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ARTICOLE DE FOND

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
САНОКРЕАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПИТАНИЯ ЧЕЛЕВЕКА. 

II. ПОСТУЛАТЫ САНОКРЕАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПИТАНИЯ

Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф., Вуду Л.Ф., Штирбу Е.И., 
Бешетя Т.С., Вуду Г.А., Георгиу З.Б., Житарь Ю.Н.

Институт физиологии и санокреатологии Академии Наук Молдовы

В предыдущей статье [11] был проведен анализ существующих теорий и 
систем питания с позиции санокреатологии и приведены доказательства тому, 
почему они не могут обеспечить решение основной задачи санокреатологии – 
целенаправленно формировать и поддерживать здоровье человека. 

В этой статье приведены доказательства создания санокреатологической 
теории питания, анализируются ошибки в организации питания через призму 
санокреатологии, а также изложены основные постулаты санокреатологической 
теории питания.

Чем обусловлена необходимость создания санокреатологической теории 
питания?

Необходимость создания санокреатологической теории питания обусловлена 
не только тем, что существующие теории и системы алиментации не решили 
проблему здоровья общества, но и новой постановкой санокреатологией задач 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья в соответствии с 
экологическими условиями жизнедеятельности человека и предупреждением 
преждевременной диминуации функций и общебиологической деградации. 

По данным ВОЗ [5], только в 2000 году в Европе было потеряно 136 миллио-
нов лет здоровой жизни вследствие заболеваний, имеющих под собой существен-
ную алиментарную основу: сердечнососудистые заболевания и рак. Считается, 
что около одной трети сердечнососудистых заболеваний связаны с неправильным 
питанием. Каждый год в Европейском регионе ВОЗ от рака умирает около одного 
миллиона взрослых, и одна треть этих смертей вызвана неправильным питанием. 
На международном уровне сложилось единое мнение о том, что факторами риска 
развития определенных видов рака (полости рта, гортани, пищевода и печени) яв-
ляются избыточное потребление энергии (потребляется больше энергии, чем рас-
ходуется) и алкоголя, и что высокое потребление фруктов и овощей обеспечивает 
частичную защиту от факторов, вызывающих рак полости рта, глотки, пищевода, 
желудка и легкого [1]. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака 
обусловлен недостаточностью таких веществ, как витамин А и других антиокси-
дантных витаминов [3].

В докладе Всемирного фонда исследований в области рака и Американского 
института исследований в области рака [3] приводится оценка, согласно которой 
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улучшение рациона питания, наряду с поддержанием физической активности, 
может постепенно снизить заболеваемость раком на 30-40%. Улучшение питания 
может быть наиболее важным, отдельно взятым фактором, вносящим вклад в 
снижение бремени болезней в Европейском регионе ВОЗ. 

Общепризнанна роль питания в развитии сахарного диабета 2 типа, ожирения 
и нейропсихических расстройств.

О том, что существующие системы питания не могут решить проблему 
здоровья, свидетельствует распространенность ожирения людей в большинстве 
стран мира. Эпидемиологические исследования показали, что в настоящее время 
в США 64-65% взрослого населения – обладатели избыточной массы тела, из них 
30-31% страдают ожирением. Распространенность ожирения у лиц в возрасте от 
20 до 74 лет удвоилась с 15% в 1980 году до 30% в 2000 году [2]. Авторы считают, 
что в США ожирение и диабет распространены на уровне эпидемии.

В Испании избыточная масса тела – беда более 50% населения, в Италии, 
Франции и Германии – более 25% [4].

Вышеизложенные данные свидетельствуют не только о несостоятельности 
систем питания, но и о том, что нутрицию можно рассматривать как детерминанту 
здоровья. Следует особо подчеркнуть, что существующие системы питания 
выставляют на первый план энергетическую ценность рациона, абстрагируясь от 
его качественного состава и от полифункциональных потребностей реализации 
физиолого-биохимических процессов организма. Основным показателем 
пищевой ценности продуктов считается энергетическая единица, вследствие чего 
качественное разнообразие пищи сводится к единому цифровому показателю, что 
неверно, поскольку в рационы входят и вещества не дающие энергии (витамины, 
минеральные вещества). 

Питание, согласно санокреатологической теории, должно обеспечить не 
только энергетический и пластический обмены веществ, но и другие типы обмена 
веществ, синтез биологически активных веществ, генетические, физиологические, 
психические и когнитивные процессы и, не в последнюю очередь, формирование и 
поддержание здоровья, что предполагает подпитку организма соответствующими 
веществами. Для решения этих и других задач санокреатологическая теория и 
система питания должны базироваться на другой аксиоматике. 

Кратко о некоторых фундаментальных ошибках  в области науки о 
здоровье и питании человека

В предыдущих работах [6; 7; 8; 9; 10] было указано на одну из фундаментальных 
ошибок современной цивилизации относительно неосознания особой ценности 
здоровья человека. Хотя в печати декларируется, что здоровье является самым 
дорогим капиталом, однако в иерархии основных задач решаемых обществом, 
оно занимает далеко не первое место. Не меньшим парадоксом является то, 
что в медицинских вузах наука о здоровье человека не является обязательным 
фундаментальным предметом для преподавания будущим врачам, предназначением 
которых является сохранение и фортификация здоровья. Будущих специалистов 
учат и не плохо, как диагностировать, лечить и профилактировать болезни, но 
не тому, как создавать и сохранять здоровье. Это, в значительной степени, и 
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предопределило то, что современное общество, по-существу, является больным, а 
наука даже не располагает общепринятым определением самого понятия здоровья. 
К тому же, сформировалось ложное представление о том, что профилактика и 
лечение болезней решают проблему здоровья само собой. 

Не подтвердились практикой и предполагаемые ожидания значительного 
повышения уровня здоровья в результате внедрения систем питания, 
базирующихся на существующих теориях сбалансированного и адекватного 
питания. Существующие концепции и системы питания определяют потребности 
организма, посредством анализа потребляемых продуктов, сравнивая их с 
медицинскими нормами соответствующих нутриентов. Рационы  составляются 
с учетом количества энергии, выделяемой при окислении макронутриентов 
(углеводов, жиров и белков), т.е. основное внимание уделяется обеспечению 
организма энергией, а относительно здоровья предполагается, что оно само 
собою сформируется.

Недооценка роли питания в обеспечении здоровья, острота и сложность 
проблемы алиментации, необходимость поиска новых путей ее решения стали 
очевидными после создания санокреатологии, основной задачей которой 
является разработка теории и практики целенаправленного формирования и 
поддержания здоровья. Поэтому в этой статье мы продолжаем рассматривать 
вопросы организации санокреатологичекого питания, т.е. такого питания, которое 
бы обеспечило целенаправленное формирование и поддержание здоровья. 
Естественно было бы особое внимание уделить изложению постулатов в создании 
теории санокреатологического питания, оставляя другие злободневные вопросы 
и проблемы для обсуждения в других работах. 

Санокреатология базируется на мнении о том, что в решении проблемы 
здоровья, питание, наряду со средой жизнедеятельности организма, играет 
важнейшую роль в формировании и поддержании здоровья. Этим обосновываются 
наши усилия разработать санокреатологическую теорию питания. 

Проблема питания через призму новой концепции о здоровье

Перед тем как изложить концепцию о санокреатологическом питании,  
напрашивается вопрос о том, какого мнения придерживаются авторы статьи 
относительно дефиниций понятия здоровья (которых насчитывается более 50), 
однако, в связи с тем, что их анализ займет много места, и тем более, что таковой 
был проведен нами ранее [7], мы ограничимся ссылкой на эту статью.

Широко цитируемое в литературе определение здоровья, содержащееся 
в преамбуле устава ВОЗ: «Здоровье – это состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов», далеко неполно характеризует понятие здоровья, 
поскольку его трактовка обща и субъективна, так как основывается на имеющих 
относительный характер понятиях: «состояние», «полное», «благополучие», 
«дефект». Характеристики здоровья, как «полное физическое, духовное и 
социальное благополучие» не поддаются измерению. Большая Советская и 
Большая Медицинская Энциклопедии определяют здоровье как естественное 
состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей 
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средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. В этом определении, 
как и во многих других, заключена логическая несообразность («здоровье» - 
отсутствие болезни, «болезнь» - нарушение здоровья) и не содержится почти 
ничего, что позволило бы подойти к измерению здоровья, его моделированию 
и направленной коррекции. В целом, эти определения находятся вне разумения 
статистов, поскольку они не дают возможности измерить состояние здоровья, а 
значит оно не может быть объективно оценено. Кроме того, они не ориентируют 
практического врача на конкретные действия, которые могли бы обеспечить 
формирование и поддержание здоровья. Вот почему, мы были вынуждены, на 
основе современных данных науки о человеке и существующих понятиях, 
разработать более полное определение здоровья. Ниже приводится частично 
уточненная дефиниция здоровья, данная нами в 1999 году [7].

Здоровье представляет собой интегральный феномен, предопределяемый 
взаимообусловленными и взаимосогласованными генетическими, биохими-
ческими, морфологическими, физиологическими и психосоциальными процес-
сами во взаимодействии с внешней средой, который проявляется не только в 
формировании и поддержании морфологических и функционально полноценных 
органов и систем на филогенетически детерминированном уровне, в согласован-
ности и интегрированности их функции, в сохранении гомеостаза и психической 
уравновешенности при колебаниях факторов внешней среды, но и в высоком 
жизненном, адаптивном потенциале, обеспечивающим удовлетворение от реали-
зации физиологических, когнитивных, социальных потребностей и адекватного 
восприятия окружающей среды [7]. 

Полагаясь на это определение, становится очевидным, что одной из важней-
ших задач системы питания, является формирование и поддержание здоровья, 
которая может быть решена посредством нутриентов, обеспечивающих реали-
зацию генетической программы роста и развития организма на филогенетиче-
ски детерминированном уровне на различных этапах онтогенеза в конкретных 
экологических условиях, чем гарантируется формирование морфологически и 
функционально полноценных органов и систем. В функции питания входит и 
сохранение согласованности и интегрированности функций, общего гомеостаза 
организма при колебаниях факторов внешней среды и способствование развитию 
адаптивного потенциала организма. 

Одним словом, питание человека должно осуществляться системой со мно-
гими компонентами, значимость которых для организма зависит от состояния ор-
ганизма и влияния факторов внешней среды, придать индивидуальный характер 
которой на современном уровне развития науки о человеке во многом проблема-
тично. И все же мы попытались внести свою лепту в решение этой важнейшей 
для здоровья проблемы. 

Биологическое предназначение питания

Перед тем, как приступить к разработке постулатов и теории 
санокреатологического питания, необходимо было разобраться в предназначениях 
алиментации, т.е. каковы базисные функции питании. Среди таковых, имеющих 
отношение к обеспечению жизнедеятельности организма, относится целый 
комплекс, главными из которых являются:
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1) реализация генетических, биохимических, структурных, функциональных и 
психических процессов, формирующих организм как единое целое, на фило-
генетически детерминированном уровне; 2) обеспечение энергией метаболи-
ческих процессов обновления структурных элементов, генерации функций, 
гарантирующих жизнедеятельность организма, включительно, оперативную 
и профессиональную активность; 3) формирование и поддержание сомати-
ческого и психического здоровья; 4) поддержание функций защитных систем 
организма; 5) поддержание уровня энзимов, особенно, пищеварительных; 
6) повышение адаптивного и общебиологического потенциала; 7) поддержание 
адекватного уровня функциональной активности пищеварительной системы в 
соответствии с составом рациона; 8) поддержание кислотно-щелочного равно-
весия; 9) поддержание биоценоза желудочно-кишечного тракта; 10) обеспечение 
целенаправленного влияния на функцию различных органов и систем; 11) био-
логическая протекция организма, включая отдельные органы, от токсемии и про-
дуктов обмена веществ; 12) предупреждение преждевременной общебиологиче-
ской деградации организма; 13) аттенуация чрезмерного стресса; 14) доставление 
удовольствия.

Указанные выше биологические предназначения питания должны учитываться 
при разработке санокреатологической системы питания. При этом необходимо 
разобраться за счет каких нутриентов и веществ возможно целенаправленно 
обеспечить реализацию тех или иных основ жизни, включая формирование и 
поддержание здоровья и предупреждение преждевременной общебиологической 
деградации. 

За счет каких нутриентов преимущественно можно обеспечить 
базисные основы саногенной жизнедеятельности человека

Постоянство обмена и физико-химических показателей жидких 1. 
сред организма, как одно из основополагающих составляющих организма 
теплокровных, обеспечивается за счет воды и концентрации различных 
электролитов, органических соединений, осмолярности, рН. Электролитный 
состав плазмы крови представлен катионами (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe3+, Zn2+

и Сu2+), анионами (Cl-, HCO
3

-, HPO
4

-, HSO
4

-), органическими кислотами и 
анионпротеинами, суммарная величина которых, выраженная в мэкв/л, примерно, 
одинакова (154 мэкв/л) и поддерживается в диапазоне нормальных констант за счет 
величины их поступления в организм с пищей и водой; их синтез в организме не 
осуществляется. Суточная потребность в воде удовлетворяется за счет питьевой 
воды и жидкой пищи. 

Реализация генетической программы роста и развития организма 2. 
осуществляется, хотя в неодинаковой степени, за счет всех веществ входящих 
в химический состав тела, по меньшей мере тех 50, считающихся основными 
нутриентами.

Формирование и поддержание здоровья реализуется в основном 3. 
посредством саногенных веществ: минеральные вещества, витамины, энзимы 
и другие биологически активные вещества; частично белков и энергетических 
веществ. 
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Поддержание уровня функциональной активности защитных систем 4. 
организма обеспечивается, главным образом, за счет иммунномодуляторов.

Оперативная и профессиональная деятельность организма осуществляется 5. 
за счет утилизации в основном энергетических, саногенных веществ, и, частично, 
белков.

Основной обмен и уровень энзимов поддерживается, преимущественно, 6. 
за счет саногенных веществ и, частично, белков и энергетических веществ.

Поддержание или усиление функций желудочно-кишечного тракта можно 7. 
обеспечить, используя в питании саногенные вещества (приправы, стимуляторы, 
тонизирующие вещества, клетчатку и др.).

Поддержание саногенного уровня биоценоза желудочно-кишечного 8. 
тракта осуществляется путем введения в рацион питания продуктов с высоким 
содержанием клетчатки и периодического обновления микрофлоры за счет 
использования бифидопрепаратов.

Повышение адаптивных возможностей организма можно осуществить за 9. 
счет адаптогенов и, частично, белков и углеводов.

Предупреждение преждевременной общебиологической деградации 10. 
предполагает, кроме соблюдения саногенного образа жизни, поддержание 
сбалансированности анаболических и катаболических процессов, стимуляцию 
и тонизацию жизненно важных функций не только с помощью выполнения 
целенаправленных динамических и физических нагрузок, но и с использованием 
соответствующих нутриентов. 

Основные постулаты санокреатологической теории питания

Питание, как таковое, выполняет роль детерминанты роста и 1. 
развития, метаболизма, функций, здоровья, работоспособности, качества 
и продолжительности жизнедеятельности организма и предназначено 
обеспечить его энергией и разнообразными полифункциональными веществами 
в соответствии с уровнем потребностей для реализации генетических, 
пластических, энергетических, метаболических, физиологических и 
психических процессов в саногенных лимитах; детоксикацию, биопротекцию, 
антиоксидантную активность; оперативную и профессиональную деятельность, 
а также физиологические потребности. 

Здоровье, согласно саноктреатологической концепции, представляет 2. 
собой интегральный феномен, который проявляется не только в формировании 
и поддержании морфологических и функционально полноценных органов и 
систем на филогенетически детерминированном уровне, в согласованности 
и интергированности их функций, в сохранении гомеостаза и психической 
уравновешенности при колебаниях факторов внешней среды, но и в высоком 
жизненном, адаптивном потенциале, обеспечивающим удовлетворение от 
реализации физиологических, когнитивных, социальных потребностей 
и адекватного восприятия окружающей среды. Поскольку становление и 
поддержание здоровья в значительной степени зависит от алиментации организма,  
санокреатология особое внимание уделяет организации питания человека. 
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Все вещества, составляющие тело человека, происходят от нутриентов, 3. 
поэтому идеальное питание предполагает включение в состав рациона питания 
их всех, но поскольку таковое мало реализуемо, необходимо включить в его 
структуру, по меньшей мере, все 50 нутриентов, которые считаются основными.

Реализация многоцелевого предназначения питания может быть достигнута 4. 
лишь при системном подходе к организации питания, с учетом влияния питания 
на регулирующие системы организма и обратного воздействия регулирующих 
систем на процессы питания, роли респирации, физической и психической 
активности, факторов внешней среды в обеспечении полезного результата 
питания.

Формирование и поддержание структурной матрицы организма 5. 
(структурные компоненты клеток, межклеточные структуры, ткани, органы, 
системы, пролиферация) осуществляется, главным образом, за счет белков 
(через синтез белковых молекул и других типов молекул), липидов (через синтез 
фосфолипидов, холестерина, жирных кислот), углеводов (через образования 
межуточных продуктов в процессе окисления глюкозы и пентозы, которая 
является компонентом нуклеотидов и нуклеиновых кислот через синтез 
полисахаридов и др.), кальция и фосфора.

Формирование и поддержание матрицы здоровья обеспечивается, главным 6. 
образом, за счет электролитов, воды, витаминов, энзимов и других биологических 
активных веществ.

Источником энергии организма должны служить лишь углеводы и 7. 
липиды.

Питание должно иметь дифференцируемый характер в зависимости 8. 
от особенностей биологической индивидуальности человека, от его 
физиологического и психического состояния, специфики его профессиональной 
деятельности и экологических условий его жизнедеятельности, поэтому 
стандартный рацион не может быть предложен для целой группы людей. 

И избыток, и недостаток того или иного нутриента может вызвать 9. 
функциональные или морфологические нарушения, поэтому, необходимо 
разработать нормативы безопасного уровня поступления в организм человека  
нутриентов в расчете на эталон здорового человека с учетом цели формирования 
и поддержания здоровья и продолжительности жизни. 

Симптомы, провоцируемые избытком или недостатком в рационе тех 10. 
или иных нутриентов, не проявляются немедленно после соответствующей 
алиментации - их эффект, будучи замедленным, может не выявляться годами: 
в частности, трудно установить какое вещество, оказывает негативное влияние, 
поэтому важно периодически анализировать состав установившегося в семье 
рациона питания (50 основных нутриентов), сравнивая с саногенным вариантом 
их потребности.

Питание должно организовываться в соответствии с основными периодами 11. 
становления и проявления здоровья: 1) с периодом формирования здоровья, 
имеющим место после начала экспрессии генома человека при внутриутробном 
развитии, вплоть до завершения морфофункционального созревания жизненно 
важных органов и систем в период роста и развития организма; 2) с периодом 
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стабильного проявления морфофункционального гомеостаза; 3) с периодом 
диминуации функций и общебиологической деградации организма.

Выполнение роли детерминанты пищеварительной системы в обеспечении 12. 
потребностей организма в нутриентах предполагает целенаправленное 
поддержание его здоровья и тонуса секреторной (включительно энзиматической), 
моторной и всасывательной функций, за счет специальных нутриентов системы 
питания, которые, в то же время, должны обеспечить саногенный уровень 
биоценоза кишечника.

Обеспечение важнейшего предназначения питания – целенаправленное 13. 
формирование и поддержание здоровья, возможно лишь в случае, если саноген-
ные вещества, поддерживающие уровень энзимов, обмен веществ и жизненно 
важные функции организма в саногенных лимитах, сочетаются с адекватным 
обеспечением организма О

2
 и Н

2
О и с соблюдением саногенного образа жизни. 

Факты о том, что вода, будучи важнейшим неорганическим компонентом 14. 
организма, обеспечивающим совместно с микро- и макроэлементами электро-
литный гомеостазис и транспорт веществ между органами и клетками, является 
растворителем органических и неорганических веществ и представляет собой 
основную среду развертывания метаболических процессов, входя в состав раз-
личных биоорганических веществ, и что лишение организма воды приостанав-
ливает быстрее других нутриентов жизнедеятельность, свидетельствуют о том, 
что вода должна рассматриваться как важнейший незаменимый нутриент, а под-
держание водного баланса – как приоритетная задача питания. 

