcilor, cantităţii de puiet căpăcit, puterii familiei de albine, 
rezistenţei familiilor la boli, viabilităţii puietului din cuib, cantităţii de ceară crescută 
pe faguri, cantităţii de păstură acumulate în cuib şi cantităţii de miere acumulate în cuib 
la primul cules. În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate procedee noi de hrănire 
a familiilor de albine în perioadele deficitare de cules melifer în natură şi obţinute  
brevete de invenţie. 

Semnificativă este colaborarea directă a academicianului Ion Toderaş în cadrul 
Institutului de Biologie al Academiei Române, la programul vizând influenţa factorilor 
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antropici asupra ecosistemelor acvatice din Delta Dunării. În decursul mai multor ani 
au fost conjugate eforturile cercetătorilor Institutului de Zoologie al AŞM şi Institutului 
de Biologie al Academiei Române în scopul realizării unui amplu program de cercetare, 
instruire şi reciclare a cadrelor în domeniul ecologiei acvatice, iar lucrarea editată 
în comun în anul 1999 „Ecologia microorganismelor acvatice”, semnată de autorii  
Ion Toderaş, Maria Negru, Doina Ionică, Dorina Nicolescu, Alexandra Simon-Gruiţă, 
reprezintă rodul unei îndelungate şi susţinute cooperări.

Este de remarcat contribuţia academicianului Ion Toderaş la organizarea 
investigaţiilor comune ale Institutului de Zoologie al AŞM cu Universitatea „Al. I. Cuza” 
– Iaşi, România, găzduite de Staţiunea Biologică Potoci, care a asigurat posibilitatea 
efectuării unor aplicaţii prin utilizarea dotărilor şi mijloacelor constituite în timp: nava 
de cercetări „Emil Racoviţă”, batiscaful „I.S.I” şi ferma salmonicolă flotabilă de pe 
lacul Bicaz. Rezultatele obţinute au fost reflectate în culegerea de lucrări, în 2 volume 
„Lacurile de acumulare din România”, care cuprind o paletă largă de probleme privind 
impactul ecologic al activităţilor antropice asupra lacurilor de acumulare, metodologia 
de abordare, criterii de analiză a troficităţii şi potenţialul bioproductiv în condiţii 
naturale şi dirijate. 

Alt proiect realizat de către Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România este proiectul 
“Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity  
of Prut River” / Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a 
biodiversităţii râului Prut, cod MIS ETC 1150 din cadrul Programului Operational 
Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007–2013, finanţat de Uniunea 
Europeană. Realizarea proiectului a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea în 
parteneriat a resurselor ştiinţifice, umane şi logistice pentru monitorizarea, restaurarea 
şi îmbunătăţirea biodiversităţii acvatice a râului Prut, pentru a face faţă condiţiilor 
dificile provocate de climă sau de eventuale acţiuni antropice nefaste. Astfel se va 
realiza o mai eficientă colaborare între gestionarii şi utilizatorii finali ai biodiversităţii 
râului Prut de ambele părţi ale frontierei şi se va consolida cadrul de cooperare pentru 
viitoare acţiuni ale Uniunii Europene în domeniile protecţiei mediului, educaţiei şi 
cercetării. Realizarea acţiunilor din cadrul proiectului au contribuit semnificativ la 
îmbunătăţirea condiţiilor culturale, economice si de protecţie a mediului in contextul 
unor frontiere mai sigure şi printr-o mai strânsă colaborare între partenerii de pe 
ambele parţi ale Prutului, rezolvarea provocărilor de mediu inclusiv pregătirea pentru  
situaţii de urgenţă. 

Academicianul Ion Toderaş a contribuit semnificativ în calitate de executor 
la realizarea cu succes a proiectului internaţional MIS ETC 1676 „Cooperare 
interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea 
poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”, din cadrul Programului 
Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007–2013, finanţat de 
Uniunea Europeană realizat de către Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Centrul Ştiinţific 
Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odessa, Ucraina şi Institutul de Geologie şi 
Seismologie al AŞM, care a rezultat cu fondarea Reţelei Internaţionale Interdisciplinare 
pentru Prevenirea Dezastrelor şi de Atenuare a Poluării Mediului în Euroregiunea 
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Dunărea de Jos (INPOLDE) – un mecanism capabil de a monitoriza starea mediului şi 
de a oferi suport ştiinţific pentru factorii de decizie în elaborarea politicilor orientate 
spre prevenirea impactului negativ al eventualelor accidente antropice şi naturale în 
Euroregiunea Dunării de Jos, elaborarea şi implementarea planurilor comune de acţiune 
în situaţii de urgenţă. 

Graţie contribuţiei de excepţie a dlui academician Ion Toderaş la progresul ştiinţei şi 
învăţământului în Republica Moldova, precum şi la consolidarea relaţiilor de colaborare 
interacademice şi interuniversitare internaţionale, rezultatelor remarcabile obţinute în 
activităţile comune de cooperare cu instituţiile de cercetare şi de învăţământ superior 
din Romania, în anul 2016, la recomandarea academicienilor Marian Traian Gomoiu 
şi Constantin Toma, susţinuţi de Secţia de Ştiinţe Biologice a Academiei Române  
a fost ales membru de onoare al Academiei Române. 

Institutul de Zoologie, cu ghidarea iscusită a academicianului Ion Toderaş 
organizează numeroase conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, iar  
acordurile de colaborare şi schimburile de publicaţii cu instituţii similare din străinătate 
(România, SUA, Italia, Germania, Turcia, Franţa, Polonia, Ungaria, Rusia, Ucraina 
ş.a.) îi conferă o amplă deschidere europeană, fiind puternic ancorat în circuitul 
contemporan de idei.

Academicianul Ion Toderaş realizează o intensă activitate de recenzare şi expertiză 
în calitate de redactor-şef adjunct al revistei recenzate „Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii”, membru al colegiului de redacţie al revistelor 
«Гидробиологический журнал» (Kiev, Ucraina), „Ecologia teoretică şi aplicată” 
(Bucureşti, România), „Akademos”, „Mediul Ambiant”, „Noosfera”, al Colecţiei 
Naţionale „Rezervaţiile Ştiinţifice ale Republicii Moldova”, al culegerii periodice 
“Ecological Studies, Hazards, Solutions”, al Ediţiei a III-a „Cartea Roşie a Republicii 
Moldova”, membru al Consiliului academic al revistei „Studia Universitatis Moldaviae”, 
Seria Ştiinţe reale şi ale naturii (2015–prezent) ş.a. 

Dl academician Ion Toderaş activează în calitate de membru al Comisiei CNNA 
de expertiză unificată în ştiinţe biologice şi medicale, preşedinte al Comisiei de experţi 
în biologie a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi vicepreşedinte al 
Comisiei Naţionale pentru editarea Cărţii Roşii a Republicii Moldova. 

Contribuţia de excepţie a dlui acad. I. Toderaş la progresul ştiinţei şi învăţământului 
în Republica Moldova, precum şi la consolidarea relaţiilor de colaborare interacademice 
şi interuniversitare internaţionale a justificat promovarea Domniei Sale în calitate de 
membru corespondent al AŞM (2000), membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (2004–2008), coordonator al Secţiei de Ştiinţe 
Biologice, Chimice şi Ecologice a AŞM (2005–2008), membru titular al AŞM (2007). 

Expresie a contribuţiei semnificative aduse de academicianul Ion Toderaş la 
aprofundarea ştiinţelor biologice şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare în cadrul 
Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău în anul 2016 i-a fost conferit 
titlul onorific de Doctor Honoris Causa. Un număr impunător de studenţi şi doctoranzi 
din cadrul Universităţii au perfectat teze de doctor şi doctor habilitat sub conducerea 
academicianului Ion Toderaş, iar 22 absolvenţi, printre care 3 doctori habilitaţi  
şi 3 profesori sunt angajaţi ai Institutului de Zoologie. 
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Prodigioasa activitate, meritele deosebite în domeniul profesat, al zoologiei, 
i-au adus recunoaşterea publică prin acordarea unor distincţii: Diplomă de onoare a 
Parlamentului – 27.12.2007; Diplomă de gradul întâi – Guvernul Republicii Moldova 
– 2007; Titlul onorific „Om Emerit”; Premiul I al Academiei de ştiinţe a URSS – 1979, 
Premiul I al Academiei de ştiinţe a Moldovei – 1980, Inventatorul anului – 2007; Medalia 
„Dimitrie Cantemir” acordată de Academia de Ştiinţe a Moldovei – 2008; Premiul şi 
medalia de aur – OMPI, Medalia de aur – Eminente servicii aduse cauzei progresului 
(ICEPEC-Bruxelles), Comandor al Ordinului „Merite de l’invention” (Belgia). Laureat 
al Premiului Naţional ediţia 2013 pentru ciclul de lucrări ştiinţifice „Diversitatea, 
protecţia şi valorificarea lumii animale”, Diplomă şi Medalie HENRY COANDĂ Clasa 
I. Pentru merite deosebite în Creativitatea Inovaţională – 2013; Diplomă şi Medalie 
CHARTE. Pour la contribution à la stimulation, au dèveloppement et à la promotion 
de la créativité à „Brussels Innova/Eureka” Bruxelles – 2013; Diplomă „MERITUL 
ACADEMIC” 2013; Diploma and Medalie of Commander, acordată de către High 
Commision of the Invention Award. Brussels, 2015; Premiul Nominal „Boris Melnic” 
al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM – 2016; Medalia 
„Nicolae Milescu Spătaru” – 2016; Medalia jubiliară ”70 de ani de la crearea primelor 
instituţii de cercetare care au stat la baza fondării Academiei de Ştiinţe a Moldovei”; 
Medalia Universităţii Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Franţa – 2016; Diploma 
Academiei Române – 2016, Ion Toderaş membru de onoare al Academiei Române; 
Diploma Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi pentru colaborare fructuoasă desfăşurată 
în decursul a 25 de ani cu Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi – 2017; Premiul pentru 
Inovaţie şi Crucea de Comandor de către Înalta Comisie pentru Invenţii (Bruxelles – 
2018); Cetăţean de onoare al raionului Hânceşti – 2018; medalii de aur, argint şi bronz 
la Expoziţiile Internaţionale din SUA, Anglia, Belgia, Elveţia, România ş. a.