Поскольку постоянство соотношения водородных и гидроксильных ионов 15. 
определяют оптимальный характер обменных процессов (направление и интен-
сивность процессов окисления и восстановления; расщепления и синтеза бел-
ков, углеводов, жиров, нуклеиновых кислот; активность витаминов и микроэле-
ментов), физиологических функций сердца и сосудов, нервной системы и мышц, 
легких и почек, биофизические свойства клеток (проницаемость мембран, воз-
будимость и пр.), а кислотно-основное состояние зависит от многих факторов 
(клеточного метаболизма, газотранспортной функций крови, внешнего дыхания, 
водно-солевого обмена), и так как характер питания в значительной степени 
сказывается на кислотно-основном состоянии внутренней среды, санокреато-
логическое питание должно особое внимание уделить сохранению гомеостаза 
водородных и гидроксильных ионов, учитывая при этом, что растительная пища 
способствует ощелачиванию внутренней среды, а белковая пища животного про-
исхождения способствует ее закислению, и что кислоты и щелочи, содержащие-
ся в различных напитках и минеральных водах, также приводят к изменению 
кислотно-щелочного состояния внутренней среды.

С целью предупреждения аутоинтоксикации организма и поддержания 16. 
уровня здоровья санокреатологическое питание должно предусмотреть попол-
нение рациона волокнами (целлюлозой, гемицеллюлозой, пектином, легнином) 
– для своевременного удаления желудочно-кишечном трактом продуктов об-
мена и шлаков; биопротекторами – для саногенизации функций печени; анти-
оксидатными нутриентами – для защиты организма от свободных радикалов и 
предупреждения развития заболеваний (включительно инфекционных), и пре-
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ждевременного старения организма; пробиотиками – для защиты от развития 
патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте и алиментарной инток-
сикации; витаминами (витамины А, В

1
, В

2
, В

6
, В

12
, фольевая кислота, витамины 

С и Е); минералами (железо, цинк, магний, селен) – для улучшения функции им-
мунной системы и улучшения ее киллерной активности; изофлавоноидами – для 
очищения стенок сосудов от атеросклеротических отложений, снижения уровня 
холестерина в крови, защиты от инфарктов и инсультов.

Учитывая, что концентрация отдельных минеральных ионов в жидкостях 17. 
внутренней среды определяет функциональное состояние возбудимых и 
невозбудимых тканей, состояние проницаемости биологических мембран, и 
что  минеральные ионы используются для получения ферментов, а их синтез 
в организме не осуществляется, они должны поступать с пищей и водой 
в синергической комбинации близкой к физиологическим соотношениям 
минеральных веществ в здоровом организме, а до окончательного установления 
наукой их количественного уровня, хотя бы в пропорциях подобных таковым в 
физиологических растворах Локка и Тироде. 

Питание в различные возрастные периоды должно решать как общие, так 18. 
и специфические задачи.
А) Общим предназначением питания для всех возрастных периодов является:
• поддержание основного обмена; соотношения анаболизма и катаболизма 

в зависимости от возрастных периодов и специфики профессиональной 
деятельности; • восстановление расходной энергии и пластических веществ 
для осуществления общей деятельности организма; • целенаправленное 
формирование, поддержание и укрепление здоровья;  • содействие 
своевременному очищению организма от шлаков, продуктов обмена, токсинов, 
свободных радикалов; повышению функциональной активности иммунной 
системы; усилению биопротекции организма; • поддержание биоценоза 
желудочно-кишечного тракта на саногенном уровне; • поддержание кислотно-
щелочного и водно-солевого баланса; • адекватное поступление кислорода в 
организм; 

Б) Специфическими целями питания являются:
• для антенатального и раннего постнатального периода – обеспечение роста 

и развития организма, становление и созревание функций в саногенных 
лимитах; • для возрастного периода морфофункциональной стабильности 
– обеспечение поддержания метаболического, морфофункционального и 
психического статуса в саногенных лимитах; • для возрастного периода 
морфофункциональной деградации – предупреждение преждевременной 
диминуации функций и общей биологической деградации жизненно важных 
органов, тонизация и стимуляция жизненно важных органов, в частности, 
пищеварительной и респираторной систем.

Реализация предназначений питания возможна: 1) для обеспечения роста 19. 
и развития организма, регенерации клеток - главным образом, за счет стимуляции 
анаболических процессов посредством пластических, энергетических и частично 
саногенных веществ; 2) для поддержания морфо-функциональной стабильности 
организма, обеспечения оперативной и профессиональной активности и здоровья 
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- в основном, за счет содействия сбалансированности катаболизма и анаболизма, 
посредством энергетических, саногенных, частично, пластических веществ; 3) 
для  предупреждения морфофункциональной деградации - за счет стимуляции 
анаболических процессов посредством пластических и саногенных веществ и, 
частично, энергетических и веществ, стимулирующих жизненно важные функции 
организма.

Реализация предназначений питания осуществляется при участии не 20. 
только пищеварительной, но и респираторной, и сердечнососудистой систем, что 
предполагает необходимость координации их функциональной активности.

Анализ приведенной выше информации о роли питания в развитии 
различных заболеваний, о неспособности существующих систем алиментации 
поддерживать нормальный вес организма, недооценка роли питания в 
обеспечении здоровья с учетом многочисленных биологических предназначений 
нутриции и приведенные выше постулаты санокреатологической алиментации, 
свидетельствуют о необходимости разработки новой теории и системы питания 
с новой аксиоматикой, ориентирующей питание на обеспечение многочисленных 
его предназначений, главным образом, на практическую реализацию основ жизни, 
на целенаправленное формирование и поддержание здоровья в соответствии 
с условиями жизнедеятельности и на предупреждение преждевременной 
общебиологической морфо-функциональной деградации организма человека.

Выводы

Питание, как таковое, представляет собой один из детерминантов роста и 1. 
развития организма, здоровья, оперативной и профессиональной деятельности.

Новая концепция о здоровье, задачи санокреатологии по его  2. 
целенаправленному формированию и поддержанию, современные данные о 
влиянии различных нутриентов на состояние организма, высокий уровень 
заболеваний, вызванных неадекватностью существующих систем питания, 
свидетельствуют о необходимости разработки новой теории и системы 
алиментации.

Санокреатологическая система питания будет базироваться как на 3. 
практике существующих систем питания, так и на новой аксиоматике, в первую 
очередь, на приведенных выше постулатах и обеспечит реализацию биологических 
предназначений питания, главным образом, целенаправленного формирования и 
поддержания здоровья и предупреждения преждевременной общебиологической 
деградации организма.

Основные положения теории санкреатологического питания должны 4. 
предусмотреть обеспечение организма не только энергетическими и пластическими 
нутриентами (сбалансированность поступления в организм пищевых веществ и 
их расход), но и саногенными веществами, и указать продромы и механизмы, 
через которые возможно с помощью нутриции осуществлять целенаправленное 
формирование и поддержание здоровья, реализацию оперативной и 
профессиональной деятельности организма в саногенных лимитах в различных 
условиях жизнедеятельности и  предупреждения морфофункциональной 
деградации. 
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CONTRIBUŢIA INSTITUTELOR ŞTIINŢIFICE ALE SECŢIEI 
DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI VIEŢII A AŞM PE PARCURSUL 

ANILOR 2006-2010 ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII SĂNĂTĂŢII, 
ALIMENTARE ŞI ECOLOGICE ŞI OBIECTIVELE DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ PENTRU URMĂTORII 4 ANI

Au trecut în istorie încă 5 ani de activitate ştiinţi că a instituţiilor de cercetare 
ale Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii. E natural, că pentru a ne orienta  mai bine 
în procesul de dezvoltare a ştiinţei, a determina căile de evoluţie a ei, este necesar să 
facem o analiză a rezultatelor cercetărilor, să determinăm lacunele şi omiterile admise, a 
stabili obiectivele ştiinţi ce principale pentru următorii 4 ani, ce şi constituie conţinutul 
acestui articol. 
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A prezenta la justa valoare într-un spaţiu limitat rezultatele ştiinţi ce fundamentale 
şi practice, obţinute pe parcursul anului 2010 şi integru pe 5 ani, în special în aşa 
domenii ştiinţi ce prioritare pentru ţara noastră ca medicina, agricultura, biologia, 
ecologia, chimia, este foarte complicat. De la bun început consider de a menţiona, 
că îmi produce o durere morală faptul, că acest raport îl prezint într-o perioadă de 
timp, cînd ştiinţa nu numai că nu este preţuită după merit, dar este pusă într-o lumină 
nefavorabilă şi se estimează agresiv dispreţuitor, cînd oamenii de ştiinţă sunt discreditaţi 
şi ponegriţi. Şochează faptul că aprecierile ştiinţei şi celor, care sunt preocupaţi cu 
ea le fac persoanele ce n-au activat în ştiinţă nici o zi sau aşa numita generaţie de 
noi „analişti”, „experţi”, care n-au citit nici o lucrare ştiinţi că, dar care se consideră 
experţi, neavînd nici o atribuţie la ştiinţă şi mai mult, chiar şi unii parlamentari şi 
preşedinţi de comisii parlamentare îşi permit să utilizeze în adresa Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei aşa expresii ca „mastodont”, „mocirlă”, „cuib de comunişti” etc., fapt care 
reprezintă o insultare în adresa comunităţii ştiinţi ce autohtone. Considerăm că numai 
din lipsa de cultură generală, dumnealor îndrăznesc de a propune căi şi măsuri, de 
cele mai multe ori distructive, de dezvoltare şi management al ştiinţei. În plus, luînd 
în considerare austeritatea  nanţării cercetărilor în domeniile coordonate de Secţia de 
Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii în ultimii doi ani, apoi devine evident că realitatea în care 
are loc darea de seamă este destul de severă pentru ştiinţă. Această atitudine negativă, 
dezonorabilă se manifestă negativ, nu numai asupra celor care activează astăzi în 
ştiinţă, dar şi asupra viitorilor colaboratori ştiinţi ci. La una din lecţii studenţilor li s-a 
adresat întrebarea: ”Unde doriţi să activaţi după absolvirea universităţii?”, sperînd că 
în mozaica răspunsurilor va   auzită şi dorinţa unora dintre ei de a activa în ştiinţă. Cu 
regret, nici un student nu-şi vede viitorul în ştiinţă, ceea ce mărturiseşte că se creează o 
situaţie îngrozitoare pentru ştiinţă. Tinerii talentaţi vor continua să se angajeze la lucru 
după hotare, deoarece a desfăşura o activitate în ştiinţă nu este prestigios, cînd în jurul 
ei este creat un mediu nefavorabil şi cînd salariul nu le permite să-şi procure nici casă, 
nici masă. Situaţia se va agrava şi mai mult, deoarece salariile celor din învăţămînt 
s-au mărit şi au devenit net mai mari decît ale oamenilor de ştiinţă. Indiscutabil, vom 
  martori al unui nou exod din ştiinţă. Societatea noastră n-a conştientizat pe deplin, 
că în secolul XXI dezvoltarea polivalentă a ţării este posibilă numai pe baze ştiinţi ce. 
Ştiinţa şi cei care activează în ea, vor realiza predestinaţia sa numai dacă nu vor   
discreditaţi şi vor   susţinuţi atît material, cît şi moral.

Graţie oamenilor de ştiinţă şi colaboratorilor subdiviziunilor ştiinţi ce, coordonate 
de Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, devotamentului faţă de ştiinţă, muncii asidue şi 
talentului acestora, a fost realizat cu succes un volum important de investigaţii în cadrul 
a 4 direcţii strategice, adoptate de Parlament. Oportunităţile create de Codul cu privire 
la ştiinţă şi inovare, au permis de a axa eforturile potenţialului ştiinţi c din ţară pe 
asigurarea suportului  ştiinţi c pentru soluţionarea celor mai prioritare probleme pentru 
ţara noastră, precum: securitatea sănătăţii, securitatea alimentară, securitatea ecologică 
şi alte domenii de activitate a societăţii.

Evident, că în limitele unui articol este imposibil de a prezenta toate rezultatele 
ştiinţi ce obţinute pe parcursul anului 2010 şi în perioada ultimilor 5 ani de activitate a 
instituţiilor din cadrul Secţiei. Noi ne vom referi doar la unele dintre realizări, deoarece 
prezintă un interes deosebit pentru ştiinţă şi practică.
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Problema securităţii sănătăţii. Suportul ştiinţi c în asigurarea securităţii sănătăţii 
se elaborează de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, 5 institute, 4 centre ştiinţi ce subordonate Ministerului Sănătăţii, de 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie şi parţial, de Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie şi Institutul de Chimie ale AŞM. Semni caţia cercetărilor efectuate de 
aceste instituţii este indiscutabilă, deoarece se ştie că sănătatea constituie valoarea cea 
mai de preţ şi este o componentă indispensabilă a dezvoltării şi prosperării statului.

În perioada de referinţă cercetările în acest domeniu au fost efectuate în cadrul a 66 
de proiecte instituţionale, 2 programe de stat şi 3 granturi internaţionale. La realizarea 
acestor proiecte au participat 568 de cercetători ştiinţi ci, dintre care 9 academicieni, 5 
membri corespondenţi, 88 de doctori habilitaţi şi 242 de doctori în ştiinţe. 

În domeniul bazelor ştiinţi ce ale sănătăţii, în premieră, a fost elaborat conceptul 
de estimare a gradului de sănătate al sistemului respirator şi clasi carea gradului de 
sănătate al acestuia în 5 niveluri (ideal, bene c, satisfăcător, critic şi incompatibil); 
s-a stabilit rolul diverşilor factori alimentari în asigurarea vitalităţii organismului; a 
fost elaborată o nouă teorie de alimentare – teoria alimentaţiei sanocreatologice care 
se bazează pe o axiomatică nouă, ce orientează nutriţia atît spre asigurarea matricei 
structurale, cît şi spre menţinerea dirijată a sănătăţii; au fost elaborate principiile şi 
algoritmul unor metode de consolidare şi menţinere a funcţiilor sistemului  ziologic 
cardiorespirator.

Prezintă un caz de succes faptul că sanocreatologia, direcţie nouă în biomedicină, 
pe parcursul acestor ani a fost recunoscută şi după hotarele ţării.

În domeniul bolilor infecţioase, graţie eforturilor instituţiilor ce sunt preocupate 
de bolile infecţioase axate pe perfectarea metodelor de pro laxie a acestora, în mare 
parte, pe teritoriul ţării a fost stopată răspîndirea gripei pandemice. Un rol deosebit în 
consolidarea specialiştilor în acest domeniu îl are atît Ministerul Sănătăţii, ministrul 
adjunct Prof. M. Magdei, cît şi savanţii din domeniu, în deosebi: prof. univ. C. Spînu, 
dr. hab. Băhnărel, prof V. Prisacari şi conducătorul programului de stat „Hepatitele şi 
cirozele”, acad. Gh. Ghidirim. Au fost determinate morbiditatea reală, particularităţile 
epidemiologice şi etiologice, factorii de risc ai infecţiilor, în special nosocomiale 
septico-purulente; s-a elaborat şi implementat Ghidul de supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale în cadrul instituţiilor medico-sanitare din Republica Moldova.  

În baza remediului imunomodulator, antiviral şi antioxidant de origine vegetală 
„Pacovirina Plus” au fost elaborate metoda de corecţie a statusului imun la persoanele 
participante la lichidarea consecinţelor accidentului de la Cernobîl şi o metodă de 
pro laxie a gripei şi a altor infecţii respiratorii acute, incluse în protocoalele clinice 
naţionale. A fost elaborat şi implementat un nou sistem informaţional de monitorizare, 
control şi răspuns la infecţiile prioritare, ce oferă posibilitatea de a interveni prompt în 
situaţie de criză.

În domeniul bolilor interne, dat  ind faptul că cota acestora în structura generală 
a maladiilor predomină, şi ponderea potenţialului ştiinţi c implicat în cercetare 
este, de asemenea, considerabilă: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Institutul de Cardiologie, Institutul de  Oncologie, Institutul 
de Ftiziopneumologie. S-a stabilit rolul oxidului nitric în mecanismul de mediere a 
vasodilatării în sincopele neurocardiogene.
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Au fost estimate particularităţile clinice şi etiopatogenetice ale cancerului 
glandei mamare şi determinaţi factorii decisivi de pronostic, ceea ce va contribui la 
individualizarea tratamentului şi creşterea ratei de supravieţuire a bolnavilor.

S-au elaborat algoritmul de diagnostic, criteriile de tratament individual al 
recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian.

Au fost determinate criteriile pentru aprecierea grupurilor de risc înalt în 
dezvoltarea cancerului gastric, elaborate şi editate recomandările „Grupurile de risc 
înalt în dezvoltarea cancerului gastric: criterii de constituire şi algoritmul supravegherii 
bolnavilor”.

Au fost aprobate noi tehnici de biologie moleculară (studierea genomului 
bacterian) de testare rapidă a rezistenţei M. tuberculosis la medicaţia antituberculoasă, 
element important în elaborarea oportună a regimurilor individualizate de tratament 
a tuberculozei rezistente. În urma implementării complexului metodelor limfologiei 
clinice în tratamentul tuberculozei a fost obţinut un efect economic pronunţat. 

A fost elaborată Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada de pînă 
în anul 2017. 

În domeniul neurologiei, pentru prima dată au fost evidenţiaţi factorii majori de 
risc şi eterogenitatea lor în accidentele vasculare cerebrale şi epilepsie la populaţia 
Republicii Moldova şi mecanismele dereglărilor metabolice în perioada de penumbră. 
Studiul epidemiologic a constatat, că 54% din populaţie suferă pe parcursul anului de 
diverse forme de cefalee.

A fost elaborat algoritmul de diagnostic al polineuropatiilor demielinizante acute şi 
cronice, precum şi al celor axonale idiopatice; a fost aplicat tratamentul polineuropatiilor 
in amatorii demielinizante cronice în raport cu fenotipul clinic.

În domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, au fost elaborate criterii de 
diagnostic al miocarditelor non-reumatice la copii şi programul de tratament, utilizând 
inhibitorii enzimei de conversie şi antagoniştii aldosteronei.

Au fost identi caţi factorii majori de risc pentru morbiditatea perinatală, curbele 
individualizate de creştere intrauterină a fătului, ce au permis identi carea cazurilor de 
retard de dezvoltare intrauterină a fătului.

Implementarea în practică a metodei terapiei imunomodulatorii (antileukotrienice) 
în astm bronşic a permis reducerea incidenţei, prelungirea remisiunii maladiei, reducerea 
invalidizării copiilor.

S-a estimat că, invaliditatea neurologică la copii în 70,5% din cazuri este condiţionată 
de afecţiuni perinatale, în 7,8% - de traumatism cerebral şi spinal, în 6,3% - de maladii 
ereditare şi în 4,9% - de neuroinfecţii dobândite.

În domeniul maladiilor ereditare a fost optimizat sistemul naţional de înregistrare 
a malformaţiilor congenitale şi a maladiilor ereditare din Republica Moldova la 
standardele registrului european EUROCAT. A fost elaborat Programul Naţional 
ramural de prevenire a malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2014. 

A fost editată o lucrare fundamentală – „Ginecologie reproductivă”.
S-au determinat factorii genetici şi metabolici predispozanţi ai malformaţiilor 

congenitale, maladiilor ereditare şi dereglărilor de reproducere (infertilitate, 
prematuritate), cu optimizarea măsurilor de pro laxie.
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În domeniul chirurgiei merită o deosebită apreciere eforturile chirurgilor, succesele 
cărora sunt recunoscute nu numai la noi în ţară, dar şi peste hotare, în special, ale 
şcolilor ştiinţi ce de chirurgie hepato-pancreato-biliară, chirurgia gastrică reparatorie, 
chirurgia toracală, chirurgia pediatrică, chirurgia cardiovasculară, neurochirurgia, 
chirurgia otorinolaringologică, chirurgia oncologică, chirurgia endoscopică etc.

Din multiplele rezultate vom menţiona doar că în premieră mondială a fost realizată 
metoda de hemostază endoscopică a varicelor duodenale hemoragice prin ligaturare 
cu mini-loop, metoda de hemostază endoluminală cu montarea stentului esofagian la 
pacienţii cu hemoragie necontrolabilă în ulcerele esofagiene, implementate în practică 
microchirurgia endoscopică laringiană.

Editarea monogra ilor, consacrate chirurgiei generale, abdominale, hemoragiilor 
digestive, echinococozei, orale şi maxilo-faciale, insu cienţei renale merită cea mai 
înaltă apreciere.

În domeniul medicamentului au fost elaborate 17 preparate medicamentoase 
noi, dintre care 6 preparate antibacteriene şi antifungice (“Izofural” în soluţie şi 
unguent, Soluţie şi gel de juglonă, Nucina, Propiconazol), 3 preparate hipertensive şi 
antihipotensive (Profetur, Metiferon, Izoturon); 3 preparate cu acţiune hepatoprotectoare 
şi imunomodulatoare (Entohepatin, Coptizina, Neamon-hepa), 3 preparate de elecţie 
pentru pro laxia complicaţiilor precoce ale radioterapiei (Dovisan, Nucosan, Doresan), 
1 preparat cu acţiune regeneratoare (Regesan), 1 preparat cu acţiune imunomodulatoare, 
antivirală şi antioxidantă de origine vegetală (Pacovirina Plus).

Au fost elaborate 15 monogra i farmaceutice, 10 regulamente tehnologice, 
autorizaţii pentru fabricarea a 6 preparate, implementate în producţie. A fost fabricată 
seria experimentală de Neamon-hepa la scară industrială în cadrul ÎM “Eurofarmaco” 
SA. Se produce la scară îndustriasă preparatul „Bior”, se  nalizează investigaţiile în 
vederea implementării preparatelor „Imunobior”, Osteobior”, „Feribior”.

Un rol deosebit în consolidarea eforturilor diferitor specialişti în domeniul 
medicamentului îi aparţine conducătorului programului de stat, prof. Victor Ghicavîi, 
lucrările ştiinţi ce ale căruia în anul curent au fost menţionate cu Premiul AŞM în 
domeniul medicinii.

Realizările ştiinţi ce în domeniul ştiinţelor medicale axate pe rezolvarea 
problemelor actuale ale ocrotirii sănătăţii populaţiei din republică sunt con rmate şi de 
următorii indicatori generalizatori: 46 de metode noi de diagnostic, tratament, pro laxie 
şi recuperare; 75 de recomandări ştiinţi co-practice; 5 proiecte de transfer tehnologic; 
32 de medicamente şi forme farmaceutice; 94 de elaborări ştiinţi ce implementate 
(media anuală); 78 de monogra i, inclusiv 9 în ediţii internaţionale; 45 de manuale; 
829 de articole în ediţii naţionale; 220 de articole în ediţii internaţionale; 113 de brevete 
obţinute.

Rezultatele ştiinţi ce se implementează pe larg în instituţiile sistemului de ocrotire 
a sănătăţii din ţară.

În obţinerea succeselor susmenţionate o contribuţie semni cativă managerială şi 
ştiinţi că au adus: rectorul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, acad. I. Ababii, fostul ministru al ocrotirii sănătăţii, în prezent preşedinte al 
Comisiei parlamentare, prof. univ. V. Hotineanu, acad. Gh. Ţâbârnă, acad. M. Popovici, 
membrul corespondent S. Groppa, profesorii universitari: V. Prisacari, V. Ciochină, 
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Gh. Ciobanu, I. Moldovanu, V. Cernat, V. Botnaru, I. Iliciuc, I. Bahnarel, V. Moşin. 
Un aport ştiinţi c substanţial le revine academicienilor: V. Anestiade, Gh. Ghidirim, 
Eva Gudumac, V. Lacusta, Gh.Ţâbârnă, regretatului acad. C. Ţîbîrnă, membrilor 
corespondenţi: V. Corcimaru, E. Gladun, N. Opopol, profesorilor universitari: V. 
Ghicavîi, P. Stratulat, V. Gudumac, A. Grosu, M. Gavriliuc, V. Vovc, C. Iavorschi, V. 
Valica, V.T. Dumbrava etc.

Cu toate acestea, situaţia reală în sistemul ocrotirii sănătăţii este destul de alarmantă. 
Studiile relevă faptul că mortalitatea generală în anul 2010 a sporit comparativ cu 2006, 
inclusiv prin boli cardiovasculare, tumori, boli endocrine, boli neurologice. Incidenţa 
generală, în perioada de referinţă, de asemenea, are o tendinţă de creştere. În această 
ordine de idei, voi menţiona că Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, în comun cu 
instituţiile ştiinţi ce şi cu Ministerul Sănătăţii, a elaborat planurile de cercetare pentru 
anii 2011 – 2014, cercetările ştiinţi ce  ind axate pe soluţionarea problemelor stringente 
ale medicinii practice ceea ce va asigura sporirea suportului ştiinţi c în asigurarea 
securităţii sănătăţii.

Problema securităţii alimentare. Eforturile a 5 institute ale Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Universităţii Agrare de Stat din Moldova, parţial 
a 2 institute ştiinţi ce ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi un Centru al Universităţii 
Tehnice din Moldova, au fost axate pe realizarea a 51 de proiecte instituţionale şi 2 
programe de stat („Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor 
calamităţilor naturale (secetă, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură” şi „Tehnologii 
de prelucrare a materiei prime agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu 
consum redus de energie”), pe elaborarea suportului ştiinţi c în asigurarea securităţii 
alimentare, ce prevede nu doar garantarea satisfacerii necesităţii de alimentaţie a 
populaţiei ţării în corespundere cu cerinţele  ziologice, dar şi sporirea exportului de 
produse alimentare autohtone.

Deoarece factorii principali care determină succesul în agricultură sunt hibrizii, 
soiurile, rasele şi crossurile competitive, tehnologiile de cultivare a plantelor şi de 
creştere a animalelor, de procesare a materiei prime agricole etc., instituţiile au fost 
preocupate de crearea, testarea şi omologarea soiurilor şi hibrizilor de plante înalt 
productive şi cu rezistenţă sporită, rase şi crossuri de animale, elaborarea tehnologiilor 
de cultivare a plantelor şi menţinere a fertilităţii solului, de prelucrare a producţiei 
agricole, de protecţie integrată a culturilor de cîmp, precum şi asigurarea acestora cu 
tehnică agricolă. Toate aceste investigaţii sunt componente de bază ale lanţului tehnologic 
alimentar integru şi au drept scop asigurarea securităţii alimentare a populaţiei.

Realizările ştiinţi ce obţinute de institutele menţionate vor   prezentate conform 
componentelor principale ale acestui lanţ tehnologic alimentar. Printre rezultatele 
principale ale specialiştilor în domeniu menţionăm că în perioada de referinţă au fost 
transferaţi la testare 32 de hibrizi de porumb, 10 soiuri de grîu de toamnă, 3 soiuri de 
soia, 2 hibrizi de  oarea - soarelui, 7 hibrizi şi soiuri de sfeclă de zahăr, 1 soi de mazăre, 
1 – de fasole, 1 – de măzăriche şi un soi de lucernă. Conform Registrului Soiurilor de 
Plante al Republicii Moldova au fost omologate: culturi cerealiere – 27; tehnice – 13, 
leguminoase – 18, legumicole – 15, pomicole – 13, viticole – 8, aromatice şi medicinale 
– 19. Despre competitivitatea hibrizilor de porumb, denotă faptul că 2 hibrizi au fost 
omologaţi în Belarus, precum şi cota hibrizilor autohtoni de peste 80% din suprafaţa 
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totală ocupată de această cultură. Potenţialul genetic al acestor hibrizi nu cedează celor 
străini, dar datorită sinecostului redus devin mai atractivi pentru producătorii autohtoni. 
În scopul menţinerii ponderii de cultivare a hibrizilor de porumb, precum şi pentru 
producerea anuală a 3-4 mii tone de seminţe hibride de porumb pentru export, sunt 
multiplicate în cantităţi su ciente seminţele de categoria de bază şi formele parentale.

În sectorul zootehnic activitatea ştiinţi că a fost orientată spre ameliorarea 
genofondurilor de animale. Au fost create tipul de taurine – Bălţată cu Negru Moldovenesc, 
3 tipuri de ovine (elită de ovine Ţigaie Moldovenesc, Caracul Moldovenesc şi Ţigaie 
Moldovenesc pentru lînă, carne şi lapte). Se a ă în proces de creare 2 hibrizi de suine, 
2 rase de iepuri de casă şi 1 cross de păsări. Au fost elaborate şi implementate 5 reţete 
noi de nutreţ combinat. 

Consider necesar să menţionez că, graţie suportului ştiinţi c al specialiştilor în 
domeniu, avicultura şi suinecultura au devenit ramuri importante ale complexului 
agroindustrial care din punct de vedere tehnologic sunt mai bine dezvoltate comparativ 
cu alte domenii ale sectorului zootehnic, devenind sectoare de o importanţă strategică 
în dezvoltarea economiei naţionale şi în satisfacerea necesităţilor populaţiei cu produse 
alimentare dietetice. 

Merită a   menţionate şi rezultatele privind ameliorarea raselor de peşte. În acest 
sens au fost create 3 rase: Crap-Teleneşti cu solzi, Teleneşti cu solzi în ramă şi Cubolta 
cu solzi.

A fost elaborat şi creat sistemul naţional informaţional al stării de calitate a solului 
şi monitoringul ecopedologic; norme optime economice de fertilizare a solului, a 
culturilor de cîmp pentru diferite tipuri şi subtipuri de sol; procedee de regenerare a 
fertilităţii solurilor moderat şi puternic erodate; măsuri  totehnice şi agrotehnice de 
minimalizare a eroziunii solurilor; recomandări privind aplicarea fertilizanţilor pentru 
obţinerea recoltelor scontate şi protecţia mediului ambiant, efectul economic al cărora 
constituie 480-650 lei/ha.

O atenţie deosebită a fost acordată domeniului tradiţional al agriculturii – 
complexului vitivinicol. În perioada de referinţă au fost omologate 4 soiuri noi de viţă 
de vie cu boabe albe, 1 soi cu boabe negre, 1 soi aperen şi 2 soiuri pentru vin cu boabe 
albe,  ind elaborate tehnologiile de cultivare a acestora. 

Au fost create 5 mărci de vinuri noi de origine controlată în Republica Moldova şi 
prezentate Guvernului spre aprobare.

Un alt domeniu de o importanţă majoră pentru economia ţării continuă a   
pomicultura, suportul ştiinţi c în dezvoltarea căreia este indispensabil. În ultimii ani 
au fost omologate 8 soiuri noi de măr, 2 soiuri de prun, 3 soiuri de nuc şi 6 soiuri de 
migdal şi corn.

În legumicultură, în premieră, au fost elaborate bazele ştiinţi ce privind acumularea 
şi menţinerea umidităţii în zona radiculară a plantelor în condiţii de subasigurare cu 
apă, prin utilizarea substanţelor hidroacumulative.

În industria alimentară, de rînd cu alte elaborări, pentru prima dată a fost implementat 
la scară industrială un nou produs – ulei din seminţe de struguri, utilizat de industriile 
farmaceutică, cosmetică, alimentară.

Întru asigurarea suportului ştiinţi c în protecţia integrată a plantelor, au fost obţinute 
şi implementate 2 preparate de natură vegetală (Pebicol şi Funecol) şi elaborat sistemul 
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computerizat de prognoză fenologică pentru protecţia plantelor bazat pe parametrii de 
microclimă şi condiţiile de dezvoltare a plantei gazdă, organismelor dăunătoare şi celor 
utile, care se aplică cu succes în sectorul agroalimentar.

Au fost elaborate 99 şi implementate în producţie 80 mostre de maşini, dispozitive, 
ansambluri. Efectul economic real obţinut în ultimii 5 ani de la comercializarea şi 
exploatarea producţiei tehnico-ştiinţi ce constituie 24,2 mil. lei, iar volumul de 
comercializare a producţiei tehnico-ştiinţi ce – 112,7 mil. lei.

Este de datoria noastră să menţionăm că aceste rezultate sunt în mare măsură, 
determinate de activitatea managerială şi ştiinţi că a unor asemenea oameni de ştiinţă 
precum: m.c. Hăbăşescu I., acad. Andrieş S., m.c. Cimpoieş Gh., dr.hab. Voloşciuc L., 
dr.hab. Barbacar  N., dr. Pojoga V., dr. hab. Şumanschii A., dr. hab. Dadu C., dr.hab. 
Bîzgu I., dr. Harea V., dr. Galina Curcubet, şi de aportul ştiinţi c considerabil al: 
academicienilor Lupaşcu M., Toma S., Micu V., Gaina B., m.c. Babuc V., m. c. Moraru 
C., m. c. Vronschih M., m. c. Palii A., dr. hab. Musteaţa S., dr. Vozian V., dr. hab. 
Boincean B., dr. hab. Buiucli P., dr. hab. Celac V., dr. hab. Gonceariuc M., dr. hab. 
Botnari V.,dr. hab. Focşa V., dr. Luţcanov P., dr. hab. Savin Gh., dr. hab. Ţurcanu I., 
dr. hab. Bucarciuc V., dr. hab. Rapcea M., dr. hab. Donica I., dr. Cerempei V., dr. hab. 
Rusu E., dr. hab. Cuharschi M., dr. Soldatenco E., dr. Iorga E., dr. hab. Taran N., dr. hab. 
Cerbari V., dr. hab. Toderaş V.

Una din problemele stringente, soluţionarea cărora necesită suportul ştiinţi c în 
asigurarea securităţii alimentare, rămîne a   crearea soiurilor şi hibrizilor performanţi, 
elaborarea tehnologiilor intensive de cultivare a plantelor, procesarea complexă a 
materiei prime agricole cu obţinerea produselor  nite competitive de origine naţională 
şi denumiri geogra ce, cu marketingul pieţei interne şi externe, direcţii de activitate 
ştiinţi că, determinate pentru studii pe anii următori în comun cu Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare.

Imperativul dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar, competitivitatea căruia 
variază în funcţie de condiţiile climatice, indică necesitatea soluţionării problemei 
irigaţiei, care nu depinde doar de comunitatea ştiinţi că.

Rămîne la discreţia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare să decidă 
dacă va   organizată obţinerea energiei din surse regenerabile prin cultivarea plantelor 
energetice.

În scopul redresării situaţiei dezastruoase din sectorul agroalimentar privind 
pregătirea cadrelor ştiinţi ce de înaltă cali care, este necesar de a elabora şi implementa 
unele facilităţi pentru atragerea tineretului studios în ştiinţa agricolă.

Problema securităţii ecologice. În acest domeniu au activat Institutul de Ecologie 
şi Geogra e, Institutul de Zoologie, Grădina Botanică (Institut), parţial, Institutul de 
Chimie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Centrul de Cercetări Ştiinţi ce 
„Biologie Moleculară” al UnAŞM şi Centrul de Cercetări Ştiinţi ce „Chimie aplicată 
şi ecologică” al USM. Cercetările au fost axate pe elaborarea suportului ştiinţi c în 
asigurarea securităţii ecologice. Au fost realizate 14 proiecte instituţionale şi un program 
de stat „Cercetări ştiinţi ce şi de management ale calităţii apei” cu 13 proiecte. 

Pentru prima dată în Republica Moldova, au fost întocmite un şir de hărţi digitale, 
care re ectă în ansamblu starea actuală a mediului, atlasul geomorfologic, climatologic 
şi cel pedologic. A fost evaluată starea componentelor de mediu, identi cate sursele de 



22

poluare, estimate  uxurile metalelor grele ale ecosistemului urban Chişinău şi zonele 
susceptibile la inundaţii, care au fost propuse Agenţiei Apele Moldovei; elaborate 
hărţile riscurilor de manifestare a proceselor geomorfologice distructive. A fost stabilită 
dinamica calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, elaborate noi scheme tehnologice 
de tratare a apelor reziduale, metode de determinare a metalelor grele, care au fost 
transmise organelor de resort pentru a   utilizate în monitoringul şi ameliorarea mediului 
ambiant. A fost elaborată o schemă originală de tratare a apelor reziduale de coloranţi 
textili. Un caz de succes al ecologilor este publicarea la prestigioasa Editură „Springer” 
a lucrării ştiinţi ce a acad. Gh. Duca „Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării 
şi dezvoltarea durabilă” şi editarea de către m.c. Ion Dediu a lucrărilor: „Enciclopedie 
de ecologie” „Axiomatica, principiile şi legile ecologiei” şi „Tezaurul terminologic al 
ecologiei”.

Au fost identi cate şi descrise 30 de specii noi de plante pentru  ora Republicii 
Moldova, omologate şi incluse în Registrul soiurilor de plante 13 soiuri noi de plante 
decorative, elaborat şi implementat proiectul de amenajare dendrologică a Complexului 
monastic Curchi (6 ha).

Pentru prima dată în ştiinţă a fost descrisă o specie de reptile, 3 specii de colembole, 
2 specii de pteromalide şi 7 specii de zooparaziţi; pentru fauna Republicii Moldova – 
130 de specii de insecte, 17 de  tonematode. A fost elaborat preparatul Apispir, iniţiată 
producerea şi se implementează în gospodăriile apicole; la comanda Ministerului 
Mediului a fost elaborat Cadastrul de stat al regnului animal. Un succes al specialiştilor 
în domeniu este şi editarea colecţiei de carte „Lumea vegetală şi lumea animală” în 8 
volume. Au fost perfecţionate principiile de bază şi tehnologiile de utilizare a resurselor 
algale şi microbiene în scopul sintezei orientate a principiilor bioactive, ceea ce a 
permis de a obţine preparate care se utilizează în zootehnie, apicultură şi medicină. 
A fost elaborată tehnologia de obţinere în baza biomasei de spirulină a suplimentelor 
alimentare îmbogăţite cu antioxidanţi, care demonstrează o sporire a masei corpului 
la pui cu circa 25%. Au fost identi cate genele nucleare implicate în recombinarea 
ADN-mitocondrial şi identi cate prin metode bioinformatice proteinele la nivelul 
membranelor biologice.

În domeniul chimiei au fost elaborate metode e ciente de sinteză a diferitor compuşi 
chimici, inclusiv: 28 de liganzi noi din clasa bazelor Schiff, circa 300 de compuşi 
coordinativi noi, unii dintre care manifestă proprietăţi biologice active, în baza acestora 
 ind create preparatele „Galmet” şi „Gajazot”, ce sporesc productivitatea şi rezistenţa 
plantelor la secetă. Au fost perfecţionate metodele de sinteză a compuşilor organici 
din clasa terpenilor şi heteroatomici cu proprietăţi biologic active, care se utilizează 
la fabricarea produselor din tutun. În baza unei compoziţii de substanţe chimice, a 
fost elaborată tehnologia de obţinere a unui amestec pentru tencuirea suprafeţelor în 
construcţie şi dată în exploatare linia tehnologică respectivă la SA „Monolit”. La SRL 
„Odgon”(or. Basarabeasca) se produc cărămizi presate pe bază de ciment portland şi 
materiale minerale locale.

Un rol deosebit în obţinerea rezultatelor sus-menţionate îi revine activităţii 
manageriale şi ştiinţi ce a savanţilor: academicienilor I. Toderaş, V. Rudic, profesorilor 
universitari Lupaşcu T., Barbacari N., doctorilor în ştiinţe Ciochină Valentina, Teleuţă 
A., Sandu Maria şi aportului ştiinţi c considerabil al academicienilor Duca Gh., Turtă 
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C., Ursu A., Ciubotaru A., Negru A., Şişcanu Gh., Vlad  P., membrilor corespondenţi 
Duca M., Moraru C., Şalaru V., Balaur N., Dediu I., Gulea A., profesorilor Munteanu 
A., Derjanschi V., Revenco M., Zubcova Elena, Lupaşcu Galina, Topală Ş. ş.a.