În familia academicianului Ion Toderaş a dominat întotdeauna atmosfera ştiinţifică. 
Soţia, Lidia Toderaş, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, pe 
care a cunoscut-o încă în anii de studenţie, şi care l-a susţinut cu multă dragoste timp de 
47 de ani în toate încercările vieţii, a activat timp de 22 de ani în calitate de consultant 
în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova. 
A fost fidelă familiei şi domeniului în care a activat, a dăruit cu generozitate toată 
căldura sa sufletească şi cunoştinţele acumulate doctoranzilor – pretendenţi la grade 
ştiinţifice. Cu regret, ultima zi de vară – 31 august 2017 – a fost şi ultima zi de viaţă a 
dnei Lidia Toderaş, care răpusă de o suferinţă grea a plecat cuminte în lumea umbrelor. 
De atunci, cu roua între gene academicianul Ion Toderaş îi poartă o veşnică aducere 
aminte împreună cu fiul Alexandru şi nepotul Marius. Alexandru Toderaş, născut în 
anul 1972, pasionat de activităţile profesionale ale părinţilor şi dragostea faţă de natură 
a absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. 
Mai apoi, stabilindu-se cu traiul în SUA, a devenit unul din cei mai buni specialişti în 
domeniul microscopiei confocale în cadrul Companiei Becton Dickinson Biosciences. 
Nepotul academicianului Ion Toderaş – Marius Toderaş a ales un alt gen de activitate 
şi îşi urmează studiile la Universitatea Maryland, SUA în domeniul ingineriei.

Colectivul Institutului de Zoologie îşi exprimă recunoştinţa şi admiraţia pentru tot 
ce a făurit pe parcursul anilor de activitate, pentru contribuţia ştiinţifică şi organizatorică 
excepţională. Cu prilejul aniversării de 70 de ani, îi adresăm cele mai sincere urări de 
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bine, îi dorim sănătate, satisfacţie sufletească, mulţi ani şi împliniri deosebite în munca 
de cercetare. Fiecare nou an de viaţă să-i aducă idei impresionante şi noi realizări pe 
altarul ştiinţelor naturii. Să i se realizeze visurile nobile, să se bucure din plin de viaţă, 
de recunoştinţa şi dragostea prietenilor şi colegilor de serviciu. Pentru noi este un etalon 
de inteligenţă, nobleţe, entuziasm, perseverenţă, bunătate şi generozitate.

Profesor, doctor habilitat Laurenţia UNGUREANU,
director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului de Zoologie,
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

PERSONALITĂŢI NOTORII

NICOLAE DIMO ÎN PEDOLOGIA CONTEMPORANĂ A 
MOLDOVEI

A. Ursu, Stela Curcubăt
Institutul de Ecologie și Geografie 

Rezumat
Perioada contemporană a pedologiei moderne începe cu reîntoarcerea în Patrie în 
anul 1945 a renumitului pedolog Nicolae Dimo. El a instituit pregătirea profesională 
a pedologilor (care cu timpul au constituit școala pedologică dimovistă), a formulat 
și a argumentat problemele științifice și organizatorice ale cercetării multilaterale, 
utilizării eficiente, precum a scos în evidenţă și necesitatea protejării a resurselor de 
sol – principala bogăție naturală a Moldovei. Nicolae Dimo poate fi considerat părintele 
pedologiei contemporane a Moldovei.
Cuvinte cheie: Savant, pedolog, cercetarea solului, pedologie.
Depus la redacţie: 18 iulie 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Ursu Andrei, Curcubăt Stela, Institutul de Ecologie şi 
Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova; e-mail: stelacurcubat@gmail.com; tel.(+373 22)72-84-26

Introducere
În procesul evoluției planetei Terra pe suprafața uscatului s-a format solul. În 

componența biosferei natura a format un strat de rugină nobilă, un obiect organomineral, 
biorutinar ca bază a tuturor ecosistemelor terestre – pedosfera. 

Solul ca obiect natural independent timp îndelungat nu a fost apreciat la justa 
valoare. Odată cu apariția agriculturii societatea umană a început să folosească solul 
pentru cultivarea plantelor, considerându-l ca mijloc de producție, strat exterior al 
rocilor, obiect agronomic etc. Cu timpul a apărut și ramura științei care se ocupa cu 
cercetarea acestui strat – agrogeologia. În anii 70 ai secolului XIX Societatea Liberă 
Economică din Rusia îi solicită geologului Vasilii Dokuceaev studierea provenienței 
cernoziomului. Savantul Dokuceaev, cu 125 de ani în urmă, după o serie de cercetări 
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pe teren, în anul 1883, publică renumita lucrare ştiinţifică „Cernoziomul rusesc” [11]. 
El dovedește că cernoziomul și solul ca atare, prezintă un corp natural deosebit cu 
componență și proprietăți specifice, format de factori pedogenetici – roca maternă, 
clima, relieful, materia organică (vie și moartă) și timpul. Astfel, au fost formulate 
bazele științifice ale pedologiei, știința despre sol. În acest mod, pedologia a substituit 
agrogeologia. La începutul secolului XX savanţi din diferite țări efectuează cercetări 
ale solurilor în baza pedologiei genetice.

Partea de răsărit a Ţării Moldovei, teritoriului dintre Prut și Nistru, în anul 1812 a 
fost ocupată de Rusia ţaristă și numită Basarabia. Pentru prima dată solul Basarabiei 
a fost cercetat de fondatorul pedologiei Vasilii Dokuceaev. Efectuând cercetarea 
cernoziomului în diferite regiuni ale Imperiului Rusiei, în 1877 el trece Nistrul la 
Iampol și vine în Basarabia.

Primul profil pedologic cercetat de savantul Dokuceaev (se afla la 4–6 verste de râul 
Nistru, pe teren plan de stepă virgină) şi avea următoarea construcție morfologică:

“A) Orizont pedologic, străpuns de multiple rădăcini vii și moarte; solul părea o 
masă absolut neagră – 2’ [61 cm].

B) Orizont tranzițional cu urme de crotovine –1’ [30 cm].
C) Loess tipic cu multiple concrețiuni carbonatice (журавчики). Acest cernoziom 

îmi părea în anul 1877 atât de tipic, încât eu l-am atribuit atunci la prima categorie. Însă 
analiza a indicat conținutul de humus doar 5,718 %” [13].

În pădurea de lângă satul Cuhurești din nordul Basarabiei Dokuceaev a cercetat un 
sol cenușiu-galben cu conținutul de humus de 9%.

Proba de sol colectată din cernoziomul de la Nepada (azi Nepadova raionul 
Floreşti), a fost inclusă de Docuceaev în colecția sa (sub denumirea „Cernoziomul de 
la Soroca”) ulterior demonstrată la multiple expoziții (Moscova, 1882; Paris, 1889;  
Cicago, 1893) [4; 14].

În anul 1898, Dokuceaev efectuează o cercetare amplă a solurilor Basarabiei 
rezultatele fiind publicate în revista «Почвоведение», № 1, 1900 [12].  
Analiza cercetărilor expediţiei respective și a concluziilor savantului-pedolog a fost 
dată de N. Dimo și I. Krupenicov în articolul „Lucrările lui Dokuceaev în domeniul 
cercetării solurilor și naturii Moldovei” [9]. O colecție de probe de sol, acumulată 
de Dokuceaev a fost încredinţată lui Mihail Karcevskii și în prezent se păstrează în  
muzeul Universității de Stat din Moldova. Cercetarea solurilor pe teren a fost continuată 
de pedologul Alexandr Nabokih – profesor de la Universitatea din oraşul Odesa,  
A. Pancov, M. Karcevskii [5].

Un rol deosebit în cercetarea și caracteristica solurilor Moldovei aparține renumitului 
pedolog Nicolae Florov. El efectuează cercetări detaliate ale solurilor din diferite zone 
ale Basarabiei, acumulează o colecție de soluri, conduce Muzeul Național de Istorie 
Naturală [1–3].

Materiale și discuții
Perioada contemporană a cercetării solurilor Moldovei începe cu revenirea la 

baştină a profesorului-pedolog Nicolae Dimo.
Marele savant s-a născut la 30 noiembrie 1873 în orașul Orhei. Copilăria și-a 

petrecut-o pe malul Răutului, în special pe dealul Ivanos – o culme calcaroasă 
care întretaie cursul râului, formând o luncă largă și un lac ce se află pe malul de  
vis-a-vis de oraş. 
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După absolvirea școlii primare viitorul învăţat continuă studiile la Școala Reală 
din Chișinău. Aici, va afla de la fiul directorului instituţiei despre activitatea lui  
V. Dokuceaev și evoluţia pedologiei genetice. După absolvirea Școlii Reale, N. Dimo 
pleacă la Noua Alexandrie (astăzi oraşul Plevna în Polonia), pe atunci în componenţa 
Imperiului Rus. Acolo va studia la Institutul de Agricultură și Silvicultură condus 
de profesorul V. Dokuceaev. În această instituţie a fost înființată prima catedră de 
pedologie, condusă de discipolul savantului Dokuceaev Nicolai Sibirțev, care a fost și 
autorul primului manual de pedologie. 

Studentul N. Dimo participă, în comun cu N. Sibirțev, la studierea proprietăților 
solului și astfel însușește specialitatea de pedolog [15].

După absolvirea Institutului, N. Dimo activează în calitate de pedolog în regiunile 
Penza, Saratov, la Moscova. În 1907 în comun cu botanistul Boris Keller publică 
monografia „În regiunea semideșertului” [8], care este înalt apreciată de specialiștii din 
domeniu [15]. 

Începând cu anul 1920 N. Dimo activează în regiunile din Asia Mijlocie, efectuând 
cercetări ale solurilor salinizate și irigate din zonele de deșert. El alcătuiește primele 
hărți pedologice, studiază rolul pedogenetic al diferitor organisme, devenind unul din 
fondatorii pedozoologiei. Totodată activează la Universitatea din Tașkent în calitate de 
șef de catedră și director al Institutului de Pedologie și Geobotanică.