În perioada de referinţă savanţii din cadrul Secţiei au fost desemnaţi la nominalizarea 
„Savantul anului” – profesorii universitari Donica I., Spînu C., Prisăcari V., au obţinut 
Premiului AŞM – 23 de cercetători ştiinţi ci, în anul 2010 – profesorii Ghicavîi V., dr. 
Leah Tamara şi dr. hab. Cerbari V. 

Printre obiectivele principale, pe care şi le-au propus instituţiile ce activează 
întru asigurarea securităţii ecologice, rămîn a   actuale asigurarea suportului ştiinţi c 
întru menţinerea funcţionării populaţiilor de organisme, biocenozelor şi conservării 
biodiversităţii, utilizarea raţională a resurselor naturale, inclusiv a apei, preîntîmpinarea 
poluării mediului ambiant, menţinerea calităţii vieţii, diminuarea consecinţelor 
impactului antropic, accidentelor de mediu, catastrofelor naturale şi actelor de terorism 
ecologic; determinarea tendinţei de schimbare a climei regionale; elaborarea metodelor 
de prognozare a posibilelor schimbări negative ale ecosistemelor – obiective prioritare 
stabilite în comun cu Ministerul Mediului. La realizarea acestor deziderate vor participa 
toate instituţiile de pro l biologic, precum şi Institutul de Chimie, care concomitent va 
activiza cercetările ştiinţi ce în scopul sintezei dirijate a substanţelor multifuncţionale şi 
asigurării suportului ştiinţi c în dezvoltarea industriei chimice în Republica Moldova.

În  ne, ca oameni de ştiinţă, care ne-am consacrat toată viaţa ştiinţei şi cunoscînd 
bine rolul acesteia în dezvoltarea societăţii, considerăm de datoria noastră să subliniem, 
că societatea şi conducerea statului trebuie să conştientizeze, că a sosit timpul cînd 
viitorul ţării şi locul ei în lume depinde întru totul de succesul ştiinţei. În condiţiile 
noastre de lipsă a surselor energetice, minerale, suprafeţelor limitate de terenuri arabile 
şi resurselor de apă potabilă, vom supravieţui ca stat şi popor independent numai în 
cazul dezvoltării ştiinţei. Acest fapt trebuie să-l sesizeze toţi factorii de decizie care 
determină politica ţării. 

Fără o ştiinţă dezvoltată ţara nu are viitor.

În numele Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii ne exprimăm sentimentele de 
înaltă apreciere tuturor specialiştilor care în condiţii de activitate di cile şi-au adus 
contribuţia la soluţionarea multor probleme cu care se confruntă ştiinţa autohtonă 
în prezent.

Prim-vicepreşedinte al AŞM acad. T. Furdui,
Academician-coordonator al Subsecţiei de Ştiinţe Agricole, acad. B.Gaina,
Academician-coordonator al Subsecţiei de Ştiinţe Medicale, m.c. S.Gropa,
Doctor în ştiinţe biologice Gh.Tudorachi,
Doctor în ştiinţe medicale L.Chişlaru
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SEMNIFICAŢIA  ALBUMINEI  MODIFICATE  DE ISCHEMIE  ÎN 
DIAGNOSTICUL  INSUFICIENŢEI  CARDIACE CRONICE  LA 

COPII ŞI ADOLESCENŢI

Victoria Grosu

Catedra Pediatrie şi Neonatologie al FECMF  USMF „Nicolae Testemiţanu”

Introducere

Termenul de insu cienţă cardiacă folosit prima oară de Vacquez (1913) încadrează 
pe parcursul aproape a unui secol multiple probleme de de nire. În ultimul deceniu 
diferiţi autori au adus anumite precizări, respectând de niţia clasică, în favoarea 
posibilităţii menţinerii unui debit corespunzător în condiţiile unei alterări simptomatice 
ale umplerii ventriculare. 

În acest fel de niţia clasică a insu cienţei cardiace (IC) după E. Braunwald (1992) 
- reprezintă sindromul clinic determinat de incapacitatea inimii de a asigura debitul 
circulator necesar acoperirii necesităţilor metabolice ale organismului sau „asigură acest 
debit cu preţul unor presiuni diastolice excesive”[31]. Insu cienţa cardiacă congestivă 
include manifestările de congestie venoasă secundară creşterii  presiunii venoase. 
Insu cienţa cardiacă congestivă este de fapt insu cienţa cardiacă cronică întîlnită de 
practicieni. Deşi acest termen este încă larg folosit, el nu mai este recomandat deoarece 
la mulţi pacienţi cu IC severă, semnele de congestie pot lipsi datorită tratamentului 
diuretic. Rezultă că pentru practică terminologia recomandată este de insu cienţă 
cardiacă cronică (ICC). Acest termen corespunde IC sistolice, care se de neşte prin 
IC produsă de disfuncţia sistolică a VS. IC diastolică este condiţia caracterizată prin 
simptome de IC, disfuncţie diastolică documentată cu ajutorul ecocardiogra ei Doppler 
sau prin ventriculogra e izotopică şi FEVS normală (peste 40%).

Societatea Europeană de Cardiologie (2005) propune o de niţie simplă, uşor de 
aplicat în practică şi care include de fapt criteriile de diagnostic. Astfel, insu cienţa 
cardiacă este un sindrom clinic de nit prin criterii obligatorii: 1- existenţa simptomelor 
de insu cienţă cardiacă în repaus sau la efort; 2- prezenţa disfuncţiei VS în repaus 
care trebuie documentată prin metode obiective: ecocardiogra e, cardiomegalie pe 
radiologia toracică, ventriculogra e izotopică. Un al treilea criteriu neobligator şi care 
poate   utilizat doar când diagnosticul râmîne nesigur sau când criteriul este inaccesibil, 
este răspunsul favorabil al simptomelor la tratamentul insu cienţei cardiace. În ultimii 
ani se accentuează faptul, că sindromul de insu cienţă cardiacă reprezintă o tulburare 
complexă cu evoluţie progresivă, în care, în afara deteriorării structurii şi funcţiei 
cardiace joacă un rol semni cativ activarea neurohormonală endogenă. 

Conceptul neurohormonal este unul din cele mai contemporane teorii, care explică 
apariţia insu cienţei cardiace cronice, care a fost iniţiat în anii 80-90 ai sec XX şi 
a permis depăşirea carenţelor observate de cercetători şi clinicieni în primele două 
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modele. În realizarea mecanismelor compensatorii hemodinamice care se includ 
în insu cienţa cardiacă, rolul principal este oferit hiperactivării neurohormonale, în 
special ale sistemului simpato-adrenergic cu efectorii de tip adrenalină şi noradrenalină, 
ale sistemului renină-angiotensină-aldosteron – angiotensin II şi aldosteron, şi 
ale sistemului factorului natriuretic. Efectele stimulării eliminării aldosteronei şi 
vasopresinei sunt bene ce la etapa iniţială când se majorează presarcina în rezultatul 
măririi volumului circulator sangvin, iar efectele nedorite sunt legate de retenţia Na 
şi a apei în organism, hiponatriemie, vasoconstricţie coronariană şi periferică. În timp 
activarea compensatorie a neurohormonilor se transformă în hiperactivare cronică, 
susţinută de dezvoltarea şi progresarea disfuncţiei sistolice şi diastolice a ventriculului 
stâng cu remodelarea lui, ce declanşează apariţia simptomelor insu cienţei cardiace 
cronice în unul sau în ambele circuite sangvine. În urma legăturii patogenice strânse 
ale sistemelor renină-angiotensină-aldosteron şi a celui simpato-adrenergic se petrece 
potenţarea reciprocă a activării lor. În aşa fel, mărirea concentraţiei angiotensinei II 
favorizează eliberarea noradrenalinei şi blochează captarea ei, dar şi mărirea activităţii 
sistemului simpato-adrenergic potenţează eliberarea reninei. Hiperactivarea de durată 
a sistemelor neurohormonale provoacă o ischemie a miocardului pe contul măririi 
necesităţilor în oxigen în rezultatul vasoconstricţiei periferice, măririi pre- şi postsarcinii 
şi spasmului arterelor coronariene.

Rezultatele primite în studiul multicentric CONSENSUS au demonstrat convingător, 
că indicii mortalităţii în insu cienţa cardiacă cronică sunt strict dependenţi de nivelul de 
angiotensină II (p<0,05), aldosteron (p=0,003), noradrenalină (p<0,0001) şi adrenalină 
(p<0,001) [32].

Cercetările recente au demonstrat, că necroza şi apoptoza induse de hiperactivarea 
noradrenalinei şi angiotensinei II, compromit funcţia globală a miocardului în urma 
pierderii suplimentare a cardiomiocitelor. Epuizarea elementelor contractile, precum şi 
stimularea neurohormonală a proceselor de hipertro e şi  broză ale miocardului, induc 
dezvoltarea remodelării inimii, ceea ce în  nal complică evoluţia insu cienţei cardiace 
[18,19].

Astfel, evoluţia viziunilor contemporane asupra patogeniei insu cienţei cardiace 
cronice a determinat, că modelul neurohormonal, acceptat actualmente, serveşte 
drept reper ştiinţi c pentru elaborarea şi aplicarea agenţilor terapeutici, capabili să 
in uenţeze activitatea sistemelor neurohormonale care au rolul principal în dezvoltarea 
patologiei [20,21]. Utilizarea în tratamentul patogenetic al insu cienţei cardiace 
cronice a remediilor gen inhibitori ale enzimei de conversie a angiotensinei [23,24,25] 
ale inhibitorilor de aldosteronă are o însemnătate clinică primordială în cardiologia 
pediatrică în vederea ameliorării evenimentelor clinice şi a calităţii vieţii pacienţilor, 
fapt care a fost con rmat în studiile de specialitate la copii [15, 16,17,18].

Diagnosticul precoce şi prevenţia maladiilor cardiovasculare de geneză 
aterosclerotică prezintă problemele cele mai actuale ale medicinii, deoarece insu cienţa 
cardiacă, hipertensiunea arterială şi afecţiunile ischemice a cordului ocupă întîetatea 
printre cauzele mortalităţii, morbidităţii şi invalidizării  populaţiei.

Modularea factorilor cu risc înalt cardiovascular şi aterogen ocupă întâietatea în 
rezolvarea problemelor mortalităţii prin ischemie acută şi ateroscleroză şi constă în 
depistarea  lor precoce şi identi carea celor mai importanţi, chiar începând de la vârsta de 
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adolescent şi adultul tânăr. Căutarea noilor metode de depistare precoce a modi cărilor 
ce survin în homeostaza organismului uman constituie primordiul în rezolvarea acestor 
probleme [5]. Cercetările în domeniu includ şi diagnosticul biochimic al tulburărilor 
metabolice ce survin în ICC.  În acest context ne-am propus studierea metabolismului 
proteinelor speci ce cordului  în diagnosticul disfuncţiilor cronice ale miocardului.

Albumina serică reprezintă unul din indicii clasici de calitate clinică şi de laborator, 
care pe larg se foloseşte în decursul deceniilor în diagnosticul diferitor maladii. Cu toate 
acestea importanţa aprecierii nivelului albuminei în medicina practică nu regresează. 
În ultimii ani se multiplică domeniile de implementare şi metodele de apreciere atât a 
albuminei, cât şi a formelor ei. Cercetările din ultimii ani au demonstrat, că fragmentul 
N-terminal al albuminei umane serice este centrul de legare a multor ioni ale metalelor 
de valenţă variabilă, în special ale ionilor de cobalt, cupru şi nichel [14]. Experimentele 
cu folosirea metodelor contemporane de o precizie şi o speci citate înaltă (rezonanţa 
magnetică nucleară, cromatogra e lichidiană şi cromatogra e lichidiană în combinare 
cu mass-spectrometria) au constatat, că ionii metalelor se leagă prin intermediul 
porţiunii N-terminale aspartat-alanin-histidin-lisină.

Procesele de ischemie, care se însoţesc de o producere masivă a radicalilor liberi, 
de dezvoltare a acidozei, precum şi de eliberare a ionilor de  er şi cupru, provoacă 
modi carea porţiunii N-terminale ale albuminei serice pe cale de acetilare sau eliminare 
a unei sau a câteva particule de aminoacizi. Modi carea succesivităţii speci ce aduce 
la micşorarea capacităţii albuminei serice de a lega ionii acestor metale. Albumina 
serică umană este unul din cele mai sensibile tipuri de albumină, care este supus 
acestor modi cări. Albumina modi cată a primit denumirea de albumină modi cată de 
ischemie şi reprezintă un biomarker ale multor stări de ischemie [8].  

Albumina modi cata de ischemie (AIM) reprezintă o proteină nouă a cărei 
concentraţie este dozată pentru masurarea ischemiei cardiace. Concentraţia albuminei 
modi cate de ischemie creşte rapid, odata cu instalarea ischemiei şi rămâne ridicată timp 
de câteva ore după regresia sindromului ischemic. Utilizată impreună cu troponina şi 
electrocardiograma, AIM permite depistarea sindromului coronarian acut mai devreme 
decât orice altă metodă disponibilă.

Testul realizat pentru dozarea AIM (Albumin Cobalt Binding Test) este bazat pe 
capacitatea scăzută a regiunilor N-terminale ale albuminei umane de a lega cobaltul 
în condiţii de ischemie miocardică, probabil din cauza unui mecanism care include 
producerea de radicali liberi. Atunci când este realizat impreună cu dozarea altor markeri 
cardiaci, cum ar   troponina, acest test reprezintă un avantaj diagnostic important în 
detecţia unui atac de cord timpuriu. 

Scopul prezentului studiu este determinarea activităţii biomarkerului - albuminei 
modi cate de ischemie (AIM) în ser sangvin la copii şi adolescenţi cu insu cienţă 
cardiacă cronică. 

Materiale şi metode

În studiul dat a fost introdusă o metodă nouă de estimare a severităţii alterării 
miocardului prin aprecierea unei proteine speci ce cordului – albuminei modi cate 
de ischemie în serul sangvin. Metoda optimizată de apreciere a albuminei modi cate 
de ischemie după capacitatea de legare cu cobaltul CO (II) a fost folosită în studiul 
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nostru la pacienţi cu diferite patologii ale sistemului cardiovascular. A fost apreciată 
albumina modi cată de ischemie în serul sangvin la 62 bolnavi (42 băieţi şi 20 fete) cu 
disfuncţii cronice ale miocardului, cu limita de vârstă de7-14 ani – grupul I de studiu  şi  
la  33 copii, care au format grupul II (de control) omogen după vârstă şi masă corporală 
pentru acest indicator. Grupul de control a fost format din 33 copii condiţionat sănătoşi, 
care conform sumarului datelor anamnestice, clinice şi de laborator nu au avut semne 
de maladii acute sau acutizări ale maladiilor cronice, nu au suportat infecţii virale acute 
frecvente în antecedente, patologie cronică ale ductului gastrointestinal şi ale sistemului 
urogenital în acutizare, patologie cardiovasculară, modi cări în analizele paraclinice.  

Lotul general de studiu a fost format din 62 bolnavi cu disfuncţii cronice ale 
miocardului, care a fost divizat în două subgrupuri de studiu: subgrupul IA – 31 
bolnavi cu insu cienţă cardiacă cronică secundară miocarditei acute nonreumatice, şi 
subgrupul  I B -31 bolnavi cu insu cienţă cardiacă cronică secundară sindromului de 
hipertensiune arterială la care s-au apreciat biomarkerii PCR şi AIM. 

Pacienţii incluşi în studiul clinic aveau un istoric familial de afecţiuni cardiovasculare, 
hipertensiune arterială, afecţiuni coronariene la cel puţin unul din părinţi sau bunei. 
La subiecţii cercetaţi au fost examinaţi indicii antropometrici (IMC –indicele masei 
corporale), indicii biochimici ai serului sangvin şi parametrii hemodinamicii centrale 
prin investigaţii instrumentale.

Probele biologice au fost preluate preprandial dimineaţa după cel puţin 12 ore de 
foame din vena cubitală pe fon de menţinere a unei diete normoglicemice timp de 72 
ore cu limitarea conţinutului de glucide.    Diagnosticul a fost con rmat în baza unui 
protocol investigaţional a bolnavilor care a inclus ECG în 12 derivaţii standard, EcoCG 
Doppler color, Rx toracelui pentru aprecierea indicelui cardiotoracic, retinoscopia, 
urogra a intravenoasă, USG organelor sistemului urinar.

Analiza statistică a datelor s-a efectuat în baza programelor de statistică V5.11 
Statsoft. Veridicitatea diferenţelor indicilor matematici a fost analizată conform 
criteriului t-Student. Statistic semni cative s-au considerat diferenţele p<0,05. 

Rezultate şi discuţii

Analiza datelor antropometrice în subgrupele analizate (IA şi IB) a inclus estimarea 
indicelui masei corporale (IMC), care a notat valori de normoponderalitate.  Este de 
menţionat, că IMC nu este o măsură exactă în cazul copiilor în perioadele de creştere 
şi dezvoltare rapidă. Aprecierea în  ecare caz în categoria copiilor şi adolescenţilor a 
IMC ne-a permis să evaluăm gradul individual de risc pentru obezitate, hipertensiune 
arterială şi insu cienţă cardiacă. Caracteristica clinico-statutară şi instrumentală a 
bolnavilor incluşi în studiu este prezentată în tabelul 1. De menţionat, că din numărul 
subiecţilor cercetaţi, în grupul de studiu raportul băieţi/ fete a fost 3:1. Subgrupele de 
cercetare s-au prezentat omogene după vârstă şi masă corporală. Indicatorii clinici ai 
pacienţilor incluşi în studiu au notat nivele majorate ale TAS şi TAD, precum şi ale 
frecvenţei contracţiilor cardiace în subgrupul IB, care de fapt au con rmat sindromul 
de hipertensiune arterială în acest subgrup. Caracteristica indicilor de diagnostic 
hemodinamic şi biochimic a pacienţilor incluşi în studiu este prezentată în tabelul 2.

În studiul dat a fost cercetat indicele proteinei C reactive (PCR) drept marker de 
risc cardiovascular, care a notat valori sporite în subgrupul IA la bolnavii cu insu cienţă 
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cardiacă cronică secundară miocarditelor nonreumatice (12,6±1,1, p<0,01). Cercetările 
contemporane  au demonstrat, că PCR este o proteină de fază acută, produsă în 
hepatocite, sinteza căreia este indusă de citokine (IL-6). Proteina C reactivă este un 
pentamer, constituită din 5 subunităţi identice legate noncovalent, având o greutate 
moleculară de aproximativ 110-140 kDa. La indivizii sănătoşi creşterea riscului 
cardiovascular este corelată cu creşterea nivelului PCR [27]. Ridker P. a arătat că 
nivelul de bază al PCR, la bărbaţii aparent sănătoşi predispune riscul de a dezvolta boli 
arteriale simptomatice [26]. PCR induce fagocitoza, chemotaxie, activarea cascadei 
complementului şi a trombocitelor circulante. PCR este considerat cel mai important 
marker al in amaţiei şi cel mai major predictor al riscului cardiovascular, inclusiv al 
infarctului miocardic. Nivelele crescute de PCR la pacienţii cu angină anunţă un risc 
crescut de infarct miocardic acut şi de moarte subită [29]. De asemenea, la pacienţii 
asimptomatici, o valoare elevată a PCR este predictivă pentru un risc cardiovascular 
sporit. Studiile recente sugerează, că producerea proteinei C se realizează la nivelul 
plăcii de aterom atât de celulele musculare netede ale macrofagelor, cât şi de celulele 
endoteliale ale aortei, neuronilor, rinichilor şi de macrofagele alveolare.

Tabelul 1. Caracteristica clinico-statutară şi instrumentală a pacienţilor cu insu cienţă 
cardiacă cronică incluşi în studiu

             Indicele Miocardite (IA) HTA (IB)

N pts 31 31

Raportul băieţi /fete 3:1 3:1

Vârsta, ani 15,6±0,2 16,2±0,3

IMC, kg/m² 24,6±0,4 24,9±0,2

TAS, mmHg 108±0,8 146± 0,6**

TAD, mmHg 75±0,3 92±0,4**

FCC b/ min 74±0,4 98±0,6**

ICC NYHA II 10 (32, 2%) 23 (74,1%)

Notă: IMC – indicele masei corporale, TAS- tensiune arterială sistolică, TAD - tensiune 
arterială diastolică, FCC- frecvenţa contracţiilor cardiace, ICT – indicele cardiotoracic, 
ICC- insu cienţa cardiacă cronică, HVS- hipertro e a ventriculului stîng; diferenţele statistic 
semni cative în raport cu indicatorii iniţiali - *p < 0,05, ** p < 0,01.