Cercetând solurile irigate, N. Dimo stabilește influența negativă a monoculturii 
bumbacului și argumentează necesitatea asolamentului şi alternarea creşterii bumbacului 
cu lucerna. Pentru acest sabotaj, Dimo este condamnat la moarte, însă după intervenția 
organelor de resort de la Moscova – eliberat cu scuze. După asemenea atitudine a 
conducerii comuniste locale – în anul 1932 N. Dimo părăsește Tașkentul și pleacă în 
Transcaucazia, la Tbilisi, unde activează în lucrările de ameliorare a solurilor aluviale. 
După terminarea războiului N. Dimo, doctor habilitat, profesor universitar, specialist 
cu renume, în 1945 se întoarce în locurile natale.

Pedolog renumit, având deja vârsta de 72 ani, N. Dimo îşi începe activitatea la 
baştină, după o lipsă de peste 50 ani, cu înfiinţarea Catedrei de Pedologie la Institutul 
Agricol. În 1946 la Chișinău se întemeiază Universitatea de Stat din Chişinău  
(azi Universitatea de Stat din Moldova), N. Dimo fiind numit vicerector și șef al 
Catedrei de Pedologie, in cadrul Facultății de Geologie și Pedologie. Astfel, în 1946 se 
începe pregătirea pedologilor care cu timpul au constituit renumita școală pedologică 
dimovistă. În același timp Academia de Științe a URSS înființează la Chișinău Baza 
Moldovenească de Cercetări Științifice (ulterior transformată în Filială) în cadrul 
căreia a fost organizat sectorul de pedologie condus de savantul Nicolae Dimo.  
Având convingerea că „Moldova în aspect pedologic este mai rău studiată decât 
tundra” [16], el propune un amplu plan de cercetare și cartografiere a solurilor. 
În 1947 savantul publicată lucrarea „Pedologia în Moldova și principalele ei 
scopuri” [6]. Conștientizând necesitatea hărților pedologice, începând cu anul 1947,  
N. Dimo organizează cercetarea detaliată a solurilor. El propune procesul de cartografiere 
a solurilor, aducând argumente forte în acest sens cu respectarea a 3 etape: 1) Cercetarea 
detaliată și alcătuirea hărților solurilor gospodăriilor agricole (la scara 1:10.000);  
2) elaborarea hărților pedologice ale raioanelor administrative (la scara 1:50.000);  
3) alcătuirea hărții pedologice a Republicii Moldova (la scara 1: 200.000).
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La început cartografierea detaliată se efectua de către studenții Universității din 
Chişinău, apoi de pedologii Departamentului Organizării Teritoriului ale Ministerului 
Agriculturii.

Făcând o generalizare a rezultatelor obținute, N. Dimo scria:
„1). Catedra de pedologie a efectuat și finalizează în anul curent lucrările în 24 de 

raioane ale republicii la scara 1:10 000.
2). Pedologii Departamentului Organizării Teritoriului, la aceeași scară în 11 

raioane.
3). Institutul de Pedologie în 11 raioane la scara 1:100.000, 1:50.000 și  

1:25.000” [7].
N. Dimo propune și insistă adoptarea unei hotărâri speciale a Consiliului de Miniștri 

a Republicii, în care să se declare cartografierea solurilor ca problemă de stat, să se 
asigure lucrările de cartografiere cu finanțare, având drept scop realizarea celor trei 
etape – elaborarea hărților detaliate la scara 1: 10.000, generalizarea lor şi alcătuirea 
hărților raionale la scara1: 50.000 și a Hărții Republicii la scara 1:200.000.

Academicianul N. Dimo argumentează necesitatea utilizării hărților pedologice 
în dezvoltarea agriculturii, organizarea gospodăriilor colective, elaborarea și 
implementarea măsurilor antierozionale. Pentru cercetarea multilaterală, elaborarea 
metodelor de utilizare eficientă și protejare a solurilor N. Dimo consideră strict  
necesară organizarea Institutului de Pedologie, înființat la insistența dânsului în 1953, 
care astăzi îi poartă numele. Dânsul avea convingerea că cel mai periculos proces 
pentru solurile Moldovei este eroziunea, și de aceea contribuie la organizarea Stațiunii 
antierozionale, la efectuarea cercetărilor și a inventarierii solurilor erodate și la alcătuirea 
sistemelor regionale de combatere a eroziunii. 

Concomitent, el inițiază și organizează cercetarea învelișului de sol, răspândirea 
geografică și geneza solurilor, componența substanțială și proprietățile fizico-chimice 
ale diferitor soluri [7].

Ţinând cont de variabilitatea, componența substanțială, particularitățile regionale 
și proprietățile învelișului de sol ale Moldovei, N. Dimo argumentează necesitatea 
efectuării cercetărilor pedologice multilaterale. Savantul consideră necesară studierea 
surselor bibliografice în scopul evidențierii aspectului preistoric al naturii moldave 
și a modificărilor ulterioare, care au condiționat transformarea solurilor. „Pedologii 
și naturaliștii pe baza acestor materiale pot da o imagine amplă a transformărilor 
condițiilor naturale, care au avut loc în Moldova” [7].

„Foarte importantă și necesară pentru explicarea proceselor care se produc în sol 
este studierea tipurilor genetice de roci (подпочв и грунтов). Un interes deosebit 
prezintă solurile fosile” [7].

Făcând şi o evaluare amplă a analizelor deja efectuate, N. Dimo stabilește specificul 
regional al conținutului de humus, grosimea profilului, rezervele de humus, dependența 
conținutului de humus în funcție de textura diferitor subtipuri de cernoziom. El constată 
că vegetația forestieră în zona de stepă nu modifică proprietățile cernoziomului și 
argumentează prezența cernoziomurilor de pădure. Acestea nu se deosebesc de alte 
cernoziomuri formate în condiții de stepă. Cercetarea acestor soluri merită o atenție 
deosebită cât privește conținutul de humus și răspândirea lor geografică.
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N. Dimo consideră necesară „organizarea cercetărilor atât geografice, cât și 
staționare a bilanțului umidității, substanțelor organice și minerale, factorilor biologici 
și proceselor pedologice” [7]. 

Privitor la solurile forestiere, el atenționează asupra necesităţii sistematizării 
acestora, amplasării în funcţie de elementele de relief, rocă parentală etc., menționează 
problema solurilor brune.

N. Dimo consideră necesară “stabilirea și aprecierea în solurile Moldovei a 
conținutului diferitor elemente, precum fosforul, titanul, magneziul, molibdenul, cuprul 
etc.”. „Din cele menționate reiese marea variabilitate a problemelor care necesită a fi 
rezolvate de pedologii Moldovei” [7].

În anul 1973, cu ocazia centenarului lui N. Dimo, Societatea Pedologilor din 
Moldova a organizat o conferință la care au fost prezentate rapoarte privitor la activitatea 
și rolul omagiatului în ştiinţa Moldovei [10]. Au fost menționate problemele trasate de 
N. Dimo în domeniul pedologiei și rezultatele realizării acestora [17].

Profesorul, doctor habilitat în geologie și mineralogie, profesor universitar, 
membru titular al Academiei Agrare, Nicolae Dimo s-a stins din viață la 15 martie anul 
1959, fiind în funcție de director al Institutului de Pedologie a Filialei Moldovenești 
a Academiei de Științe URSS, care astăzi îi poartă numele. La 15 martie 2019 se vor 
împlini 60 de ani de la trecerea în neființă a marelui nostru conaţional.

Concluzii
Întors în Patrie, după 50 de ani de străinătate, având un bagaj considerabil de 

experiență vitală, didactico-științifică și organizațională, probabil condus și de un 
simț patriotic, N. Dimo a contribuit considerabil la crearea bazelor organizatorice și 
științifice ale pedologiei contemporane în Moldova.

Marele savant a contribuit la organizarea şi la pregătirea profesională a pedologilor 
la Universitatea de Stat din Chişinău. A propus, a condus și a argumentat necesitatea 
efectuării în 3 etape a cartografierii solurilor. A organizat cercetarea multilaterală a 
varietăţii genetice, componenței și proprietăților solurilor.

A argumentat necesitatea deschiderii Catedrelor de Pedologie și a contribuit 
ulterior la înfiinţarea acestora în cadrul Institutului Agricol și al Universităţii de Stat 
din Chişinău.

A organizat Sectorul de Pedologie în cadrul Bazei de Cercetări Științifice, ulterior 
Filialei Moldovenești a Academiei de Științe URSS, mai târziu, în 1953, transformat în 
Institutul de Pedologie.

A formulat necesitatea studierii, a argumentat, şi a organizat cercetarea multilaterală 
a resurselor de sol, creând baza științifică a pedologiei contemporane. Savantul Nicolae 
Dimo este părintele pedologiei contemporane a Moldovei.
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ABSTRACTS 

CZU: 613.86:616.89
DIRECTED FORMATION AND MAINTENANCE OF MENTAL HEALTH 

UNDER PSYCHOGENIC AND SOMATO-VISCERAL STRESS (Lecture at the plenary 
session of the thirteenth international interdisciplinary congress «Neuroscience for Medicine 
and Psychology»). Furdui Teodor I., Ciochină Valentina Ch., Furdui Vlada T., Glijin Aliona 
G., Vrabie Valeria G. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018,  
nr. 2 (335), p. 7-16.

The paper addresses the role and place of stress and emotions in the directed formation 
and maintenance of mental health as a result of multiple scientific investigations in the field 
of physiology of stress, adaptation and health, as well as the elaboration of the scientific and 
practical bases of psychosanocreatology. According to the concept on sanogenic emotions, the 
short-term action of psychogenic factors on the organism is a condition of the development 
of emotions that ensure the self-preservation of the organism and/or the attainment of the 
goal, as a result of what physiological state of the organism homeostasis restores itself; thus, 
the emotions play a sanogenic role. If the organism can not reach its goal and the action of the 
psychogenic factor continues, the emotions become dissanogenic, as well as the precursor of 
the psychogenic stress development.
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Moreover, the paper argues the existence of two types of stress (somato-visceral 
and psychogenic) and describes the mechanisms of their development. Also, three ways of 
diminishing stressful situations are proposed.

17 references, 1 figure.
Key words: psychosanocreatology, psyche, mintal health, psychogenic factor, sanogenic 

emotions, dissanogenic emotions, psychogenic stress. 
Received September 10, 2018.

UDC: [2.2 : 599.323.4] :612.3
THE FREE AMINO ACID CONTENT IN BLOOD SERUM OF RATS UNDER 

THE INFLUENCE OF DIVERSE STRUCTURE FEEDING. Vrabie Valeria, Ciochină 
Valentina, Tolstenco Dorina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina. //Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 16-22.

Some features of the influence of food rations of different structure on the content of free 
amino acids in the blood serum are elucidated in the article. The experiment was performed on 
20 mature rats that were fed with different food rations. A correlation of amino acid content in 
serum based on structural components in food rations has been established. The excess of the 
structural components in the food rations (carbohydrates, proteins, fats) induces qualitative and 
quantitative changes in the free serum amino acid pool of the experimental rats. Data about 
the concentration of certain amino acids in the blood serum would allow their use as markers 
in identifying, at the first stage, the metabolic imbalance depending on the nutrient structure 
of rations and will serve as a basis for elaboration of recommendations for the prevention of 
functional disorders by optimizing nutrition. 14 references, 3 tables.

Key words: free amino acids, blood serum, laboratory white rats, food ration.
Received: October 01, 2018 

UDC: 612.313:001.89
SALIVA AS A PROMISING MATERIAL FOR BIOLOGICAL RESEARCH. 

Garaeva Svetlana, Leorda Anna, Postolati Galina, Pornyala Inna, Redkozubova Galina.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 22-33.

There were revealed gender characteristics of the spectrum of free amino acids and products 
of nitrogen metabolism in saliva. The FAA total concentration in mixed saliva of young men is 
much higher than that of girls. However, the ratios of certain amino acid groups do not depend 
on gender differences. It was found that the total content of FAA in saliva is lower than in 
the serum. Among the functional groups, sulfur-containing amino acids have almost the same 
content in both biological fluids. Differences in the share distribution of products of nitrogen 
metabolism in serum and saliva were found.

44 references, 3 tables, 2 figures.
Key words: mixed saliva, blood serum, free amino acids, nitrogen metabolism, functional 

group
Received July 05, 2018

UDC: 617.735-002-02:616.379-008.64 
THE CLINICAL, METABOLICAL  AND  EVOLUTIONAL ASPECTS OF 

DIABETIC  RETINOPATHY IN TYPE 2 DIABETES. Zota Larisa, Zota Victoria.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 34-40.

Our study was performed in a group of 150 patients with diabetes mellitus type 2.  
We had evaluated clinical, laboratory and progression peculiarities of diabetic retinopathy in 
concordance with the duration of the disease. The analysis of the obtained results revealed to 
all diabetics a higher frequency of non-proliferative diabetic retinopathy. With the increase in 
the duration of diabetes evolution, the progression of the severity of retinopathy was noted. 
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Development of diabetic retinopathy occurred in the background of basal hyperglycemia and 
elevated HbA1c values, with frequent association of hypertension (84.6%), overweight and 
obesity (88.7%), and lipid metabolism indices were in direct relationship with the quality of 
diabetes mellitus equilibrium. 

21 references, 1 table.
Key words: diabetic retinopathy, diabetes, hyperglycemia, hypertension, obesity
Received: July 04, 2018

UDC: 581.1.03:581.14 
ROLE OF THE ANTIOxIDANT ENZIMATIC SYSTEM IN THE FORMATION OF 

PLANTS STRESS-MEMORY TO DROUGHT. Brînză Lilia, Leahu Igor, Ionașcu Angela.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 40-47.

Experimental data have been obtained on the argumentation of the concept by existence to 
Glycine max L. (Merr) and Zea mays L. plants of the stress-memory at the repeated drought. 
Plants, which have suffered moderate drought at the initial stages of ontogenesis, show increased 
tolerance to the repeated occurrence of the drought in the critical period. The involvement of 
protective systems from the reactive oxygen species in the stress-memory formation of plants at 
the repeated occurrence of drought conditions has been demonstrated. The formation of stress 
memory depends on the constitutive resistance of the plants: plants with a higher resistance 
potential, in particular with a higher constitutive tolerance, more easily adapt to the repeated 
water stress. 36 references, 2 tables.

Key words: soybean and maize plants, reactive oxygen species, antioxidant enzymes, 
drought, memory stress.

Received: July 11, 2018

CZU: 683.812
DIVERSITY OF THE ESSENTIAL OIL CONTENT AND CHEMICAL 

COMPOSITION OF LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. F1 HYBRIDS. Gonceariuc 
Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, 
Botnarenco Pantelimon. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018,  
nr. 2 (335), p. 48-58.

Were created and assessed intraspecific Lavandula angustifolia Mill. hybrids. The indices 
of the quantitative characters have been shown to vary between the hybrids and maternal forms. 
The content of essential oil quantified via hydrodistillation is much higher (3.939 – 5.480%, 
dry matter) in the hybrids produced than in the maternal forms from which they originated 
(2.722 – 3.413%). The effect of heterosis for the essential oil content varies considerably in 
different hybrids derived from different maternal parents and constitutes +37.8 – +110.5%. 
The quantitative and qualitative analyses of the essential oil assessed with the aid of GC-SM 
techniques have demonstrated considerable differences of the oil in different hybrids depending 
on the maternal form. The number of the components identified in the essential oil ranges 
between 18 and 38. The major components in the essential oil are as follows: linalool (24.15 
– 50.84%); linalyl acetate (27.29 – 44.40%); α – terpineol (3.82 – 4.84%); terpinen-4-ol (1.11 – 
9.21%); lavandulol acetate (0 – 2.22%). The hybrids with a very high content (4.939-6.164 %, 
dry matter) of essential oil, different vegetation period from early- to late-ripening and resistant 
to drought have been selected. Their cloning has resulted in new varieties named Fr.5S8-24, 
VM-18V and Fr.8-5-15V.

27 references, 3 tables, 4 figures.
Keywords: Lavandula angustifolia, hybrid, heterosis, essential oil, chemical composition.
Received: June 06, 2018
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CZU 635.64:575.222.78:631.558.3
COMBINATION ABILITY OF PARENTAL FORMS OF TOMATO ON A SET 

OF TRAITS IN THE CREATION OF F1 HETEROTIC HYBRIDS FOR ONE-TIME 
HARVESTING. Tsepordey Alla. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 
2018, nr. 2 (335), p. 58-65.

The total combination ability (TCA) of the initial forms was determined by the complex 
of characteristics (vegetation period, general baking, harvest, the mass, and the physical and 
mechanical properties of the fruit). Varieties and lines with high effects of TCA were singled 
out. Specific combination ability (SCA) was determined in 110 hybrid combinations obtained 
as a result of hybridization according to the scheme 11x11. A line of hybrid combinations with 
high SCA on a complex of features in dependence on the initial forms used in the hybridization 
were determined, and only in certain hybrid combinations they remain stable. It was established 
that direct and reverse crosses determine the effects of SCA.

9 references, 2 tables
Key words: initial forms, variety, line, hybrid combinations, TCA effects, SCA constants, 

yield.
Received: July 10, 2018

UDC: 599.323.42: 575 
THE ECOLOGICAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE SPECIES OF 

CRICETULUS MIGRATORIUS (PALLAS, 1773) ON THE ON THE WEST COUNTRY 
OF THE AREA. Munteanu Andrei, Savin Anatol, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 65-71.

The work contains information on the gray hamster (Cricetulus migratorius), a rare, poorly 
studied species, with a discontinuous areal. Distributed in agrobiocenosis, it occurs mainly on 
the margins of crop fields and in the ecotone zone. It is 0.26% / 100 davilks of relative density 
and 2.89% of the number of captured rodents. Preferred plants are row crops, fodder grasses 
and winter cereals. The gray hamster is characterized by a high reproductive potential, the 
breeding period lasts about 10 months, the females reach puberty early, the average fecundity is  
6.2 embryos, and varies from 2 to 9 embryos. In agrobiocenosis it survives thanks to the seeds 
of crops and vegetative protective cover. 16 references, 4 figures.

Key words: gray hamster, population, ecotone, agrobiocenosis, percent hit, fecundity.
Received: July 11, 2018

UDC: 595.36 : 591.9 (478)
MUD CRAB  RHITHROPANOPEUS HARRISI (GOULD, 1841) - NEW INVASIVE 

SPECIES IN MOLDOVA. Philipenko S.I., Purchik V.F., Dumbraveanu D., Railean N.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 71-77.

The mud crab Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) caught in March 2016 in Kuchurgan 
reservoir-cooler of the Moldovan Power Station, is the first discovery of the invasive species in 
the waters of Moldova, which was naturalized in the brackish waters of Europe and the Black 
Sea estuaries. Providing current data on the environmental atributes of the mud crab, the ways 
of its invasion and the possibility of living in freshwater ecosystems of the Dniester River basin. 
A more likely explanation for the appearance in the Kuchurgan storage reservoir of the found 
species could be considered the incidental to the delivery at the larval stage of harder from 
the “Hadzibeysky liman” (firth). The thermal regime and the mineralization of the Kuchurgan 
storage reservoir will be possible to promote the inclusion of the mud crab into the structure of 
hydrobiocenoses of reservoir. 

37 references, 2 figures.
Key words: mud crab, invasion, Dniester basin, Kuchurgan reservoir.
Received: March 14, 2018
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UDC: 639.2:597.21.5 (478:282.247.314)
THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL STATUS OF THE REPRODUCER OF 

MIGRATORY PONTIC SHAD IN THE DNIESTER RIVER AND THE SCIENTIFIC 
PRINCIPLES OF ITS BIOPRODUCTIVITY MANAGEMENT. Crepis Oleg, Usatîi Marin, 
Șaptefrați Nicolai, Usatîi Adrian, Cebanu Aurel, Dadu An.a. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 78-85.