Cercetările de ultimă oră au arătat o relaţie invers proporţională între nivelul seric al 
PCR şi funcţia endotelială. Determinarea cantitativă a PCR se efectuează prin mai multe 
metode, dar una din cele mai utile se consideră aplicarea testelor de înaltă sensibilitate 
(High sensitive CRP) [28]. 

PCR determină activarea pe calea clasică a complementului, induce secreţia IL-6 
şi endotelinei -1, micşorează sinteza şi biodisponibilitatea NI- sintetazei la nivelul 
celulelor endoteliale, activează expresia citokinelor de către macrofage şi ampli că 
efectele proin amatorii ale unor mediatori  [30]. La bolnavii cu miocardită şi cu HTA 
indicii glicemiei bazale au fost notaţi în limite normale concentraţionale.

Studiul efectuat a estimat legătura insu cienţei cardiace cronice cu supravalori 
ale tensiunii arteriale în subgrupul IB, susţinute de o reducere a fracţiei de ejecţie ale 
miocardului ventriculului stâng în ambele loturi fără diferenţe semni cative. Regimul 
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de evaluare EcoCG Doppler a estimat apariţia rehurgitărilor prin valva mitrală şi 
tricuspidă de gradul I-II. Examenul electrocardiogra c al bolnavilor incluşi în studiu 
a notat prezenţa tulburărilor de ritm de tip extrasistolic, tulburări ale proceselor de 
repolarizare în miocard, precum şi semne de hipertro e ale miocardului VS.

Tabelul 2. Indicii de diagnostic hemodinamic şi biochimic a pacienţilor cu insu cienţă 
cardiacă cronică incluşi în studiu

             Indicele Miocardite (IA) HTA (IB)

              N pts 31 31

Raportul băieţi /fete 3:1 3:1

Vârsta, ani 15,6±0,2 16,2±0,3

Indicii hemodinamicii centrale după datele ecocardiogra ce

DTDVS, cm 4,6 ±0,2 5,3±0,4

DTSVS, cm 2,8±0,3 2,9±0,2

FEVS , % după Тейхольц 52,8±1,2 53,4±2,6

Rehurgitare mitrală gradul I, II 1,2±0,4 1,1±0,3

Rehurgitare tricuspidă gradul I, II 1,3±0,2 1,2±0,2
DTDVS- diametrul telediastolic al ventriculului stâng, DTSVS – diametrul telesistolic al 

ventriculului stâng, FEVS – fracţia de ejecţie al ventriculului stâng; AIM - albumina modi cată 
de ischemie; diferenţele statistic semni cative în raport cu indicatorii iniţiali - *p < 0,05, ** p 
< 0,01.

Hipertensiunea arterială s-a determinat prin metoda percentilică (TA ≥ percentila 
95) în dependenţă de vârstă, sex şi talie [Diagnosis, evaluation and treatment of High 
Blood Pressure in Children and Adolescents, revised May, 2005].   

Caracteristica indicilor examenului ECG a permis de a constata, că în ritm sinusal 
se a au 100% bolnavi, extrasistolie s/ventriculară s-a determinat în subgrupul IA la 
8 (25,8%) copii, iar în subgrupul IB – la 6 (19,3%) copii; exstrasistolie ventriculară 
respectiv – în IA – la 2 (6,4%) copii, iar în IB  această dereglare de ritm cardiac nu 
s-a înregistrat. Tulburări de repolarizare în miocardul ventriculului stâng la bolnavii 
cu miocardite pe traseele ECG au fost determinate în 100% cazuri, iar la cei cu HTA 
în 83,8% cazuri, semne de hipertro e a miocardului ventriculului stâng s-au notat 
preponderent la 22 (70,9%) bolnavi cu HTA şi doar la 2 (6,4%) bolnavi cu miocardite. 
Pacienţii incluşi în studiu au primit tratament patogenetic cu inhibitori ale enzimei de 
conversie a angiotensinei (Captopril în doze de 1 mg/kg/24, Enalapril 0,03-0,05 mg/
kg/24 ore per oral) şi cu inhibitorul aldosteronei (Spironolacton 1 mg/kg/24 ore per 
oral) care a evoluat bene c prin ameliorarea indicilor clinici, reducerea semnelor de 
ICC. 

Determinarea albuminei  modi cate de ischemie. Albumina modi cată de ischemie 
posedă o capacitate de legare a cobaltului Co²+ mai joasă decât a albuminei native. 
Pentru determinarea albuminei  modi cate de ischemie s-a operat după procedeul 
elaborat de Е.А.Литус, В.Г.Зайцев, О.В.Островский (2008) în modi caţia propusă 
de V. Gudumac  [14].

Metoda se bazează pe depistarea cobaltului Co²+ care nu este legat de proteinele 
serice (preponderent albumina) şi formează un complex colorat cu ditiotrietolul (DTT). 
Capacitatea serului de legare a Co²+ se exprimă în mmol de Co²+/l.
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Principiul metodei: materialul biologic – serul sangvin colectat din vena cubitală 
după 12-14 ore de foame, se prepară cu soluţia de clorură de cobalt, se incubează în 
mediul reactiv care conţine ditiotrietol, soluţie tampon HEPES рН 7,4 şi clorură de 
sodiu. Densitatea optică a complexului colorat se măsoară la lungimea de undă 485 nm, 
care corespunde captării maxime a complexului colorat Со2+- ditiotrietol. 

Nivelul mediu a capacităţii de legare cu cobaltul în subgrupul IA a constituit 
0,381±0,020 mmol/l, dar în subgrupul I B 0,357±0,020 mmol/l, ceea ce este cu 18% 
şi 10%  mai înalt decât în grupul de control respectiv  (р>0,05). Conţinutul albuminei 
modi cate de ischemie în serul sangvin în grupul de control a constituit  0,324±0,04 
mmol/l.

Astfel, putem conchide, că  sindromul de insu cienţă cardiacă cronică este însoţit 
de o majorare a nivelului albuminei modi cate de ischemie în ser sangvin, fapt ce 
con rmă un nivel relativ moderat exprimat de ischemie de geneză cardiacă.

Pentru evaluarea e cienţei testului de legare a cobaltului de albumină s-au facut 
mai multe studii. Astfel, în diferite cercetări mai mulţi pacienţi suspecţi la sindromul 
coronarian acut au fost supuşi testului. Iniţial s-a constatat un fenomen de reducere a 
legării cobaltului exogen la regiunile N-terminale ale albuminei serice umane in vitro 
la pacienţii cu dureri anginoase acute suspecţi la un sindrom coronarian acut. Apoi s-a 
realizat un test colorimetric pentru a evidenţia cantitatea de cobalt legata de albumină, 
a cărui rezultat se masura în unităţi de absorbţie [14]. 

In cazurile de ischemie, albumina suferă o transformare a structurii şi o pierdere 
a abilităţii de liant a metalelor intermediare (cupru sau cobalt). A fost constatat, că 
AIM este un test diagnostic diferenţial între pacienţii cardiologici cu ischemie cardiacă 
şi fără ischemie. Modi cări în concentraţia albuminei modi cate de ischemie au fost 
determinate în timpul angioplastiei coronariene, precum şi în sindromul coronarian 
acut. Albumina modi cată de ischemie este un predictor independent al evenimentelor 
clinice  nale la bolnavii cu durere acută toracică [1,2]. În studiile de specialitate a 
fost anunţat, că albumina modi cată de ischemie se majorează în cîteva minute 
după debutul ischemiei miocardului şi revine la valorile iniţiale în decurs de 6 ore 
după restabilirea circulaţiei, în acest context o serie de cercetări descriu AIM ca un 
instrument de strati care a riscului infarctului miocardic acut  [7].  O majorare esenţială 
a AIM se apreciază şi în patologiile ce însoţesc tulburări ale stării  ziologicee ale 
musculaturii scheletale. Lippi G. şi coaut. (2009) au descris majorarea AIM în serul 
sangvin al bolnavilor cu ischemie tranzitorie musculară a extremităţilor care însoţeşte 
intervenţiile chirurgicale pe aterii [4]. Ischemia cronică a musculaturii scheletale 
caracteristică pentru maladiile de sistem sau în efortul  zic exagerat la fel poate 
provoca majorarea AIM în ser sangvin  [3,6]. Modi cări semni cative ale AIM sunt 
descrise în afecţiunile cerebrovasculare, care sunt însoţite de ischemie, ceea ce permite 
în practică de a diferenţia afecţiunile creierului provocate de ischemie (ictus ischemic) 
de cele provocate de alte cauze (hemoragie subarahnoidiană, ictus hemoragic şi a.) [9]. 
Tulburări metabolice severe cum sunt hipercolesterolemia şi hiperglicemia, care sunt 
elementele principale în diabetul zaharat, în ateroscleroză, sindromul X metabolic şi a., 
la fel se însoţesc de majorarea nivelului AIM [10,11].

Actualmente pentru aprecierea AIM este oportună necesitatea de elaborare a unei 
metode sensibile şi de o înaltă  speci citate.  Sunt propuse o serie de variante ale unei 
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şi aceiaşi metode, ce se bazează pe capacitatea de legare a albuminei serice a ionilor de 
cobalt, potrivit cărei AIM leagă o cantitate mai mică a ionilor de cobalt decât albumina 
nativă şi, în cele din urma, nivelul de cobalt liber Co(II) în mediul reactiv creşte. Ionii 
liberi de cobalt Co(II) interacţionează cu ditiotrietolul cu formarea unui complex colorat, 
absorbţia cărui se apreciază la lungimea de undă 470-500 nm. Calculul rezultatelor se 
efectuează după curba de calibrare care se construeşte după diluţia soluţiei standard a 
clorurii de cobalt în limitele 6.0-60.0 mg/l şi se exprimă în unităţi convenţionale, care 
se apreciază ca „1 g de cobalt liber Co(II) în mediul de reacţie pe 1 ml de ser sangvin” 
[12,13].

Metodele descrise în literatură posedă o serie de neajunsuri, printre care se numără 
o sensibilitate, precizitate şi speci citate incompletă. Ele sunt legate de instabilitatea 
reactivelor folosite, măsurarea densităţii optice a soluţiei nu în lungimea optimă de 
undă, formarea de spumă la pipetarea reactivelor.  

O problemă esenţială a acestor metode este şi folosirea unui volum relativ mare de 
ser sangvin, ceea ce este di cil de realizat în practica pediatrică pentru aprecierea AIM 
la nou-născuţi sau la copiii de vârstă mică. Un alt neajuns al metodelor de apreciere a 
capacităţii de legare a albuminei este folosirea de către diferiţi autori a soluţiilor ionilor 
de Co (II) cu o concentraţie diferită, ceea ce nu permite o analiză corectă, comparativă 
a rezultatelor primite în laboratoare diferite.

Metoda propusă de noi pentru aprecierea AIM după testul de capacitate de 
legare a cobaltului Co(II) se deosebeşte printr-o precizitate înaltă pe contul majorării 
speci cităţii şi sensibilităţii. Acest nivel a fost atins în rezultatul creării unui mediu 
optim reactiv cu folosirea unor reactive stabile, măsurării densităţii optice în condiţii 
optime şi independenţei rezultatelor de concentraţia soluţiei de Co care se foloseşte 
pentru identi careă AIM.

Noi am încercat să valori căm conţinutul AIM în ser sangvin la bolnavii cu 
insu cienţă cardiacă cronică pentru a estima reactivitatea  ziopatologică ale acestei 
proteine la copii şi adolescenţi. Cercetările noastre coincid cu opiniile savanţilor din 
domeniu [1,4] şi con rmă o reactivitate sporită a AIM în ser sangvin la bolnavii cu 
disfuncţii cronice ale miocardului.   

Concluzii

1.Insu cienţa cardiacă cronică la pacienţii cu miocardite s-a manifestat  predominant 
prin dovezi distinctive în simptomatologia clinică, încadrate în clasa funcţională II, III 
NYHA, cardiomegalie radiologică, semne speci ce ECG, reactivitate sporită a proteinei 
C reactive cali cată drept marker in amator, predictor al evoluţiei şi pronosticului 
insu cieţei cardiace. 

2. Printre conotaţiile speciale ale progresării insu cienţei cardiace la copiii cu 
hipertensiune arterială se remarcă hipertro a miocardului ventriculului stâng şi a 
disfuncţiei sistolice cardiace precoce cu o fracţie de ejecţie a ventriculului stâng alterată 
nesemni cativ.

3. Studiul a estimat valoarea diagnostică şi reactivitatea  ziopatologică la copii şi 
adolescenţi a unui nou biomarker de ischemie miocardică - albumina modi cată de 
ischemie сare este foarte util în evaluarea insu cienţei cardiace cronice şi a proceselor 
de ischemie ale miocardului. Identi carea AIM împreună cu efectuarea unor teste 
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complementare printre care se numără troponinele cardiace, mioglobina, CK-MB, 
poate îmbunătăţi în mod evident strategiile multimarker de diagnostic în disfuncţiile 
cronice ale miocardului. 
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CEREBELUL ŞI FUNCŢIILE MOTORII 
(ASPECTE NEUROFIZIOLOGICE)

Litovcenco Anatolii 

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Cerebelul este privit ca un organ polifuncţional, care, pe lângă controlul şi 
coordonarea mişcărilor, posturii, echilibrului, tonusului muscular, participă în reglarea 
multor funcţii nonmotorii (vegetative, cognitive, psihomotorii etc). 

După cum se ştie, la bolnavii cu afectarea cerebelului sunt prezente o serie de 
simptome motorii, cum ar  : neîndemânare generală, căderi frecvente, de cienţe în 
procesul mişcărilor  ne, hiperactivitate, hiperchinezii, stereotipii  motorii (clătinare 
antero-posterioară etc.), stereotipii verbale, horeoatetoze, mioclonii de geneză 
neepileptică, tremur al membrelor, ticuri etc. Însă simptomele tipice sunt următoarele: 
astenia, astazia, distonia musculară, tremurul, dismetria, ataxia, dizartria. La începutul 
secolului XX Holmes G. a descris trei de cite principale la bolnavii cu plăci cerebeloase 
provocate de glonte. Primul se referă la hipotonia musculară (diminuarea rezistenţei la 
mişcări pasive, întârzierea răspunsului de efectuare a unor mişcări rapide, inabilitatea 
opririi rapide a mişcării unui membru, producerea re exelor pendulare); al doilea 
simptom se referă la ataxie (întârzieri în iniţierea răspunsului membrului afectat, erori în 
efectuarea mişcărilor, erori cu privire la rata şi regularitatea mişcărilor, imposibilitatea 
efectuării unor mişcări alternative rapide şi ritmice, erori legate de efectuarea în timp a 
diferitor componente ale unei mişcări complexe multiarticulare); al treilea simptom se 
referă la tremurul intenţional (mai marcat la terminarea mişcării). 

Cerebelul participă la coordonarea mişcărilor atât la nivelul unui membru, cât şi 
la nivelul de interacţiune a membrelor [37]. În afectarea cerebelului este dereglată 
strategia realizării programului locomotor cu implicarea armonioasă a articulaţiilor, 
ceea ce duce la ataxie, hipermetrie [2]. Se presupune că hipermetria este un semn de 
hipercompensare în procesul locomoţiei [37]. 

Se ştie că în afectarea de focar a cortexului cerebral apar semne de de cit motor în 
anumite articulaţii şi grupe delimitate de muşchi. Spre deosebire de aceasta, în afectarea 
de focar a cerebelului apar dereglări de coordonare a muşchilor în mai multe articulaţii 
şi grupe de muşchi [18]. Una din explicaţii este că cerebelul integrează activitatea 
muşchilor şi articulaţiilor separate într-un program motor; altă explicaţie – encefalul 
este responsabil de funcţiile motorii conştiente, iar cerebelul, de cele inconştiente, 
automate, care necesită includerea a mai multor grupe de articulaţii şi muşchi [50]. 
Aceste programe motorii complexe apar în procesul de învăţare şi antrenament. În 
realizarea actelor motorii automate şi a procesului de „corectare” a erorilor motorii 
o importanţă deosebită are circuitul neuronal motor cerebel-cortex premotor [49]. Au 
fost demonstrate conexiunile diferenţiate ale structurilor cerebeloase cu diferite grupe 
de muşchi, în special se diferenţiază muşchii distali şi proximali ai membrelor [39]. 
Aceste date permit înţelegerea mai profundă a fenomenelor de coordonare spaţială a 
mişcărilor, a ataxiei cerebeloase, a mişcărilor  ne de coordonare a degetelor. 

Se consideră că toate zonele cerebelului participă la actul de locomoţie, însă  ecare 
din ele are particularităţile sale.
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Vermisul primeşte  bre aferente de la nucleii vestibulari, reticulari şi pontini, de 
asemenea, de la măduva spinării [33].  Deoarece controlul facial este localizat în vermis, 
afectarea lui poate provoca tulburări în articularea vorbirii (disartrie) cu încetinire 
şi monotonie, neclarităţi verbale cunoscute sub denumirea de vorbire sacadată sau 
explozivă. Prima descriere a disartriei la cerebeloşi a fost făcută de Charcot I.M. în 
anul 1877 [6]. În mod tradiţional, disartria ataxică este descrisă ca  ind o disfuncţie 
executivă motorie legată de dereglarea coordonării şi hipotonie musculară. După cum 
s-a demonstrat, însă la aceşti bolnavi un rol important îl are de citul de programare 
a actului verbal [48]. Autorii aduc argumente, care demonstrează convingător 
afectarea procesului de programare: vorbirea sacadată, iregularităţi verbale temporale, 
decompoziţia silabelor şi monotonia verbală, în exibilitatea verbală  [48]. Se 
argumentează că circuitele neuronale care controlează activitatea verbală sunt similare 
cu circuitele care controlează activitatea motorie în general. Informaţia preliminară 
referitoare la scopul verbal este trimisă de la cortexul cerebral către cerebel, unde are loc 
activarea proceselor legate de programare bazate pe învăţare, experienţă şi informaţia 
senzorială preliminară [10]. Di cultăţile în programarea verbală pot   explicate anume 
prin afectarea acestor conexiuni [48].

S-a stabilit că vermisul are o importanţă deosebită în coordonarea mişcărilor 
precise ale membrelor în timpul locomoţiei. Vermisul are un rol important nu numai 
în menţinerea balanţei şi posturii, dar şi în coordonarea mişcărilor membrelor, posibil 
datorită intersecţiei liniei mediane a  brelor nervoase. De exemplu, s-a observat că 
la copii cu procese expansive vermale funcţia locomotoră a  ecărui membru în parte 
era destul de bine păstrată, pe când funcţia de coordonare a mişcărilor membrelor era 
defectată [2].

Zona medială a cerebelului proiectează autputurile prin nucleul fastigial  către 
nucleii vestibulari şi reticulari; această zonă are autputuri prin intermediul talamusului 
către zona motorie a cortexului cerebral. Zonele mediale ale cerebelului participă la 
integrarea inputurilor spinale, vestibulare şi reticulate [4]. Sistematizând multiple 
investigaţii, autorii [32] au ajuns la concluzia că zonele mediale ale cerebelului joacă 
rolul principal în reglarea tonusului extensorilor, în menţinerea şi controlul dinamic al 
balanţei, în modularea activităţii musculare ritmice (ataxia apare în afectarea vermisului 
şi regiunilor paravermale). 