Analysis of the structural and functional state of breeding lots showed that according to the 
meristic and plastic parameters and the rates of growth, fattening and fecundity Pontic Shad 
in the Dniester River is the part of the population that feeds on the areas in the north-western  
Black Sea area. It was found that in the years with high water flows (over 400 m3 / s) the 
breeding lots are concentrated near the Dubasari barrage, and in the years with low flow rates in 
the area situated near the estuary of the river. The basic principles of productivity management 
of Pontic Shad populations have been formulated.

 29 references, 3 tables
Key words: Pontic shad, fish, bioproductivity, prolificity, Nistru River.
Received: July 30, 2018
UDC: 599.323.4:574.4(478)
ASSESSMENT OF HELMINTH FAUNA IN MYODES GLAREOLUS FROM 

„PLAIUL FAGULUI” NATURE RESERVE. Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Tălămbuţă Nina, 
Rusu Ştefan, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Zamornea Maria, Melnic Galina, Naforniță 
Nicolae, Rusu Vadim. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018,  
nr. 2 (335), p. 85-94.

Bank vole (Myodes glareolus) is widely spread silvicolous species, inhabiting in woods, 
forest clearings, shrub vegetati on, at forest edge, near ponds with abundant vegebtation. 
The results of helminthological investigations revealed a complex taxonomic structure of 
obligatory endoparasitism consisting of 15 species (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia 
lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, 
Mesocestoides lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, 
Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus 
muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), belonging to 3 classes, 13 families and 
14 genera. Invasive indices show an infestational level of hosts with varying degrees of spreading 
and abundance. The habitual structure consists of species with gastric localization, thin / thick 
intestine, thoracic / abdominal cavity and hepatic parenchyma. The evolutionary structure is 
represented by mono-, di- and trixenic development species. The nozological structure consists 
of 14 morbid entities integrated into 4 categories: imaginal trematodoses, larval / imaginal 
cestodoses and imagina nematodoses. The hierarchical structure of helmintofauna highlights 
the inversely proportional correlation of infestational indices: the dominant species occupy the 
inferior level after abundance. The purpose of the research is to study the Helminth fauna in 
Myodes glareolus from the Plaiul Fagului Nature Reserve, with the emphasis on the taxonomic, 
habitual evolutionary and hierarchical structure, the establishment of the typology of obligatory 
endoparasitism and the evaluation of the invasive indices. 

52 references, 1 figure, 2 tables
Keywords: helminth fauna, prevalence, abundance, parasites, rodents.
Received: August 03, 2018.
UDC: 579.6
BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN SPIRULINA PLATENSIS UNDER 

INDUSED LIGHT STRESS. Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Djur Svetlana, 
Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Ghelbet Viorica, Nartea Ecaterina, Rudic Valeriu. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 95-103.
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The article presents the results of research aimed at elucidating the effects of stress induced 
by photoperiodic cultivation of spirulina in the culture medium containing zinc acetate as a 
protector and biosynthetic stimulator.Light stress was induced during the exponential growth 
phase of the spirulina vital cycle by reducing the length of the light period to 4 hours from 
24. The monitored parameters were: the level of biomass accumulation, protein, phycobiline, 
carbohydrate, lipid and β - carotene content. It has been shown, that the reduced light time of 
4 hours a day is a pronounced stress for spirulina culture. The stress effect is expressed by the 
decreased amount of biomass and increased content of lipids and carbohydrates. Zinc acetate, 
from the stimulator of the accumulation of phicobilins and β - carotene under continuous 
illumination conditions, turns into inhibitor under stress illumination conditions.

Bibl. – 16, fig. – 6.
Key words: Spirulina platensis, induced stress, lighting regime, zinc acetate, biochemical 

content.
Received July 30, 2018

UDC: 54-386:547.497.1:615.28
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF COPPER(II), NICKEL(II) AND 

COBALT(III) COORDINATION COMPOUNDS WITH 2-BENZOYLPYRIDINE  
N(4)-ALLYL-S-METHYLISOTHIOSEMICARBAZONE. Usataia Irina, Graur Vasilii, 
Zariciuc Elena, Garbuz Olga, Gulea Aurelian. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 103-112.

The paper presents the synthesis of the 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-
methylisothiosemicarbazone and five coordination compounds of copper(II), nickel(II) and 
cobalt(III) with this ligand. New synthesized substances were studied using IR and NMR  
(1H and 13C) spectroscopies, elemental analysis, molar conductivity and magnetochemical 
research. 

It was studied in vitro antimicrobial and antifungal activities against a wide range of standard 
strains Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella 
pneumonae and Candida albicans for synthesized substances. The study of the antiproliferative 
properties in vitro of the pro-ligand and complexes was tested on the human myeloid leukemia 
HL-60 and cervical cancer HeLa cells. 

20 references, 4 table, 5 schemes
Keywords: coordination compounds, 2-benzoylpyridine, isothiosemicarbazone, biological 

activity
Received: June 04, 2018

UDC:633.872.1:577.127:57.085.2
ANTIMICROBIAL IN VITRO ACTIVITY OF INTACT AND OxIDIZED TANNINS, 

ISOLATED FROM WALNUT (JUGLANS REGIA L.). Lupaşcu Lucian, Lupaşcu Galina, 
Tîmbaliuc Nina, Şubina Victoria, Magher Maria. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 113-120.

Data on antibacterial and antifungal activity of intact and oxidized tannin extracts, isolated 
from the septum of walnut fruits Juglans regia L. are presented. It was found that the species 
of bacteria and fungi investigated showed a specific reaction to the action of tannins. Tannin 
compounds at effective concentrations have led to inhibition of colony growth, diminished 
spore size, inhibition of intracellular septal biosynthesis, accelerated spore senescence.

19 references, 2 tables, 4 figures.
Key-words: tannins, walnut, activity, bacteria, fungi
Received May 11, 2018
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UDC: 579.083.13.+579.24
ROLE OF ZnO (<50 nm) NANOPARTICLES IN THE PROCESS OF CULTIVATION 

OF RHODOSPORIDIUM TORULOIDES CNMN-Y-30. Usatîi Agafia, Beșliu Alina, 
Efremova Nadejda. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018,  
nr. 2 (335), p. 121-126.

The research on the viability and biosynthetic potential of the bioactive principles by 
the pigmented yest strain Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 in the presence of ZnO  
( <50 nm) nanoparticles in the concentration range of 1 mg/L to 70 mg/L established changes 
based on the used concentrations. The cell vulnerability was revealed on the first 24 hours of 
contact with nanoparticles at 70 mg/L. During the 120 hours of contact, yeast culture adapts 
to the influence of zinc oxide nanoparticles, so that cell biomass production remains at the 
control level. It has been established that nanoparticles at 20-30 mg/L stimulated proteins and 
carbohydrates biosynthesis processes. Estimated values   of nanoparticles effects demonstrate 
the opportunity to apply ZnO (<50 nm) nanoparticles has in Rhodosporidium toruloides  
CNMN-Y-30 yeast cultivation technology.

15 references, 4 figures.
 Keywords: Rhodosporidium toruloides, ZnO (<50 nm) nanoparticles, cell viability, cell 

biomass, proteins, carbohydrates.
Received July 30, 2018
UDC: 633.358: 631.457
EFFECTS OF BACTERIAL INOCULATION (Rhizobium leguminosarum L.) ON 

NODULATION, YIELD AND AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF PEA  
(Pisum sativum L.). Karasu Abdullah, Alpsoy Hüseyin Can, Oz Mehmet. //Buletinul Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2 (335), p. 126-131.

The research was carried out at the field of Mustafakemalpasha, Bursa, Turkey in the 2015 
growing season. Utrillo and Bolero cultivars were used in the research. The effect of bacterial 
inoculation on the number of nodules and nodule dry weight were significant at the beginning 
of flowering and full-bloom stages, whereas its effects on the seed yield and 1000 seed weight 
were not significant. There were significant differences between cultivars for nodule numbers 
and dry nodule weight, 1000 seed-weight and seed yield. The number of nodules ranged between  
14.5 and 30.9, 1000 seed-weight was between 156.4 and 276.4 g, and seed yield was determined 
between 1667 and 1909 kg ha-1.

17 references, 3 tables.
Keywords: Pea, bacterial inoculation, nodulation, symbiosis, yield.
Received July 20, 2018
UDC: 556.1+504.4(043.2)
MORPHOLOGICAL INDICATORS OF THE HYDROGRAPHIC NETWORK OF 

LANDSCAPES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, Melniciuc Orest, Bejenaru Gherman. 
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, № 2 (335), p. 131-141.

The article presents analysis and principles of modeling of morphometric elements of 
hydrometric characteristics of landscapes used in water management on the slopes of river 
valleys. Particular attention is paid to mathematical modeling of the parameters of the shape of 
longitudinal and transverse profiles of slopes, valleys of permanent and temporary watercourses. 
The modeling is based on topographic data and satellite photographs of the territory of the 
Republic of Moldova. 

20 references, 4 figures, 3 tables.
Keyword: hydrographic network, morphology of watercourses, models of longitudinal and 

transverse profiles, profile shape indicators.
Received November 02, 2017
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UDC: 631.4; 502.3:006.354.
REUTILIZATION OF WASTE WATERS TREATED BY TECHNOLOGIES USED 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Sandu M. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2018, № 2 (335), p. 141-149.

The article presents the synthesis of the information on the composition of the waste water 
treated by the technologies used in the Republic of Moldova. To estimate the reuse in irrigated 
agriculture, the physical-chemical and bacterial parameters of the water are compared with 
their maximum values for irrigation of agricultural crops proposed by the United States, the 
World Health Organization and some European countries. It should be noted that domestic 
and industrial wastewater treated by existing technologies in the Republic can be used without 
restriction in irrigation of food crops with and without processing, with some exceptions (ZUC, 
Orhei; UNILOS, Vertical Aircraft, Russian Federation; „BIOTAL”, Ukraine, without further 
treatment).

23 references, 4 tables.
Key words: treatment technologies, treated water parameters, wastewater reutilization; 

irrigation water quality.
Received June 27, 2018

UDC: 630.182:582.632.2(478)
GROWTH OF HEIGHT OF OFFSPRINGS OF PEDUNCULATE OAK (QUERCUS 

ROBUR L.), PROCCEDS FROM TREES WITHIN THE FOREST AND FROM 
OUTSKIRTS.. Cuza Petru. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, 
№ 2 (335), p. 149-157.

Growth peculiarities of height oak saplings originated from both within the forest as well 
as from its margin have been researched. Evidence proves that saplings from within the forest 
being genetic diversity, is characterized by an increase a fast and constant growth of oaks at the 
age when the influence of local conditions is reduced, while growth pace is mainly determined 
by their genetic specifics. Growth energy of height border forest oaks depends on each sapling 
ascendant’s level of heterozygote. The specific of border forest oaks mixing makes descendants 
obtained from their seeds be more or less resistant to the action of the, ,consanguine depression”, 
which decreases growth energy of a significant part of the oak saplings; therefore, in order to 
avoid losses in growth strength, when doing afforestation works, multiplying oak from boarder 
forest or lone trees seeds should be avoided.

20 references, 1 figures, 3 tables.
Key words: Quercus robur, cultures of maternal progeny, acorn, massive, lyser, growth 

Received February 13, 2018

UDC: 911.53 (478-25) (091)
DEGRADED HISTORICO-CULTURAL ELEMENTS FROM THE 

GEOGRAPHICAL LANDSCAPE OF CHIŞINĂU, Codreanu Igor, Volontir Nina, Mironov 
Ion. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, № 2 (335), p. 157-162.

The cultural landscapes created under the relational impact between the natural and the 
anthropic factors have undergone quantitative and qualitative changes into aspect, structure, 
functions, etc along time. Under the uncontrolled action of local authorities, in some cases, the 
cultural landscapes of Chişinău municipality show evidence of declining, degraded, ruined and 
abandoned elements. In the typology of cultural landscapes (Cocean, David, 2014), according to 
the degree of attractiveness, the authors distinguish the type of degraded landscapes. Therefore, 
some degraded elements presented in the historic and cultural centre of Chişinău municipality 
are presented in this paper. Their current degraded state does not lead them to be excluded 
from the state cadastral registers and documents. Among them we mention historico-cultural 
monuments, tourist and sacred elements, villas, private houses, etc. Responsibility of the 

Abstracts Рефераты
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authorities and population awareness can encourage the improvement of the urban landscape by 
rehabilitating the existing degraded elements.

10 refferences.
Key words: Habitation urban landscape, historico-cultural monuments, damaged items.
Received: September 03, 2018

UDC: 634.4(478)
NICOLAE DIMO IN THE CONTEMPORARY PEDOLOGY OF MOLDOVA,  

Ursu Andrei, Curcubat Stela //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018,  
№ 2 (335), p. 176-181.

Contemporary period of modern pedology begins with the return of the renowned pedolog 
Nicolae Dimo to his homeland in 1945. He instituted the professional training of pedologists 
(who in time formed the Dimovist pedalogical school), formulated and argued the scientific and 
organizational issues of multilateral research, efficient use, as well as highlighting the need to 
protect soil resources - the main natural wealth of Moldova. Nicolae Dimo can be considered 
the father of the contemporary pedology of Moldova.

17 references
Keywords: Scientist, pedologist, soil research, pedology.
Received July 18, 2018
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УДК: 613.86:616.89
НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПСИХОГЕННОМ И СОМАТО-ВИСЦЕРАЛЬНОМ СТРЕССЕ. 
(лекция на пленарном заседании четырнадцатого международного междисциплинарного 
конгресса  «Neuroscience for Medicine and Psychology»). Фурдуй Федор И., Чокинэ 
Валентина К.., Фурдуй Влада Ф., Глижин Алена Г., Врабие Валерия Г. //Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 7-16.

В статье рассматривается роль и место стресса и эмоций в направленном 
формировании и поддержании психического здоровья, как результат многочисленных 
исследований в области физиологии стресса, адаптации и здоровья, а также развитие 
научных и практических основ психосанокреатологии. Согласно концепции о саногенных 
эмоциях, кратковременное воздействии психогенных факторов на организм введет к 
возникновению эмоций, обеспечивающих самосохранение организма или достижение 
желаемого, после чего физиологическое состояние организма возвращается к исходному 
гомеостазу, таким образом, эмоции являются саногенными. В случае, если организм не в 
состоянии достичь желаемого результата и влияние психогенного фактора продолжается, 
эмоции становятся диссаногенными и, соответственно – предшественником развития 
психогенного стресса. Одновременно в работе аргументируется существование двух 
типов стресса (сомато-висцерального и психогенного) и описываются механизмы их 
развития, а также предлагаются три пути диминуации стрессогенных ситуаций. Библ. – 
17 рис.- 1.

Ключевые слова: психосанокреатология, психика, психическое здоровье, психогенный 
фактор, саногенные эмоции, диссаногенные эмоции, психогенный стресс. 

Поступила в редакцию 10 сентября 2018.

УДК: [2.2 : 599.323.4] :612.3
СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
Врабие Валерия, Чокинэ Валентина, Толстенко Дорина, Гараева Светлана, 
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Постолати Галина. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2018,  
№ 2(235), с. 16-22.

В статье выяснены некоторые особенности влияния пищевых рационов различной 
структуры на содержание свободных аминокислот в сыворотке крови. Эксперимент 
проводили на 20 зрелых крысах, которые получали разные рационы питания. Была 
установлена корреляция между содержанием аминокислот в сыворотке и структурой 
пищевых рационах. Избыток структурных компонентов пищевых рационов (углеводов, 
белков, жиров) вызывает качественные и количественные изменения в пуле свободных 
аминокислот в сыворотке экспериментальных крыс. Данные о концентрации некоторых 
аминокислот в сыворотке крови, могут быть применены для их использования в 
качестве маркеров для идентификации, на первом этапе, метаболического дисбаланса 
в соответствии со структурой рациона питания, и послужить основой для разработки 
рекомендаций по профилактики функциональных нарушений путем оптимизации 
питания. Библ.- 14, табл. – 3.

Ключевые слова: свободные аминокислоты, сыворотка крови, белые лабораторные 
крысы, рацион питания.

Поступила в редакцию 01 октября 2018

УДК: 612.313:001.89
СЛЮНА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Гараева Светлана, Леорда Анна, Постолати Галина, Порнялэ 
Инна, Редкозубова Галина. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, 
№ 2(335), с. 22-33.

Были выявлены гендерные особенности спектра свободных аминокислот и продуктов 
азотистого обмена в слюне. Суммарная концентрация САК в смешанной слюне у юношей 
значительно выше, чем у девушек. Однако коэффициенты соотношений некоторых групп 
аминокислот не зависят от гендерных различий. Было обнаружено, что общее содержание 
свободных аминокислот в слюне ниже, чем в сыворотке крови. Среди функциональных 
групп серосодержащие аминокислоты имеют почти одинаковое содержание в обеих 
биологических жидкостях. Были обнаружены различия в долевом распределении 
продуктов метаболизма азота в сыворотке крови и слюне. Библ.- 44, табл. - 3, рис. - 2.

Ключевые слова: смешанная слюна, сыворотка крови, свободные аминокислоты, 
метаболизм азота, функциональная группа.

Поступила в редакцию 05 июля 2018.

УДК:617.735-002-02:616.379-008.64
КЛИНИЧЕСКИЕ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮТИВНЫЕАСПЕКТЫ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА. Зота Лариса, Зота Виктория. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2018, № 2(335), с. 34-40.

Резюме:В данной работе проведено исследование клинических, лабораторных и 
эволютивных характеристик диабетической ретинопатии у 150 пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа в зависимости длительности течениядиабета. Анализ полученных 
результатов показалболее высокую частоту непролиферативной диабетической 
ретинопатии у всех диабетиков. С увеличением продолжительности течения диабета 
отмечалось прогрессирование тяжести ретинопатии. Диабетическая ретинопатия 
развивается на фоне гипергликемии и повышенных значений гликозилированного 
гемоглобина. Отмечалась частая ассоциация гипертензии (84,6%), избыточного веса и 
ожирения (88,7%),а показателилипидного обмена были в прямой зависимости от качества 
контроля диабета. Библ. – 21, таб. -1.
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Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, гипергликемия, 
гипертония, ожирение

Поступила в редакцию 04 июля 2018

УДК 581.1.03:581.14 
РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ФЕРМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ СТРЕСС-ПАМЯТИ РАСТЕНИЙ К ЗАСУХЕ. Брынзэ Лилия, 
Ляху Игор, Ионашку Анжела. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, 
№ 2(335), с. 40-47.

Получены экспериментальные данные подтверждающие концепцию о существовании 
у растений стресс-памяти к повторяющейся засухе. Растения, перенесшие умеренную 
засуху на начальных стадиях онтогенеза, демонстрируют повышенную толерантность 
к повторному возникновению засухи в критический период. Было продемонстрировано 
участие защитных систем от реактивных форм кислорода в формировании стресс - памяти 
растений при повторном возникновении засухи. Формирование стресс - памяти зависит 
от конститутивной устойчивости растений: растения с более высоким потенциалом 
устойчивости, в частности с более высокой конститутивной толерантностью, легче 
адаптируются к повторному водному стрессу.

Библ. – 36, таб. -2.
Ключевые слова: растения сои и кукурузы, реактивные формы кислорода, 

антиокислительные ферменты, засуха, стресс памяти.
Поступила в редакцию 11 июля 2018

УДК: 683.812
Разнообразие содержания и состава эфирного масла у гибридов F1 Lavandula 

angustifolia Mill. Гончярюк Мария, Бутнараш Виолета, Машковцева Светлана, Балмуш 
Зинаида, Котеля Людмила, Ботнаренко Пантелимон. //Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 48-58.