Zonele intermediare ale emisferelor cerebeloase primesc inputuri de la tractul 
spinocerebelar dorsal şi ventral, de la nucleii reticulaţi şi ariile corticale cerebrale [33]. 
De la zonele intermediare pornesc autputurile  prin nucleii globos şi emboliform către 
n. ruber şi prin talamus către cortexul cerebral. Investigaţiile demonstrează că de citele 
motorii în afectarea zonelor intermediare sunt mai puţin exprimate, comparativ cu 
zonele mediale [2; 50]. Zonele intermediare ale cerebelului mai puţin sunt implicate 
în controlul posturii, însă joacă un rol important în direcţionarea deplasării membrelor, 
în reglarea activităţii muşchilor perechi agonişti/antagonişti  (amplituda, traiectoria 
mişcărilor, în special, când este necesară o precizie mai mare).

Zona laterală a emisferelor cerebelare primeşte inputuri de la zonele corticale 
cerebrale prin intermediul nucleelor punţii [16]. Această zonă proiectează autputurile 
prin intermediul nucleului dinţat către n.ruber şi multiple zone corticale cerebrale prin 
intermediul talamusului [11; 35]. Zonele laterale ale emisferelor cerebeloase participă 
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la realizarea actelor locomotorii cu integrarea lor la cel mai înalt nivel – cerebelo-
cortical, joacă rolul esenţial în plani carea şi ajustarea patternului locomotor la 
condiţiile complexe ale mediului [32]. Părţile laterale ale emisferelor cerebeloase sunt 
destinate obţinerii preciziei în controlul mişcărilor rapide ale braţelor şi sunt implicate 
în sarcinile care cer o dexteritate  nă [7; 27]. Lezarea nucleului dinţat sau a cortexului 
care îl acoperă produce patru feluri de tulburări: 1) întârziere în iniţierea şi terminarea 
mişcării; 2) tremur terminal la sfârşitul mişcării; 3) tulburări în coordonarea temporară 
a mişcărilor care implică mai multe articulaţii; 4) tulburări în coordonarea spaţială a 
muşchilor mâinii şi degetelor. 

Lobul  oculonodular este considerat ca o zonă anatomo-funcţională separată 
– primeşte inputuri de la nucleii vestibulari şi reticulari. Celulele Purkinje din lobul 
 oculonodular proiectează autputuri asupra nucleilor vestibulari care participă la 
controlul mişcărilor globilor oculari, reglarea balanţei şi locomoţiei [60]. Para oculus 
primeşte inputuri de la nucleii  vestibulari şi nucleii punţii (inputuri vizuale) [2; 7; 
17].

După cum s-a menţionat, cerebelul participă la articularea vorbirii, însă rolul lui  în 
realizarea limbajului este mult mai mare. Conform concepţiei lui Bernstein N.A. [3], 
organizarea ierarhică a nivelurilor motorii verbale ar putea   privită în felul următor: 
nivelul A – reglarea paleokinetică (inervarea, tonusul şi activitatea musculară a aparatului 
articulator); nivelul B – sinergiile motorii (asigură mişcările  coordonate sinergice, fără 
de care este imposibil actul vorbirii); nivelul C – coordonarea spaţială (în asociere 
cu structurile subcorticale asigură parametrii actului verbal – tempoul, ritmul etc.); 
nivelul D – funcţiile gnostice şi de reproducere (asigură identi carea stimulului concret 
şi reproducerea articulaţiei etc.); nivelul E – simbolic, verbal (asigură capacitatea de 
acumulare a cunoştinţelor pe baza simbolurilor obţinute – litere, cifre,  guri geometrice 
etc).

În investigaţiile lui Orbeli L.A. [58] încă în anii ’40-50 al secolului XX a fost 
demonstrată participarea cerebelului în calitate de modulator al proceselor sensorii. 
Mai târziu a fost emisă ipoteza referitoare la rolul cerebelului în integrarea aferentaţiei 
sensoriale de diferită natură şi în monitorizarea stării de vigilenţă sensorială a creierului 
(nu numai sub aspect sensoriomotor) [9]. De exemplu, s-a demonstrat că senzaţiile de 
sete şi foame sunt legate de structurile  logenetice mai vechi (vermisul, nucleul fastigial, 
arhicerebelul se a ă în relaţii strânse cu emoţiile primitive şi funcţiile vegetative legate 
de sete), pe când structurile neocerebelului sunt legate de aspecte sensoriale adaptive 
şi funcţiile cognitive legate de sete şi satisfacţia dorinţei de a bea [40]. Cercetările 
neuro ziologice au evidenţiat în stare de sete pronunţată o activare şi a structurilor 
 logenetic mai vechi ale encefalului – insula, regiunea parahipocampală – regiunea 
cingulată. Referitor la rolul cerebelului în realizarea controlului sensoriomotor există 
opinii contradictorii. 

S-a demonstrat că cerebelul, pentru a realiza funcţiile sale de control şi dirijare a 
funcţiilor locomotorii, primeşte informaţie de la diferiţi analizatori (vestibular, auditiv, 
vizual etc.), îndeplinind funcţia de integrator sensoriomotor [56; 58; 59]. Analizând 
mecanismele  ziologice care stau la baza controlului sensoriomotor, se consideră 
că cerebelul este implicat datorită acelui fapt, că  lo- şi ontogeneza lui sunt legate 
preponderent de sistemele sensorii, care în procesul evoluţiei s-au perfecţionat, alături 
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de exactitatea şi controlul actelor motorii [57]. S-a dovedit că evoluţia cerebelului la 
diferite animale corelează cu specializarea anumitor sisteme sensoriale (electrorecepţia 
la peşti, auzul la liliac, senzaţiile tactile la mamifere). Cerebelul participă la  ltrarea 
informaţiei sensoriale, în special a celei legate de aprecierea traiectoriei şi controlul 
mişcărilor, coordonarea actelor motorii.  Pe de altă parte, scoarţa cerebeloasă integrează 
impulsurile motorii centrale cu aferentaţia periferică [20].

Primind informaţia de la cortexul cerebral şi organele senzoriale periferice, 
cerebelul joacă rolul de comparator, care apreciază corectitudinea executării actului 
motor, corectează greşeala în lanţul neuronilor implicaţi în acţiune. Una din concepţiile 
referitoare la rolul cerebelului este monitoringul şi detecţia greşelilor în baza comparării 
 uxului informaţional curent extero- şi interoceptiv cu modelele copiilor existente 
în cerebel şi corectarea greşelilor în cooperare cu diferite structuri cerebrale [47]. 
Cerebelul conţine un număr enorm de neuroni (mai mult decât alte structuri cerebrale), 
care sunt organizaţi structural într-un anumit mod, având legături complexe cu cele mai 
diferite structuri cerebrale. Aceste particularităţi au dat naştere la mai multe ipoteze 
privind funcţia cerebelului în calitate de „maşină de calcul”,   neurocomputer, în care 
sunt păstrate „modelele interne” ale actelor motorii şi „modelele predictive”, care sunt 
selectate în baza comparării „copiilor motorii” cu  uxurile senzoriale [32]. 

Studiind relaţiile sensoriomotorii, s-a ajuns la concluzia că există mecanisme 
neuronale complexe de reglare a actelor motorii rapide (automate) cu posibila 
participare a „modelelor motorii preexistente interne” [12].  Pentru realizarea funcţiilor 
nominalizate un rol deosebit au tractul cortico-ponto-cerebelar şi complexul olivar 
inferior. Rolul nucleilor punţii se studiază în special în formarea programelor motorii 
şi controlului sensoriomotor cu participarea cerebelului (dependente şi independente 
de cortexul cerebral motor) [29; 38], iar rolul complexului olivar inferior – în funcţiile 
de comparator al  uxului senzorial (cortexul sensor, măduva spinării, cerebelul) [15; 
22; 55]. Integrarea semnalelor de la complexul olivar inferior şi nucleii pontini are loc 
în celulele Purkinje  [32; 38]. S-a demonstrat că diferite structuri cerebelare participă 
în procesul de integrare sensoriomotorie, inclusiv lobulul  oculo-nodular, care se 
considera la început ca parte  preponderent vestibulară a cerebelului [60]. Autorii 
presupun existenţa a mai multor căi de transmitere a informaţiei somatosensoriii către 
lobulul  oculo-nodular (tracturile spinocerebelare, vestibulocerebelare, olivocerebelare 
etc).

Comanda pentru orice act motor conştientizat este primită din neocortex, iar 
cerebelul precizează mişcarea şi corectează greşelile în corespundere cu carta cognitivă 
elaborată. De menţionat însă, că menţinerea activităţii rapide şi sincrone nu poate   
explicată numai prin teoria legăturilor directe şi feedback. De ce? S-a stabilit că timpul 
în care semnalul trece în  brele corticocerebelare este aproximativ de 10 ms, pe când 
timpul de trecere prin căile periferice directe şi feedback care au o mulţime de sinapse 
şi sunt destul de lungi constituie aproximativ 100 ms [26]. În aceste condiţii, corectarea 
greşelilor motorii nu este efectivă. Se presupune că în cerebel se formează copiile 
actelor motorii ale neocortexului şi acesta din urmă le foloseşte în calitate de sursă 
pentru realizarea feedback-ului, îndeplinind acte motorii precise şi coordonate, fără a 
implica căile recurente lungi de la organele senzoriale [23]. Investigaţiile au demonstrat 
că cerebelul contribuie la compararea actelor motorii realizate cu implicarea modelului 
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preexistent al acestui act şi alegerea optimală a programului actual de acţiune. „Modelele 
interne”  ale actelor motorii (algoritmul intern) se dezvoltă treptat în procesul învăţării 
actelor motorii şi se consolidează în memorie [25]. Anume cerebelului i se atribuie 
rolul de a păstra acest algoritm. În disfuncţia cerebelului apar simptome precum ataxia, 
dismetria, tremurul, când controlul motor se realizează numai în baza legăturilor 
periferice. 

Kawato M. şi Gomi H.  [25] au elaborat ipoteza referitoare la participarea cerebelului 
în mecanismele de reglare sensoriomotorie şi învăţare. Conform autorilor, interacţiunea 
neocortexului şi scoarţei cerebeloase are loc prin intermediari – nucleele precerebelare 
ale punţii şi mezencefalului. În scoarţa cerebeloasă se formează copia actului motor 
(modelul interior motor), care se prezintă ca un element feedback, completând reţeaua 
recurentă de la organele senzoriale. Fibrele paralele conduc informaţia de la receptorii 
şi regiunile senzoriale ale encefalului referitor la activitatea motorie curentă, pe 
când  brele căţărătoare semnalizează despre „greşelile” actelor motorii. Coincidenţa 
 uxurilor informaţionale în microzonele scoarţei cerebeloase conduce la formarea LTD 
(long – term depression), care blochează răspunderea  mai departe a erorilor motorii. 
Acest mecanism este posibil datorită organizării somatotopice a legăturilor cerebelului 
cu neocortexul, nucleele trunchiului şi măduva spinării.

Pentru a evidenţia rolul factorului motor în procesul de cogniţie, în ultimii ani se 
foloseşte termenul motor cognition [14]. Există opinii diferite referitoare la corelarea 
dereglărilor motorii şi cognitive în afectarea cerebelului – unii autori consideră că 
această legătură este obligatorie, alţii aduc argumente că aceste dereglări există izolat 
şi delimitează dismetria motorie de dismetria cognitivă, ambele  ind rezultatul alterării 
cerebelare [19]. S-a stabilit că există sisteme funcţionale neuronale atât pentru actele 
motorii, cât şi pentru cele cognitive cu participarea cerebelului, structurilor subcorticale 
şi zonelor prefrontale [35]. Unul din argumente este depistarea de citului cognitiv 
la bolnavii cu infarct cerebelar fără apariţia concomitentă a dereglărilor motorii 
şi viceversa. Aplicând metode de imagerie funcţională, s-a stabilit că în procesul 
de imaginare a actelor motorii (fără realizarea lor reală) are loc activarea zonelor 
prefrontale şi parietale în asociere cu zonele laterale ale cerebelului [8]. Pe de altă parte, 
s-a demonstrat că funcţiile cognitive sunt în strânsă legătură cu gradul şi caracterul 
de citului motor [13; 28]. Unii autori consideră că anume dereglările funcţiilor motorii 
stau la baza multor semne patologice în sfera cognitivă [43; 51]. A fost evidenţiat că 
unele dereglări ale atenţiei şi funcţiilor verbale sunt în  strânsă legătură şi în mare 
măsură depind de dereglările componentului motor [43; 46]. 

Cele mai controversate viziuni se referă la rolul cerebelului în categorizarea actelor 
motorii în timp. S-a stabilit că pentru neuronii olivei inferioare sunt caracteristice 
anumite oscilaţii, care formează patterne temporale complexe, in uenţând activitatea 
cerebelului prin intermediul  brelor căţărătoare, care iau naştere în oliva inferioară  
[24; 32; 55]. A fost demonstrat rolul importat al sistemului olivocerebelar în generarea 
patternului motor temporar  şi evidenţiate particularităţile activării zonelor laterale şi 
mediale cerebeloase [54; 55]. Sistematizând rezultatele obţinute în acest aspect, s-a 
formulat ipoteza existenţei unui sistem reglator care funcţionează la nivelul stratului 
granular – sistemul de generare a ritmului şi „ceasornicului” [5]. Oscilaţiile ritmice 
ale celulelor Golgi cu frecvenţa de 10-40 Hz (pornite prin acţiunea puternică a intrării 
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sinaptice a  brelor muşchiulare) sincronizează descărcările celulelor granulare [30]. Însă 
trigerul primar al acestui proces este mecanismul feedback prin intermediul sinapselor, 
stabilite între  brele paralele ale celulelor granulare şi dendritele celulelor Golgi. 
Fibrele paralele joacă rolul de sincronizator, care reglează descărcarea celulelor Golgi 
într-un ritm anumit, iar apariţia inhibiţiei feedback sincronizează diapazonul descărcării 
celulelor granulare cu ritmul descărcării celulelor Golgi. Legăturile interneuronale au 
o particularitate importantă pentru organizarea optimală a ritmului sincron, şi anume 
– legăturele reciproce ale celulelor granulare şi Golgi se realizează în lipsa totală a 
conexiunilor sinaptice între neuronii omonimi [52]. În cortexul cerebelos există două 
sisteme ritmogene cu participarea neuronilor în formă de coş şi celulelor Golgi – primul 
sistem funcţionează în special prin legăturile reciproce monosinaptice ale neuronilor, 
iar al doilea – prin mecanismul feedback polisinaptic de inhibare a celulelor granulare. 
Diferenţa în organizarea structurală a acestor sisteme conduce la apariţia efectelor 
 ziologice diferite cu implicare funcţională diferită a celulelor Purkinje [53].

 Ivry R.B. [24] a presupus existenţa unor reţele neuronale (network timing model) 
cu o sensibilitate diferită la intervalele de timp. Structurile- cheie ale acestor reţele sunt 
cerebelul, cortexul frontal şi ganglionii bazali, care la rândul lor conectează diferite 
centre operative ale creierului, în funcţie de sarcina temporală existentă la moment. 
Se diferenţiază timing-ul în diapazon de milisecunde cu implicarea primordială a 
cerebelului şi diapazon de secunde şi minute cu implicarea primordială a nucleilor 
bazali.  Această presupunere nu este însă susţinută de alţi autori  [31].

Pe baza cazurilor clinice cu afectarea cerebelului s-a demonstrat că zonele laterale 
ale emisferelor cerebeloase şi nucleul dinţat  sunt implicate în primul rând în procesul 
de time-keeping. Persoanele cu afectarea cerebelului (în special a zonelor laterale ale 
emisferelor) au di cultăţi în diferenţierea audiosemnalelor de diferită durată [24]. 
Aceste dereglări apar fără ca persoanele investigate să aibă di cultăţi în sfera motorie. 

Inactivarea nucleului dinţat disrupe secvenţele precise de timp (începutul şi durata 
de activare a muşchilor) dintre activarea agoniştilor şi antagoniştilor în procesul 
mişcărilor rapide, ceea ce conduce la apariţia hipermetriei. Încercarea de a corecta 
determină o nouă eroare, astfel apare tremurul terminal. 

Emisferele cerebeloase sunt implicate în operaţia de control central de programare 
a timpului, în timp ce regiunile mediane ale cerebelului sunt responsabile de executarea 
acestor răspunsuri [24]. Pacienţii cu leziuni laterale ale cerebelului nu numai că prezintă 
di cit legat de timing-ul motor, dar şi abilitatea lor de a judeca timpul scurs pentru 
efectuarea probei respective este sever tulburată [7]. De exemplu, ei nu pot spune dacă 
un ton cu o anumită durată este mau lung sau mai scurt decât altul şi nici nu pot evalua 
viteza mişcării stimulilor. Se ajunge la concluzia că pacienţii cerebeloşi au tulburări în 
abilitatea de discriminare a micilor diferenţe de durată (timing sens) din punct de vedere 
perceptiv (ipoteza referitor la rolul cerebelului în controlul percepţiei şi al execuţiei 
performanţelor în timp, funcţia de „ceasornic”). Spencer R.M. et  al [48] a demonstrat că 
în afectarea cerebelului are loc afectarea timing-ului în realizarea mişcărilor discontinui 
(ritmice şi aritmice) şi păstrarea lui în realizarea mişcărilor continui (desenarea cercului 
etc). Un aspect al acestei probleme este apariţia erorilor în activarea consecutivă a 
muşchilor agonişti şi antagonişti în timpul realizării mişcărilor rapide cu mâinile  [34] 
şi creşterea variabilităţii îndeplinirii testului de repetare ritmică  [36].
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În ultimii ani existenţa unor sisteme specializate timing este pusă la îndoială de 
către unii autori [44; 45], însă ei nu neagă rolul „ceasornicului” în geneza unor dereglări 
cognitive. Se aduc argumente că dereglarea timing-ului motor este secundară faţă de 
de citul sensoriomotor  [41]. Rao S.M. şi coautorii [42] au demonstrat că în timpul 
testelor legate de timing activarea structurilor cerebeloase avea loc puţin mai tîrziu faţă 
de activarea ganglionilor bazali. 

Alţi autori au evidenţiat că la bolnavii cu infarct cerebelar sunt dereglate numai 
unele sub-aspecte ale timing-ului, şi nu mecanismele lui centrale per se [21]. Unii au-
tori nu au depistat dereglări în răspunsul pacienţilor cu procese atro ce cerebeloase la 
probele de sincronizare sensoriomotorie [36]. Însă s-a observat o activare pronunţată 
a regiunilor postero-laterale ale cerebelului în timpul  testelor legate de ritm,  temp şi 
pattern ale audiosemnalelor – gradul de activare era direct proporţional cu gradul de 
noutate al stimulului  şi complexitatea lui. În baza investigaţiilor similare  [36; 40] s-a 
ajuns la concluzia că activarea cerebelului este mai mult legată de gradul de noutate a 
stimulului decât de procesele time-keeping-ului per se.

Cu toate că cerebelul, fără îndoială, participă în procesele time-keeping-ului, unii 
autori consideră că rolul lui în aceste procese nu este primar [21; 36]. În acest context 
este propusă ipoteza coordonării sensorii −  cerebelul are un rol deosebit în procesul 
de coordonare a  uxurilor sensore, care optimizează procesele de percepţie şi învăţare. 
Pentru realizarea acestor funcţii, cerebelul are o poziţie anatomică şi  ziologică perfectă 
[1]. 

Generalizând multe investigaţii, se ajunge la concluzia că cerebelul nu este primar 
implicat în funcţiile cronometrice (măsurarea timpului) şi cronotopice (stocarea 
în module neuronale a intervalelor de timp), însă joacă un rol important la nivelul 
creierului în procesul global de optimizare a funcţiilor nominalizate [36]. 

Conform viziunilor moderne, modelul lomotoţiei include trei componente: primul 
– patternul de bază cu generarea activităţii musculare reciproce ( exor/extensor), al 
doilea – controlul echilibrului în timpul locomoţiei; al treilea – capacitatea de adaptare 
la condiţii noi sau schimbarea scopului locomotor. Cerebelul participă la realizarea 
tuturor componentelor [37].
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  В ОВОЩЕВОДСТВЕ   
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ

Ботнарь В.Ф.