Созданы и оценены внутривидовые гибриды Lavandula angustifolia Mill. Доказано
что количественные признаки варьируют между гибридами и материнскими 

формами. Содержание эфирного масла, определяемое гидродистилляцией, значительно 
выше (3.939 – 5.480% с.в.) у гибридах, чем у соответствующих материнских формах 
(2.722-3.413% с.в.). Эффект гетерозиса проявленный по содержанию эфирного масла 
значительно варьирует в пределах +37.8 – +110.5% у разных гибридов, происходящих 
от разных материнских формах и составляет. Количественный и качественный анализ 
эфирного масла, осуществлённый ГХ-СМ, установил значительные отличия состава 
у разных гибридов в зависимости о материнской формы. Количество компонентов 
варьирует от 18 до 38. Основными компонентами являются: линалоол, 24,15 – 50,84%; 
линалил ацетат, 27.29 – 44,40%; α – терпинеол, 3.82 – 4.84%; терпинен-4-ol, 1.11 – 9.21%. 
Отселектированы гибриды с очень высоким содержанием эфирного масла – 4.939-6.164 
% с.в. и разным периодом созревания, устойчивых к засухе. Их клонирование привело к 
созданию новых сортов лаванды Fr.5S8-24, VM-18V, Fr.8-5-15V.

Библ. – 27, таб. – 4, рис.-3.
Ключевые слова: Lavandula angustifolia, гибрид, гетерозис, эфирное масло, химический 

состав.
Поступило в редакцию: 06 июня 2018

УДК: 635.64:575.222.78:631.558.3
КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ТОМАТА 

ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ И СВОЙСТВ ПРИ СОЗДАНИИ ГЕТЕРОЗИСНЫХ 
ГИБРИДОВ F1 ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ УБОРКИ. Цэпордей Алла. //Известия Академии 
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Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 58-65.
Определена общая комбинационная способность (ОКС) у исходных форм по 

комплексу признаков (продолжительность вегетационного периода», общая дружность 
созревания, урожайность, масса и физико-механические свойства плода. Выделены 
сорта и линии с высокими эффектами ОКС. Определена специфическая комбинационная 
способность (СКС) у 110 гибридных комбинации полученных в результате гибридизаций 
по схеме 11х11. Выделены ряд гибридных комбинаций с высокой СКС по комплексу 
признаков в зависимости от использованных в гибридизации исходных форм, и лишь у 
отдельных гибридных комбинаций они остаются стабильными. Установлено, что прямые 
и обратные скрещивания определяют эффективный СКС. Библ. – 9, таб. – 2.

Ключевые слова: исходные формы, сорт, линия, гибридные комбинации, эффекты 
ОКС, константы СКС, урожайность.

Поступило в редакцию: 10 июля 2018

УДК: 599.323.42:575
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ВИДА CRICETULUS 

MIGRATORIUS (PALLAS,1773) НА ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЕ АРЕАЛА. Munteanu 
Andrei, Savin Anatol, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai. //Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 65-71.

Работа содержит информацию о сером хомячке (Cricetulus migratorius), редком, 
малоизученном виде, с разрывным ареалом. Распространён в агробиоценозе, встречается 
преимущественно на окраинах полей сельхозкультур и в зоне экотона. Составляет 
0,26%/100 давилок относительной плотности и 2,89% от численности отловленных 
грызунов. Предпочитаемыми стациями являются пропашные культуры, кормовые травы 
и озимые зерновые культуры. Серый хомячок характеризуется высоким репродуктивным 
потенциалом, период размножения длится около 10 месяцев, самки рано достигают 
половой зрелости, средняя плодовитость составляет 6,2 эмбриона, вариирует от 2 
до 9 эмбрионов. В агробиоценозе выживает благодаря семенам сельхозкультур и 
растительному защитному покрову. Библ.- 17, рис. - 4. 

Ключевые слова: серый хомячок, популяция, экотон, агробиоценоз, процент 
попадаемости, плодовитость.

Поступила в редакцию 11 июля 2018

УДК: 595.36 : 591.9 (478)
ИЛИСТЫЙ (СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ) КРАБ RHITHROPANOPEUS HARRISI 

(GOULD, 1841) – НОВЫЙ ИНВАЗИВНЫЙ ВИД В МОЛДОВЕ. Филипенко С.И. Пурчик 
В.Ф., Думбрэвяну Д., Раилян Н. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018,  
№ 2(335), с. 71-77.

Особь илистого (североамериканского) краба Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841), 
пойманная в марте 2016 г. в Кучурганском водохранилище-охладителе Молдавской 
ГРЭС, представляет собой первую находку этого вида-вселенца в водоемах Молдовы, 
натурализовавшегося в солоноватых водоемах Европы и причерноморских лиманах. 
Приводятся современные данные об экологических особенностях илистого краба, 
путях его инвазии и возможности его обитания в пресноводных экосистемах бассейна 
Днестра. Наиболее вероятным объяснением появления в Кучурганском водохранилище 
обнаруженных экземпляров следует считать случайный завоз на личиночной стадии 
при зарыблении пиленгасом из Хаджибейского лимана. Термический режим и 
минерализация Кучурганского водохранилища, возможно, будут способствовать 
включению североамериканского краба в структуру гидробиоценоза водохранилища.  
Библ. – 37, рис.-2.
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Ключевые слова: илистый (североамериканский) краб, инвазии, бассейн Днестра, 
Кучурганское водохранилище.

Поступила в редакцию 14 марта 2018

УДК: 639.2:597.21.5 (478:282.247.314)
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРЕСТОВЫХ СТАД 

ПРОХОДНОЙ СЕЛЬДИ В РЕКЕ ДНЕСТР И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРИНЦИПОВ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРОДУКТИВНОСТИ. Крепис Олег, Усатый Марин, Шаптефраць 
Николай, Усатый Адриан, Чебану Аурел, Даду Ана. //Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 78-85.

Анализ структурно-функционального состояния нерестовых стад показывает, что по 
меристическим и пластическим признакам, по темпу роста, упитанности и плодовитости 
днестровская сельдь относится к популяции, нагуливающегося в северо-западной части 
Чёрного моря. Установлено, что в полноводные годы (более 400 м3/с) производители 
концентрируются вблизи плотины Дубэсарской ГЭС, а в маловодные годы в предустьевой 
зоне. Сформулированы основные принципы менеджмента (управления) продуктивности 
популяций сельди. Библ. –2 9, таб. – 3.

Ключевые слова: Черноморско-азовская проходная сельдь, рыба, производители, 
биопродуктивность, плодовитость, река Днестр.

Поступила в редакцию 30 июля 2018

CZU: 599.323.4:574.4(478)
ОЦЕНКА ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ У MYODES GLAREOLUS В ПРИРОДНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ “PLAIUL FAGULUI”. Кихай Олег, Ерхан Думитру, Тэлэмбуцэ Нина, 
Русу Штефан, Нистряну Виктория, Ларион Алина, Заморня Мария, Мельник Галина, 
Нафорница Николай, Русу Вадим. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 
2018, № 2(335), с. 85-94.

Рыжая полевка (Myodes glareolus), являясь лесным видом, имеет широкое 
распространение на полянах и опушке леса, на участках с подлеском и на влажных 
прибрежных территориях. По результатам экопаразитологических исследований 
определена структура гельминтофауны, включающая 15 видов эндопаразитов (Plaghiorchis 
elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, 
Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, 
Rodentolipis straminea, Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus 
muris, Mastophorus muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), относящихся к 
3 классам, 13 семействам и 14 родам. Количественные показатели зараженности мышей 
– хозяев по степени распространения и числовому обилию обнаруженных гельминтов 
характеризуются большой вариабельностью. По биотопу (орган паразиторования), 
встречаются виды со следующей локализацией: желудок, тонкий/толстый кишечник, 
брюшная/грудная полость и паренхима печени. Проведено характеристика особенностей 
развития паразитов, которая сводится к моно-, ди- и триксенной модели. По частоте 
встречаемости и числовому обилию обнаруженных гельминтов установлена обратно 
пропорциональная зависимость. Целью исследований было изучение гельминтофауны 
у (Myodes glareolus) в природном заповеднике “Plaiul Fagului” и характеристика 
особенностей систематики, развития, биотопа, специфики эндопаразитизма, частоты 
встречаемости гельминтов и степени зараженности хозяев.

Библ. – 52, рис. – 1, табл. – 2.
Ключевые слова: гельминтофауна, встречаемость, интенсивность, грызуны.
Поступило в редакцию: 03 августа 2018
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УДК: 579.6
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ БИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В БИОМАССЕ SPIRULINA PLATENSIS В УСЛОВИЯХ ИНДУЦИРОВАННОГО 
СВЕТОВОГО СТРЕССА. Чепой Лилиана, Рудь Людмила, Кирияк Татиана,  
Джур Светлана, Миску Вера, Кодряну Светлана, Гелбет Виорика, Нартя 
Екатерина, Рудик Валерий. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.  
2018, № 2(335), с. 95-103.

В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение влияния 
стресса вызванного фотопериодическими условиями культивирования спирулины на среде 
с добавлением ацетата цинка в качестве протектора и биосинтетического стимулятора. 
Период светового стресса соответствовал экспоненциальной фазе роста спирулины и 
был создан за счет уменьшения светового периода до 4 часов в течение суток. Изученные 
параметры: уровень накопления биомассы, содержание белков, фикобилинов, углеводов, 
липидов и β-каротина. Было показано, что сокращение времени освещения до 4 часов 
в день является выраженным стрессовым фактором для культуры спирулины. Влияние 
стресса выражается в снижении количества биомассы и увеличении содержания липидов 
и углеводов. В условиях непрерывного освещения ацетат цинка, является стимулятором 
накопления фикобилинов и β-каротина, а в условиях светового стресса – ингибитором 
этих процессов. Библ. – 16, рис. - 6.

Ключевые слова: Spirulina platensis, индуцированный стресс, режим освещения, 
ацетат цинка, биохимическии состав.

Поступила в редакцию 30 июля 2018

УДК: 54-386:547.497.1:615.28
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ(II), НИКЕЛЯ(II) И КОБАЛЬТА(III) С N(4)-АЛЛИЛ-S-
МЕТИЛИЗОТИОСЕМИКАРБАЗОНА 2-БЕНЗОИЛЛПИРИДИНА. Усатая Ирина, 
Граур Василий, Заричук Елена, Гарбуз Ольга, Гуля Аурелиан. //Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 103-112.

В работе представлен синтез N(4)-аллил-S-метилизотиосемикарбазона  
2-бензоилпиридина (HL) и пяти координационных соединений меди(II), никеля(II) 
и кобальта(III) с этим лигандом. Новые синтезированные соединения были изучены с 
использованием ИК и ЯМР (1H и 13C) спектроскопий, элементного анализа, молярной 
электропроводности и магнитной восприимчивости. 

Для синтезированных веществ была изучена in vitro противомикробная и 
противогрибковая активности по отношению к стандартным штаммам Staphylococcus 
aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae и Candida 
albicans. Антипролиферативные свойства in vitro лиганда и комплексов были изучены на 
клетках человеческой миелоидной лейкемии HL-60 и клетках рака шейки матки HeLa. 

Библ. – 20, Таб. – 4, Рис. – 5. 
Ключевые слова: координационные соединения, 2-бензоилпиридин, 

изотиосемикарбазон, биологическая активность
Поступила в редакцию 04 июня 2018

УДК: 633.872.1:577.127:57.085.2
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ IN VITRO ИНТАКТНЫХ 

И ОКИСЛЕННЫХ ТАННИНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОРЕХА (JUGLANS REGIA L.). 
Лупашку Лучиан, Лупашку Галина, Цымбалюк Нина, Шубина Виктория, Магер Мария.  
//Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 113-120.

В статье представлены данные относительно антибактериального и антигрибного 
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действия интактных и окисленных экстрактов таннинов из перегородок фруктов грецкого 
ореха Juglans regia L. Установлено, что виды изученных бактерий и грибов проявили 
специфическую реакцию на действие таннинов. В эффективных концентрациях танниные 
соединения вызвали ингибирование роста колоний грибов; уменьшение размера, 
ингибирование биосинтеза внутренних перегород, ускорение старения спор. Библ. – 19, 
таб. – 2, рис.-4.

Ключевые слова: таннины, грецкий орех, активность, бактерии, грибы.
Поступило в редакцию 11 мая 2018

УДК: 579.083.13.+579.24
РОЛЬ НАНОЧАСТИЦ ZnO (<50 нм) В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

RHODOSPORIDIUM TORULOIDES CNMN-Y-30. Усатый Агафья, Бешлиу 
Алина, Ефремова Надежда. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.  
2018, № 2(335), с. 121-126.

В работе представлены данные по влиянию наночастиц ZnO (<50 нм), в диапазоне 
концентраций от 1 до 70 мг/л, на жизнеспособность и биосинтетическую активность 
штамма пигментных дрожжей Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. Установлено что 
степень влияния наночастиц зависит от применяемых концентраций. Выявлена высокая 
чувствительность клеток в первые 24 часа контакта с наночастицами в концентрации 
70 мг/л.   Однако, дрожжевая культура приспосабливается к влиянию наночастиц оксида 
цинка, так что через 120 часов культивирования, количество биомассы остается в 
пределах контрольных значений. Результаты показали, что концентрации наночастиц 20-
30 мг/л обладают стимулирующим эффектом на процессы биосинтеза белков и углеводов. 
Приведенные данные открывают новые возможности для применения наночастиц ZnO 
(<50 нм) в технологии культивирования дрожжей Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. 
Библ. – 15, рис. – 4.

Ключевые слова: Rhodosporidium toruloides, наночастицы ZnO (<50 нм), 
жизнеспособность клеток, биомасса, белки, углеводы.

Поступила в редакцию 30 июля 2018

УДК: 633.358: 631.457
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНОКУЛЯЦИИ (Rhizobium 

leguminosarum L.) НА ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КЛУБЕНЬКОВ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОХА 
(Pisum sativum L.). Aбдуллах Карасу, Хусейн Кан Aлпсой, Meхмет Oз. //Известия  
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 126-131.

Исследование, представленное в статье, было проведено в регионе Бурса, Турция, 
в сезон вегетации 2015 года. В исследованиях были включены сорта Утрилло и Болеро. 
Было обнаружено, что влияние бактериальной инокуляции на количество и сухую 
массу корневых клубеньков было значительным в начале стадии цветения и полной 
фазы цветения, в то время как на производство семян и вес 1000 семян практически 
не повлияло. В зависимости от сорта эти параметры существенно варьировали. Таким 
образом, количество корневых клубеньков варьировало от 14,5 до 30,9, масса 1000 семян 
составляла от 156,4 до 276,4 г, а урожайность семян составлял 1667-1909 кг га-1.

Библ. – 17, таб. – 3.
Ключевые слова: горох, бактериальная инокуляция, корневые клубеньки, симбиоз, 

урожайность.
Поступила в редакцию 20 июля 2018
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УДК: 556.1+504.4(043.2)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ 

ЛАНДШАФТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Мельничук Орест, Беженару Герман //
Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 131-141.

В статье представлены анализ и принципы моделирования морфометрических 
элементов гидрометрических характеристик ландшафтов, применяемые в водном 
хозяйстве на склонах речных долин. Особое внимание уделяется математическому 
моделированию показателей формы продольных и поперечных профилей склонов, долин 
постоянных и временных водотоков. Моделирование основывается на топографических 
данных и спутниковых фотографиях территории Республики Молдова.

Библ. – 20, рис. – 5, табл. – 3.
Ключевые слова: гидрографическая сеть, морфология водотоков, модели продольных 

и поперечных профилей, показатели формы профиля. 
Поступила в редакцию 02 ноября 2017

УДК: 504.42 504.064.45 
РЕУТИЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД, ОБРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯМИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫE В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Санду Мария. //Известия Академии 
наук Молдовы. Науки о жизни. 2018, № 2(335), с. 141-149.

В статье представлен синтез информации о составе сточных вод, очищенных 
технологиями, используемые в Республике Молдова. Для оценки повторного использования 
в орошаемом земледелии сравниваются физико-химические и бактериальные 
параметры воды с их максимальными значениями для орошения сельскохозяйственных 
культур, предложенных Соединенными Штатами Америки, Всемирной Организацией 
Здравоохранения и некоторыми европейскими странами. Следует отметить, что 
бытовые и промышленные сточные воды, обработанные существующими в республике 
технологиями, могут использоваться без ограничений при орошении продовольственных 
культур с обработкой и без обработки, за некоторыми исключениями (ZUC, Oрхей; 
UNILOS, Вертикальный Аэротанк, Российская Федерация, «БИОТАЛ», Украина, без 
вторичной обработки). Библ. – 23, табл. – 4.

Ключевые слова: технологии обработки, параметры очищенной воды, повторное 
использование сточных вод, качество оросительной воды.

Поступила в редакцию 27 июня 2018

УДК: 630.182:582.632.2(478)
РОСТ В ВЫСОТУ ПОТОМСТВА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR 

L.)ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ОПУШЕЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЛЕСНОГО МАССИВА.  
Куза Петру. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2018, № 2(335), с. 149-157.

Были исследованы особенности роста в высоту потомства дуба черешчатого 
(Quercus robur L.) которое было получено из желудей собранных от множества деревьев 
лесного массива и от отдельных опушечных деревьев. Выявлено, что потомства, которые 
произошли из желудей собранных от множества деревьев лесного массива, обладая 
генетическим разнообразием, характеризуются повышенной энергией роста, в возрасте 
в котором влияние локальных факторов среды ослабевают, а рост в высоту растений 
вызван главным образом их генетическими особенностями. Энергия роста в высоту у 
потомства опушечных деревьев зависит от уровня гетерозиготности дерева, от которого 
они происходят. Особенности опыления опушечных деревьев приводит к тому, что 
потомство полученное, от желудей собранных с них проявляет, в большей или меньшей 
степени «инбредную депрессию», что снижает рост в высоту у большого количества 
сеянцев дуба. Поэтому, для того чтобы уменьшить риск потери энергии роста потомства, 
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при проведении работ по созданию лесных культур дуба следует отказаться от сбора 
желудей с одиночных или опушечных деревьев.

Библ. – 20, Рис. – 1, Tab. – 2.
Ключевые слова: культуры материнского потомства, желудь, массив, опушка леса, 

рост.
Поступила в редакцию 13 феираля 2018
УДК: 911.53 (478-25) (091)
ДЕГРАДИРОВАННЫЕ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В 

ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА КИШИНЭУ. Кодряну Игор, 
Волонтир Нина, Миронов Ион. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 
2018, № 2(335), с. 157-162.

Культурные ландшафты, созданные при взаимодействии природных и антропогенных 
факторов, со временем претерпели количественные и качественные изменения 
внешности, структуры, функций и т. д. При неконтролируемых действиях местных 
властей, в некоторых случаях, в структуре культурных ландшафтов Муниципия Кишинэу 
выделяются деградированные, разрушенные и даже заброшенные объекты. Согласно 
типологии культурных ландшафтов [2] , по критерию степени их привлекательности, 
авторы выделяют тип деградированных ландшафтов. В работе представлены некоторые 
деградированные элементы культурного ландшафта, находящиеся в историческом центре 
города Кишинэу. Плачевное нынешнее их состояние не приводит к их исключению 
из государственных кадастровых регистров и документов. Среди этих мы выделяем: 
историко-культурные памятники, туристические объекты, сакральные здания, виллы, 
частные дома и т. д. Ответственность властей, осведомление населения, неравнодушие 
граждан могут способствовать улучшению городского культурного ландшафта путем 
реабилитации существующих деградированных их элементов. Библ. – 10

Ключевые слова: городская среда обитания, историко-культурные памятники, 
деградированные элементы.
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НИКОЛЕ ДИМО В СОВРЕМЕННОМ ПОЧВОВЕДЕНИИ МОЛДОВЫ. 

Урсу Андрей, Куркубэт Стела ///Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2018, № 2(335), с. 178-181.

Современный период изучения почв Молдовы начинается с возвращением на Родину 
в 1945 году знаменитого почвоведа Николая Димо. Он основал профессиональную 
подготовку почвоведов (которая со временем стала димовской школой печвоведов), 
сформулировал и аргументировал научные и организационные вопросы многосторонних 
исследований, эффективного использования, а также подчеркнул необходимость защиты 
почвенных ресурсов – главное природное богатство Молдовы. Николае Димо можно 
считать отцом современного почвоведения Молдовы.

Библ. – 17.
Ключевые слова: ученный, почвовед, почвенное исследование, почвоведение.
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