Институт  генетики и физиологии растений Академии Наук Молдовы

Введение

Совершенствованием способов возделывания овощных культур в Молдове 
занимаются с давних времен, начиная с момента их интродукции. Однако 
целенаправленный научный поиск в этом направлении начался после образования 
в 1910 г. в Тирасполе овощной станции, на базе которой был создан Научно-
исследовательский селекционно-технологический институт овощеводства и 
орошаемого земледелия.

Проводимые в научно-исследовательских институтах Молдовы и других 
республик СНГ исследования в области физиологии растений, генетики, 
селекции, семеноводства, агрохимии, почвоведения, механизации, мелиорации 
способствовали определению оптимальных режимов орошения и норм удобрений, 
выведению высоко продуктивных сортов, установлению оптимальных сроков 
сева, глубины заделки семян, площади питания растений, подбору систем 
машин, гербицидов и инсектофунгицидов для большинства овощных культур [5]. 
В сочетании с работами по земледелию, агрофизике уточнены способы и глубина 
обработки почвы, заделки семян, применения удобрений и орошения [9,10]. 
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Оптимизация условий роста и развития  растений, выраженная количественно 
с учетом требований культуры и возможностей их выполнения, определяется 
параметрами технологии возделывания той или иной культуры, которая не что 
иное, как “цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных операций, в результате 
взаимодействия которых на систему “почва-растение-атмосфера”, возникает 
товар соответствующий данной технологии, с определенной себестоимостью и 
потребительской стоимостью.

Совершенствуя технологию, мы должны всесторонне учитывать требования 
растений и конкретных почвенно-климатических условий среды, повышать 
надежность получения планируемых  урожаев, улучшать систему земледелия, 
проводить технологические операции таким образом, чтобы их параметры 
были максимально приближены к оптимальным для достижения действительно 
возможного уровня урожайности [2,5,9]. Целью настоящей работы является 
анализ недостаточной эффективности технологических решений при 
возделывании овощных культур и обоснование необходимости разработки новых 
и совершенствования существующих агроприемов.

Материалы и обсуждение

Предшественником понятия технологии возделывания той или иной культуры 
был термин “агротехника”, значение которого долгие годы воспринималось ясно 
и недвусмысленно.  В последнее время в сельскохозяйственной, да и в научной 
литературе, появилось множество названий применительно к технологиям: 
индустриальная, промышленная, улучшенная, прогрессивная, энергосберегающая, 
природоохранная, почвозащитная, интенсивная, биологическая, программируемая, 
управляемая и др. Чтобы устранить эту путаницу, В.Ф. Мальцев [8] предлагает 
оставить только один термин: технология возделывания конкретной культуры на 
конкретный уровень урожайности. И если с первой  частью этого определения 
трудно не согласиться, то вторая его часть вызывает дополнительные вопросы, 
один  из которых: «Разве одной только достигаемой урожайностью отличается 
одна технология от другой?» 

Формулируя понятие технологии как комплекс эффективных агротехнических 
приемов возделывания сельскохозяйственных культур, направленный на 
сохранение или повышение плодородия почвы и получение высокого уровня 
урожайности конкретного вида качественной  продукции с оптимальными 
затратами труда и средств,  В.Ф. Мальцев практически ставит знак равенства между 
понятиями технология и система земледелия. Последняя, согласно определению 
ГОСТа, представляет собой “комплекс взаимосвязанных мелиоративных и 
организационных мероприятий, направленных на эффективное использование 
земли, сохранение и повышение плодородия почвы, получение высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур”. В основу технологии В.Ф. 
Мальцев  ставит три способа обработки почвы. Однако, они не могут служить 
критерием отличия  одной технологии от другой. Это всего лишь три способа 
достижения физического и биологического состояния почвы, соответствующего 
определенному технологическому параметру.

Анализ опубликованных работ, посвященных этой теме, показывает, 
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что общепринятых определений понятий “технология возделывания 
сельскохозяйственных культур” и “система возделывания” еще не выработаны, 
поэтому каждый исследователь по-своему их трактует. Некоторую ясность в 
эти вопросы внес И.И. Леунов [7]. По его мнению, “система возделывания есть 
комплекс мер, направленных на получение высоких и устойчивых урожаев, 
сохранение и повышение плодородия почвы”. И совершенно нет необходимости  
включать в нее организацию территории, экологию и т.д. Все это подразумевается 
само собой, ибо без этих необходимых элементов  никакого сохранения или, 
тем более, повышения плодородия почвы невозможно. Что касается технологии 
возделывания культур, то эта часть системы земледелия направлена на 
рациональное использование плодородия почвы.

Многие селекционеры полагают, что повышение урожайности в сельском 
хозяйстве возможно только в результате создания и внедрения в производство 
новых сортов и гибридных комбинаций. Не ставя под сомнение необходимость 
поддержания и улучшения генетического фонда, необходимо отметить, что в 
настоящее время в овощеводстве, как и в других растениеводческих отраслях, 
не ощущается  нехватка в разнообразии сортов и гибридов, но явно нарастает 
отставание в разработке и внедрении гарантированных, хорошо отлаженных 
технологий, которые при различных погодных и производственных ситуациях 
обеспечивали бы реализацию генетического потенциала существующих сортов 
и эффективное использование природных ресурсов [3,4].

Несовершенство технологии возделывания у большинства сельско-
хозяйственных культур отчасти связано и с упрощенным подходом к их разработке. 
Этому способствовало и то, что долгие годы приоритет в научных исследованиях 
отдавался разработкам селекционного направления, ошибочно считалось,  что 
решение проблемы заключается в создании хорошего сорта, а технологию можно 
приспосабливать.

Безусловно, сорт имеет немалое значение в повышении урожайности и качества 
овощей, однако он является лишь одним из элементов технологии, но не суть самой 
технологии. Подтверждением сказанного являются результаты анализа увеличения 
количества районированных с более высокой продуктивностью сортов без 
ожидаемого повышения урожайности и улучшения качества овощной продукции 
в целом и в частности по отдельным видам. Сознавая низкую результативность 
своего труда, некоторые селекционеры объясняют нестыковку полученных в 
процессе создания сорта данных с результатами производственного испытания (в 
2-3 раза меньше) «селекционного шедевра», отсутствием сортовых технологий. 
Этим, по их мнению,  объясняется то, что многие «селекционные достижения» 
заканчивают свою жизнь получением авторского свидетельства на сорт. Если 
брать эти доводы всерьез,  легко предвидеть результативность специалистов, 
занятых совершенствованием технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. Несомненно, для сортов ранней, средней и поздней капусты должны 
разрабатываться отдельные технологии, но внутри каждой группы сортов и 
гибридов достаточно уточнить отдельные технологические параметры и не 
ставить наукоемкие  задачи с закладыванием множества полевых опытов для 
их разработки. При этом, в зависимости от почвенных, климатических и других 
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производственных условий, сорт будет формировать разные уровни урожая.   От 
того, что в последние годы количество районированных сортов овощных культур 
возросло в 3 раза, урожайность не только не повысилась, но и характеризуется 
отрицательным депрессивным трендом. 

Технология представляет собой единство трех составляющих: 
последовательный перечень взаимосвязанных и взаимообусловленных 
производственных операций; растениеводческие параметры; материально-
технические   средства  для  выполнения  агротехнических  работ.  
Последовательность выполнения основных технологических операций 
исторически сложилась давно и мало меняется во времени. К ним относятся 
-  основная и предпосевная подготовка почвы, подготовка семян, посев, уход 
за растениями, уборка, транспортировка и хранение или реализация урожая. 
Следовательно, перечень операций, который не зависит от вида и, тем более, от 
сорта, не может служить критерием отличий одной технологии от другой.

Растениеводческие и технологические параметры, выраженные в 
количественной или описательной форме, должны отражать требования растений 
к условиям жизни. Чем точнее мы определим и выполним в производственных 
условиях эти параметры, тем выше будет урожайность. К ним относится: 
чередование культур; глубина обработки почвы; густота растений; режим 
орошения; нормы и сроки внесения удобрений; глубина их заделки; сроки, 
количества и глубины междурядных обработок; выбор и дозы пестицидов; сроки 
и особенности уборки урожая; показатели его качества и др. Растениеводческие 
параметры постоянно уточняются, но они  меняются столь же медленно, как 
изменяется плодородие почвы или природа растений. В большинстве случаев они 
имеют локальный или зональный характер и также не могут служить критерием 
отличия одной технологии от другой.

Наиболее разнообразны по своему  действию на урожайность  
сельскохозяйственных  культур  и  эффективность  возделывания  последних  
являются материально-технические средства производства: машины для 
подготовки почвы и уходу за растениями, удобрения, пестициды, сорта и 
гибриды, система полива и др. Средства производства меняются наиболее 
быстро и динамично. От степени их совершенства во многом зависят качество 
выполнения агротехнических операций, соблюдение растениеводческих и 
технологических параметров, а, следовательно, и уровень урожайности, а также 
затраты на получение единицы продукции [1,2]. Именно последние и должны 
служить критерием отличия одной технологии от другой. 

В зависимости от развития производственных сил в овощеводстве 
складываются три типа технологий их выращивания: ручная, частично-
механизированная и полностью механизированная. В свою очередь, в развитии 
частично-механизированных технологий можно выделить три подтипа, 
характеризующихся сменой поколений машин с шириной захвата 2,8 м, 4,2 и  5,6 
м. Последний комплекс машин рассчитан на трактор с тяговым усилием 2 т и 
колеей 1,8 м. Такая ширина колеи обеспечивает большую устойчивость агрегата 
и повышает  производительность труда в 1,5 раза. При этом уменьшается 
количество проходов техники по полю. 
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Существующие в настоящее время названия технологий возделывания 
овощных культур во многом искусственны и не отражают в полной мере их 
сущность. Анализ описанных в литературе и рекомендованных производству 
технологий доказывает их исключительную близость по растениеводческим 
и технологическим параметрам. Часто бывает нелегко найти отличительные 
черты одной технологии от другой, кроме самого названия. Например, названия 
технологий возделывания томатов для свежего потребления, комбайновой 
уборки, цельноплодного консервирования, промпереработки, детского питания, 
получения экологической продукции и т.п. недостаточно обоснованы. В них 
отражено только назначение продукции, но не сама технология. 

Назначение продукции имеет важное значение и вносит в технологическую 
схему определенные коррективы, но принципиально не меняет сложившегося 
агротехнологического комплекса. Основная и предпосевная подготовка почвы, 
подготовка семян к посеву, посев и уход за растениями, другие операции 
остаются неизменными. Кроме того, любая из названных технологических 
схем может быть налажена по времени - в раннем, среднем и позднем сроках 
созревания, как на ровной, так и на профилированной поверхностях, с разными 
по ширине захвата комплексами машин. Такой подход вносит немалую путаницу 
в названия технологий, так как не в состоянии отразить все ее отличительные 
особенности. При этом технология, в сущности, не меняется, а происходит всего 
лишь ее дифференциация в зависимости от ряда показателей и критериев, ее 
характеризующих.

По нашему мнению, технология возделывания той или иной культуры 
представляет собой совокупность агротехнических элементов и правил, 
взаимодействие которых в конкретных почвенно-климатических условиях 
обеспечивает получение действительно возможного или экономически 
оправданного уровня урожайности при одновременном сохранении или 
повышении почвенного плодородия, соблюдения природоохранных норм и 
высокой эффективности производства [5]. При этом специалисты экономического 
профиля предлагают оценивать технологии по индексу доходности инвестиций и 
срокам окупаемости затрат [6]. 

Для реализации действительно возможного уровня урожайности большое 
значение имеет обеспечение рациональных соотношений и пропорций в 
пространстве и времени между основными элементами технологического 
процесса, то есть между объемами и сроками выполняемых работ, техникой, 
материальными ресурсами, рабочей силой и т.п.

Получение гарантировано высоких урожаев овощей предполагает выполнение 
требований и совершенствование соответствующих нормативных документов  
(технологических карт, стандартов, инструкций, указаний, рекомендаций и т.п.), 
но отнюдь не сводится к ним. В таких нормативных документах фиксируются лишь 
среднестатистические нормативные требования. Реально же технологический 
процесс может существенно отличаться от нормативного в силу множества 
непредвиденных объективных и субъективных причин и обстоятельств.

Основная форма научного обслуживания овощеводства сложилась как 
передача производству однозначных технологических решений в виде “жестких” 
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технологических карт, рекомендаций, указаний и инструкций по возделыванию 
той или иной овощной культуры. В 90-е годы особое место в научном обеспечении 
отрасли занимала разработка и внедрение в производство республиканских 
стандартов на технологические процессы. Под  руководством автора разработано  
110 стандартов на технологические операции, 28 - на качество продукции и 30 - 
на ее хранение и переработку.

 И если с разработкой стандартов на технологические процессы, как и с 
разработкой параметров и самих агротехнических приемов, особых  проблем не 
существовало, то их внедрение в производство, в силу их регламентированности 
было весьма затруднительным. Отсутствие ожидаемого эффекта от разработанных 
стандартов объясняется тем, что чем “жестче” технологические параметры, тем 
хуже они воспринимаются и выполняются производителями. Они  оттесняют 
лицо, принимающее решения, от творческого процесса, который в сельском 
хозяйстве особенно необходим в конкретных производственных ситуациях.

Большие колебания урожайности в зависимости от климатических и других 
факторов указывают на недостаточную надежность технологических решений, 
а также отсутствие специалистов высшей квалификации, способных исправить 
данное положение. Разработкой  и внедрением технологии возделывания овощных 
культур в прошлом занимался Научно-исследовательский институт овощеводство 
и орошаемого земледелия (г. Тирасполь), который переориентировал направление 
исследований и уже около двух десятилетий не поддерживает какой-либо связи с 
государственными органами и экономическими агентами правого берега Днестра. 
Отсутствие научного обеспечения отрасли отрицательно сказывалось на уровне 
производства овощей. Разработанные в 80-ые годы индустриальные технологии 
возделывания овощных культур [10] оказались малопригодными для маленьких 
фермерских и крестьянских хозяйств. В результате, за довольно короткий срок 
Республика Молдова превратилась из известного в прошлом производителя и 
экспортера овощей в стабильного их импортера. В данной ситуации  более чем 
необоснованными являются высказывания некоторых высокопоставленных 
чиновников об отсутствии необходимости в создании Научного центра по 
овощеводству и орошаемому земледелию, проведению  наукоемких разработок 
в данном направлении. 

По их мнению, основное внимание необходимо уделять внедрению в 
производство уже имеющихся разработок. И тут невольно возникает вопрос: 
«А что внедрять, если 20 лет не было государственных программ, и не велся 
целенаправленный научный поиск в области совершенствования технологий 
возделывания овощей?». При этом сложность ситуации  усугубляется и тем, 
что за эти годы была разорвана сама система научного обеспечения  в области 
овощеводства. Попытки разрешения накопившихся в отрасли вопросов за счет 
привлечения научных кадров  из других институтов (уволенных, сокращенных) 
привело к потере времени и средств, а также профанации самой идеи о создании 
Научного центра, приданию научным разработкам в области овощеводства 
второстепенного значения. Вместе с тем, без решения этих вопросов 
индустриальное когда-то овощеводство Республики Молдова превращается в 
огородничество. 
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Собственный опыт автора и анализ результативности внедрения научных 
разработок в овощеводстве позволяет заключить, что  попытка вменять 
ученым в качестве первоочередной задачи вопросы внедрения, не приводит 
к существенному изменению ситуации. Узкопрофильные специалисты 
практически не в состоянии всесторонне оценить ситуацию на месте, с ходу 
выработать и рекомендовать производителю оптимальное  решение. А в случае, 
когда такое решение и найдено, то его реализация в силу многих причин часто 
затруднена. Это связано с тем, что в условиях отсутствия свободных финансов, 
слабой материальной базы, производство не ощущает острой необходимости 
внедрения новых технологий, нарушающих привычный стиль ведения работ. К 
тому же, специалист, осуществляющий внедрение, не располагает какими-либо 
полномочиями, а также экономическими возможностями и действует в основном 
только просьбой или силой своего убеждения, часто без оплаты. При этом его 
рекомендации часто не совпадают с возможностями и планами производителя, из-
за чего даже общеизвестные истины, как соблюдение севооборотов, рациональное 
насыщение их пасленовыми культурами, не берутся во внимание. 

Внедряемый агроприем только тогда будет воспринят производством, когда он 
органически впишется не только в технологию, но и во всю структуру проводимых 
в данный период работ. Для обеспечения технологичности внедряемого приема 
специалисту со стороны необходимо оперативно вникнуть во все нюансы 
деятельности недостаточно знакомого ему хозяйства. Кроме того, внедрение 
только одного приема, как и отдельной технологии, в большинстве случаев 
не может изменить систему земледелия и существенно повлиять на конечный 
результат.

Сложность и разнообразность ситуаций в сельскохозяйственном производстве 
убедительно показывают, что развитие технологий возделывания овощных 
культур должно вестись в сторону их большей дифференциации с последующей 
адаптацией к специфическим условиям каждого поля. Технологии, учитывающие 
все случаи жизни, невозможно, да и не нужно разрабатывать целенаправленно. Их 
отработкой и адаптацией при поддержке ученого специалиста должен заниматься 
непосредственно производитель, способный глубже учесть все возможные 
проявления положительных и отрицательных свойств в процессе  внедрения 
технологий.

Принятие дифференцированных решений путем всестороннего анализа 
в каждом конкретном случае на основе имеющейся биологической, 
экологической, агрохимической и прочей информации, на фоне меняющихся 
агрометеорологической и производственной ситуации - одна из реальных 
возможностей поднять продуктивность и эффективность производства овощей 
на качественно более высокий уровень.

О справедливости данного подхода свидетельствуют результаты внедрения 
автором  дифференцированных технологий программируемого возделывания 
овощных культур. Опыт их внедрения в производство показал, что специалисты 
на местах в силу ряда организационных и других причин не всегда с должной 
ответственностью и пониманием относятся к своевременному и качественному 
выполнению отдельных агротехнических приемов, что, если и не сводит на нет 
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преимущества управляемых технологий, то резко  уменьшает их эффективность.
Положение дел с внедрением более совершенных технологий усугублено 

и тем, что при существующем до недавнего времени отношении к работе 
агрономы-организаторы часто ограничивались наблюдением за выполнением 
тех или иных видов работ (по осенней и весенней обработке почвы, севу, уборке 
урожая и др.), не вникая в тонкости технологического процесса возделывания 
той или иной культуры. То есть специалисты на местах не всегда стремились и 
не могли влиять на фактическое состояние дел. В результате этого уровень их 
квалификации постепенно падал, что привело к парадоксальной ситуации: чем 
больше у специалиста стажа, тем меньше он приспособлен к новым условиям 
хозяйствования. В связи с этим, в настоящее время в сельском хозяйстве 
возник замкнутый круг: развитие производства тормозится из-за отсутствия  
инициативных, квалифицированных кадров, способных брать ответственность на 
себя, а квалифицированные в прошлом кадры часто не находят себе применение 
из-за изменения условий производства, несовершенства законов о земельной 
реформе, механизмов переходного периода к рыночной экономике.

Заключение

1. Отсутствие научного обеспечения отрасли отрицательно сказывается 
на уровне производства овощей. Разработанные в 80-е годы прошлого века 
индустриальные технологии возделывания  овощных культур малопригодны для 
их внедрения  в маленьких фермерских и крестьянских хозяйствах. 

2. Какие бы наукоемкие технологии не разрабатывались, реально сложившиеся 
условия обуславливают необходимость их корректировки. Изменение погоды, 
а вслед за  ней и всех остальных параметров технологических операций, 
вынуждают специалиста по ходу их выполнения вносить ряд уточнений, заменять 
часть планируемых агроприемов другими. Нестандартность производственных 
ситуаций затрудняет процесс принятия решений без дополнительной 
информации, нахождение которой в оперативном режиме возможно только 
при наличии системы управления технологическими процессами и выработке 
технологических решений на основе всестороннего анализа  данных и знаний, 
накопленных и систематизированных наукой.

3. Для научного обеспечения овощеводства на современном уровне необходимо 
возобновление исследований с целью разработки новых и совершенствования 
существующих систем минерального питания и защиты овощных культур, 
режимов  орошения и техники поливов, подбору машин для подготовки 
почвы, посева и уходу за культурами, подготовке высококвалифицированных 
специалистов, способных оказать необходимую консультативную помощь в 
различных производственных ситуациях. 
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ANTRENAREA ENZIMELOR PEROXIDAZICE ÎN PROTECŢIA 
ANTIOXIDATIVĂ A PLANTELORL ÎN CONDIŢII DE SECETĂ

Ştefîrţă Anastasia, Aluchi N., Melenciuc M., Buceaceaia  Svetlana

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Introducere

Stresul abiotic, cum ar   clima nefavorabilă, poluarea mediului, etc., limitează 
considerabil productivitatea plantelor. După cum se ştie, seceta are un impact detrimental 
asupra plantelor mult mai puternic comparativ cu efectul altor stresori abiotici [4;5]. 
Reducerea gradului de hidratare a ţesuturilor, cauzată de insu cienţa apei, induce 
supraproducţia speciilor reactive de oxigen (SRO) şi apariţia stresului oxidativ (SO), 
care ampli că afectările celulare drept urmare a intensi cării oxidării peroxidice a 
lipidelor (OPL) şi perturbării structurii membranelor, degradării proteinelor şi acizilor 
nucleici [1;14;17 - 20]. Unul din mecanismele rezistenţei la SO este activizarea 
sistemului antioxidativ, care modulează concentraţia SRO menţinând-ule în condiţii 
normale la un nivel stabil, evitându-se în aşa mod potenţialul lor de cito toxicitate 
[8]. Un rol deosebit în neutralizarea peroxidului de hidrogen şi hidroperoxizilor 
revine peroxidazelor (PX): ascorbatperoxidazei (APX), glutationperoxidazei (GPX) 
şi gwaiacolperoxidazei (GwPX). Peroxidazele plantelor sunt implicate în numeroase 
procese celulare în timpul dezvoltării sau reacţiei plantelor la stres. APX, GPX şi 
glutationreductaza (GR)1 convertează peroxidul de hidrogen şi hidroperoxizii, formaţi 
în SO, în H

2
O în ciclul „ascorbat - glutation”. GwPX participă în procesul complex de 

1Abrevieri: SRO - specii reactive de oxigen; SO - stres oxidativ: OPL - oxidarea peroxidică 
a lipidelor; APX - ascorbatperoxidaza; GPX - glutationperoxidaza; GwPX - gwaiacolperoxi-
daza; GR - glutationreductaza; SOD -superoxid dismutaza; CAT -catalaza; GSSG – glutation 
oxidat; GSH – glutation redus;
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sinteză a ligninei, utilizând H
2
O

2 
 pentru oxidarea fenolilor, radicalii cărora participă 

apoi în sinteza ligninei. Totodată, radicalii fenolici în apoplast pot   reduşi de către 
acidul ascorbic. În aşa caz segmentul ”fenoli – peroxidaza – ascorbat” reprezintă un 
component al sistemului de lichidare a peroxidului şi funcţionează fără acumularea 
radicalilor fenolici periculoşi [2;13]. Totodată se ştie, că seceta provoacă stoparea 
creşterii şi grăbeşte senescenţa ţesuturilor, ceea ce la mezo tele de cultură poate   
asociată, pe de o parte cu reducerea pierderilor de apă, pe de alta - cu micşorarea 
productivităţii. Altfel  ind spus, acele particularităţi de adaptare - în care sunt implicate 
PX, şi care asigură supravieţuirea  în condiţii de secetă a plantelor din  ora spontană 
prin economisirea apei datorită reducerii suprafeţei de evaporare, la plantele de cultură 
au consecinţe negative asupra productivităţii, ca urmare a scăderii  suprafeşei de 
asimilare. 

Cu toate că în ultimul timp cercetările subordonate cunoaşterii mecanismelor de 
protecţie a celulelor de la atacul SRO au marcat mari succese [9], totuşi până în prezent 
nu sunt clare mecanismele prin care unele cultivare (soiuri, hibrizi) depăşesc impactul 
secetei fără prea mari urmări, iar altele nu.

În acest context scopul studiului prezent consta în evaluarea premisei de implicare 
a enzimelor peroxidazice în inducerea unor mecanisme de protecţie cu tangenţe la 
autoreglarea status-ului apei plantelor în condiţii de secetă.

La iniţierea investigaţiilor curente s-a presupus, că mecanismul de protecţie 
antioxidativă realizat de PX în condiţii de secetă nu numai că neutralizează acţiunea 
periculoasă a peroxidului de hidrogen asupra componentelor celulare, dar şi induce 
frânarea proceselor de creştere prin ligni carea pereţilor celulari, cu repercusiune 
asupra suprafeţei de evaporare, consum al apei şi productivităţii plantelor.

Materiale şi metode

În calitate de obiecte de studiu au servit plantule şi plante de Zea mays L., cultivarele 
(cv.) LG 2305 şi X5P515 cu potenţial diferit de rezistenţă la secetă. Experienţele 
s-au efectuat în condiţii de umiditate controlată în Complexul de vegetaţie al IGFP. 
Investigaţiile s-au realizat  pe parcursul ontogenezei pe plante crescute în containere 
Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat.

Schema experienţelor de vegetaţie prevedea variantele: a) martor, plante 
crescute pe fond permanent de umiditate 70% CTA; b) plante pe fond de  uctuaţie 
a umidităţii în diapazon 70-60-50-40-30

1zi
-30

3zile
-30

5zile
-30

7zile
-30

10zile
, după care au 

fost trecute în condiţii de umiditate optimă - 70 % CTA. În lucrarea de faţă datele 
despre parametrii status-ului apei, catalazei (CAT), ascorbatperoxidazei (AscPOX), şi 
guaiacolperoxidazei (GwPOX) în frunze au fost prezentate ca media a 5 reproducţii ± 
eroarea standard. Activitatea SOD s-a determinat prin inhibarea reducerii fotochimice 
a nitroblu tetrazoliului. Mediul de incubare conţinea K - Na - fosfat-tampon (60mM, 
pH 7,8), metionin (13mM), ribo avin (2µM), nitroblu tetrazoliu (63µM), EDTA 
(0,1mM) şi 100µl de extract. Durata reacţiei - 10 min. la intensitatea luminii lămpilor 
cu  uorescenţă 15W. În calitate de control serveau mostrele incubate la întuneric. Ca 
unitate convenţională de activitate a SOD a fost considerată activitatea fermentului ce 
inhibă 50% din fotoreducerea nitroblutetetrazoliului.  Activitatea CAT s-a estimat prin 
metoda Chance B. şi Machly A. prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a 
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descompunerii H
2
O

2;
 GwPOX - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) 

ca donator de hidrogen în prezenţa H
2
O

2
, λ 470 nm; AscPOX – prin monitorizarea ratei 

de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm . Activitatea fermenţilor antioxidativi se exprima 
în mM de substrat oxidat şi se aprecia în procente faţă de activitatea fermenţilor din 
frunzele plantelor martor. Despre caracterul reacţiei sistemului enzimatic antioxidativ 
s-a judecat nu numai după valoarea parametrului, dar şi prin compararea amplitudinii 
modi cărilor la plantele martor şi cele supuse stresului hidric. Parametrii status-ului 
apei s-au determinat prin metode clasice; intensitatea OPL s-a testat  prin determinarea 
spectrofotometrică a produsului  nal – dialdehidei malonice (DAM), utilizând testul 
cu acidul tiobarbituric. Metodele de cercetare sunt expuse detaliat în lucrările [18-20]. 
Indicile de stres sau viteza evoluării stării de stres, a fost calculat conform [3],  utilizând 
ecuaţia: I

st
= (P

opt
- P

ins
): D, unde I

st
 reprezintă indicile de stres, acţiunea netă a factorului 

raportată la durata stresului; P
opt

 - P
ins 

– valoarea parametrilor funcţionali în condiţii de 
umiditate optimală şi insu cienţă de apă, acţiunea netă a factorului; D – durata stresului 
hidric, zile. Analiza statistică a datelor  - cu ajutorul setului de programe „Statistica7” 
pentru computer, utilizând Basic Statistics.

Rezultate şi discuţii

Oxidarea peroxidică a lipidelor (OPL), indusă de deshidratarea ţesuturilor în 
condiţii de secetă, este asociată, la primele etape, cu majorarea activităţii enzimelor 
sistemului antioxidativ (tab.1;  g.1), asociată  după părerea multor autori [11;12] cu
formarea şi realizarea potenţialului de rezistenţă a organismului vegetal la diferiţi 
factori nefavorabili.

Superoxid dismutaza (SOD) reprezintă prima linie de protecţie antioxidativă şi 
convertează superoxizii agresivi şi oxigenul singlet în peroxid de hidrogen (H

2
O

2
), mai 

puţin agresiv [1]. H
2
O

2
, în dependenţă de concentraţie, posedă acţiune ambiguă asupra 

activităţii funcţionale a celulelor. În concentraţii milimolare induce ruperea lanţului 
acidului dezoxiribonucleic, oxidarea peroxidică a lipidelor, diminuarea intensităţii 
glicolizei şi perturbaţii morfologice a membranelor plasmatice, condiţionând moartea 
celulelor prin mecanismele apoptozei sau necrozei [7]. În concentraţii mici H

2
O

2

este un mesager secundar, participă în transmiterea semnalului, iniţiază fosforilarea 
proteinelor, activează factorii de transcripţie, in uenţând astfel proprietăţile funcţionale 
ale celulelor [16].

Din datele prezentate în tabelul 1  şi  gura 1 se vede, că oxidarea peroxidică a 
lipidelor, condiţionată de secetă, induce activizarea SOD cu 12,8 % la cv. tolerant şi 
cu 28,4 la sută – în frunzele plantelor sensibile. Necătând la activitatea constitutivă 
şi indusă înaltă a SOD, în frunzele genotipului sensibil conţinutul DAM se păstrează 
mărit, ceea ce permite de presupus, că activizarea enzimei nu este destul de su cientă 
pentru a dismuta superoxid radicalii şi de a proteja membranele de la OPL. Aceasta 
reiese din comparaţia activităţii SOD şi valoarea medie a conţinutului DAM (tab. 
1,  g.1). Peroxidul de hidrogen, format la acţiunea SOD, este neutralizat mai apoi 
în peroxisomi de către CAT. Detoxi erea H

2
O

2 
este realizată  şi în reacţiile ciclului 

ascorbat - glutation cu participarea APX, GPX, GR. În acest aspect prezenta interes 
determinarea coraportului activităţii SOD relatată la activitatea CAT, pe de o parte , şi 
SOD comparativ cu activitatea ascorbatperoxidazei, pe de altă parte. 
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Tabelul 1.Efectul secetei asupra activităţii sistemului enzimatic de protecţie 
antioxidativă în frunzele plantelor de Zea mays L cu diferit potenţial de rezistenţă

SOD,
un.conv.

CAT,
mM ·g-1

m.p·
 min-1

APX,
mM·g-1

m.p

GwPX,
mM·g-1

 m.p

GPX,
mM·g-1

 m.p

GR, 
mM·g-1

m.p

DAM,
mkM.g

m.p.

40,1 ± 1,2 3,9 ± 0,2 25,4 ± 0,2 40,5 ± 1,4 121,4±1,2 132,3±2,3 18,9±0,3

45,2 ± 1,1 4,7 ± 0,1 31,0 ± 0,2 45,0 ± 1,7 129,6±1,2 149,2±2,1 21,9±0,3

51,9 ± 2,5 3,7 ± 0,2 29,7 ± 0,3 45,6 ± 1,6 104,5±0,8 122,5±2,5 18,9±0,2

60,9 ± 1,3 4,1 ± 0,1 32,1 ± 0,4 65,2 ± 0,8 138,2±1,1 164,3±2,0 24,7±0,3

Datele au demonstrat, că în condiţii de secetă raportul SOD / CAT la genotipul 
LG2305 constituie 0,62, iar la genotipul X5P515 – 1,62. În raport cu activizarea APX 
s-a înregistrat o atare cartină: SOD / APX la cv. LG2305 constituie 0,57; la X5P515  - 
2,18. Deci, la plantele sensibile la secetă activizarea SOD este evident mai accentuată 
decât activizarea CAT şi APX - enzimele cheie responsabile de neutralizarea peroxidului 
în condiţii de stres. Spre deosebire de alţi radicali liberi H

2
O

2
, datorită permeabilităţii 

înalte a membranelor şi duratei relativ mare de „viaţă”, acţionează nu numai asupra 
celulelor - producătoare, dar şi asupra celor din vecinătate. De menţionat, că în frunzele 
cv. rezistent la secetă  activitatea CAT şi APX se menţine la un nivel semni cativ mai 
înalt comparativ cu activitatea acestor enzime în frunzele cv. sensibil. 

Este pe larg acceptată opinia cum că plantele cu un nivel înalt de activitate a 
sistemelor antioxidative constitutive şi inducibile se deosebesc prin rezistenţă mare 
la stresul oxidativ. Dar, decalajul dintre gradul semni cativ de activizare a SOD şi 
sporirea neînsemnată a activităţii CAT, şi chiar inhibarea acesteia [17], precum şi a 
APX – enzime responsabile de neutralizarea  H2O2 în condiţii de stres, atestă apariţia 
unui SO mai puternic în frunzele cv. X5P515 (tabl.1). Aceste date con rmă informaţia 
despre faptul, că la genotipurile sensibile la un stres hidric moderat (Ψw =-1,3MPa) 
are loc o activizare înaltă a SOD şi o reducere considerabilă a activităţii CAT pe fond 
de  majorare a OPL şi proteinelor [4;6]. În frunzele plantelor supuse acţiunii secetei s-a 
înregistrat o intensi care a activităţii PX care utilizează ca substrat fenolii – GwPX şi 
glutationul - GPX şi GR (tab. 1,  g.1). 

Producerea excesivă a SRO cauzează destrucţia peroxidativă nu numai a lipidelor, 
dar şi proteinelor membranare. Acţionând asupra radicalilor histidinei şi aminoacizilor 
din moleculele proteinelor, hidroperoxizii (HO·; H

2
O

2
) provoacă denaturarea şi 

inactivarea acestora. Oxidarea grupelor tiol a proteinelor cauzează apariţia defectelor 
în stratul lipidic al membranelor celulare şi mitocondriilor şi perforarea lor. Prin porii 
formaţi în celule pătrund ionii de Na+, iar în mitocondrii – ionii de K+. În rezultat se 
măreşte presiunea osmotică în interior, are loc  destrucţia celulelor şi mitocondriilor  
prin gon are.
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Fig.1. Gradul de modi care a activităţii enzimelor sistemului antioxidativ în frunzele 
plantelor de Zea mays L sub in uenţa secetei.

Ca contracţiune  la oxidarea peroxidică a proteinelor este activarea GR (EC 1.6.4.2), 
enzimă care restabileşte echilibrul dintre glutationul oxidat (GSSG) şi  cel redus 
(GSH) [11;24]. În condiţii normale status-ul GSH – GSSG este puternic deplasat spre 
forma redusă. Rolul-cheie al GSH constă în menţinerea grupelor SH- ale proteinelor  
intracelulare în stare oxidată şi, deci în stare activă [11]. Se consideră că  transformările 
reciproce „ditiol – disul d” în celule este unul din mecanismele de adaptare a plantelor 
la SO. Raportul GSH/GSSG este foarte important pentru homeostaza celulelor şi atestă 
capacitatea plantei de a contracara SO [11]. Schimbarea  coraportului „ditiol – disul d” 
se răsfrânge şi asupra transportului apei prin plasmalemă, deoarece în acest proces sunt 
implicate grupele SH- ale aquaporinelor, ce funcţionează ca canale pentru apă [23]. 
Autorii au stabilit, că aquaporinele posedă sensibilitate la schimbarea concentraţiei 
grupelor tiol reduse şi oxidate, ceea ce indirect con rmă implicarea GR în reglarea 
activităţii canalelor pentru apă. Nemijlocit în detoxicarea directă a peroxidului de 
hidrogen participă şi GPX, care catalizează reacţia de oxidare a glutationului redus 
(GSH) la interacţiunea cu H

2
O

2 
sau cu un alt peroxid organic. În rezultatul reacţiei se 

formează apă (sau apă şi alcool) şi dimerul glutationului oxidat (GSSG). Forma oxidată 
a glutationului (GSSG) este redusă de GR cu utilizarea NADPH [8].

Rezultatele obţinute în studiul dat ( g.1 şi 2) demonstrează, că GPX şi GR sunt 
implicate în răspunsul plantelor la acţiunea secetei.  În frunzele genotipul tolerant 
activitatea constitutivă a acestor două enzime este mai mare comparativ cu cv. intolerant. 
De menţionat, că la reprezentanţii cv.X5P515 seceta condiţionează o majorare mai 
semni cativă a activităţii GPX şi GR precum şi a ratei de activitate a componentelor 
sistemului enzimatic de protecţie antioxidativă .Probabil, gradul înalt de modi care a 
activităţii induse ale acestor enzime este determinat nu atât de rezistenţa plantelor cât 
de necesitatea de neutralizare a hidroperoxizilor şi reducere a atacului asupra lipidelor 
şi proteinelor membranare. În ţesuturile plantelor tolerante, datorită proprietăţii lor de 
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homeostatare a apei şi de menţinere a hidratării ţesuturilor, sunt mai puţin afectate 
deoarece se formează cantităţi mai mici de SRO şi, prin consecinţă, activizarea 
enzimelor peroxidazice este corespunzător mai puţin necesară. Se consideră [24], că 
majorarea activităţii GR are loc la progresarea proceselor oxidative în celulele plantelor 
în cele mai diferite condiţii de stres [22]. Majorarea activităţii GR a fost înregistrată în 
rădăcinile plantelor de orez ca răspuns la acţiunea NaCl [21] precum şi la prelucrarea 
plantelor de mazăre cu cadmiu în diferite concentraţii. Multitudinea de GPX este 
modi cată de condiţiile nefavorabile ale mediului, în general se majorează sub in uenţa 
de citului de apă, metalelor grele, fungilor şi descreşte în situaţii de stres fotooxidativ 
[10].  Prin aceasta autorii demonstrează că GPX sunt implicate în răspunsul plantelor la 
acţiunea condiţiilor stresogene atât condiţionate de factorii abiotici cât şi biotici. Datele 
din literatură şi cele obţinute în studiul dat permit de presupus, că diferite condiţii 
stresogene pot condiţiona în plante procese asemănătoare.

Analiza coraportului activităţii enzimelor antioxidative din frunzele plantelor 
martor şi celor expuse stresului hidric a demonstrat o modi care veridică a ratei de 
activitate, indusă de deshidratarea ţesuturilor ( g.2). În condiţii de secetă în frunzele 
genotipului intolerant descreşte rata de activitate a SOD, CAT şi APX şi se majorează, 
într-o oarecare măsură, ponderea GwPX, GPX şi GR. La plantele tolerante seceta de 
aceeaşi intensitate şi durată nu provoacă un astfel de dezechilibru ( g.2). Majorarea 
preponderentă a activităţii GwPX ( g.1;2) permite de presupus că la plantele intolerante 
se induc procesele de ligni care a pereţilor celulari, de blocare a creşterii celulelor 
frunzelor prin extensie, şi micşorarea suprafeţei foliare. Respectiv, la genotipul tolerant 
a avut loc o reducere a suprafeţei foliare cu 24,6  şi a înălţimii plantelor – cu 21,6%, iar 
la plantele intolerante  cu: 29,2 şi 30, 5 respectiv.

Necătând la abundenţa lucrărilor din ultimul timp referitor la rolul sistemei de 
protecţie antioxidativă în asigurarea rezistenţei plantelor în mediu nefavorabil, există 
un număr mic şi sporadic de lucrări în care se urmăreşte dinamica schimbării activităţii 
enzimelor antioxidative atât pe parcursul perioadei de acţiune a factorului de stres, cât 
şi în post acţiunea lui, după ameliorarea condiţiilor externe. 

Pentru a clari ca din ce cauză în frunzele plantelor intolerante la secetă conţinutul 
marcherului SO – DAM, se păstrează la un nivel înalt necătând la activitatea înaltă 
(constitutivă şi indusă) a enzimelor antioxidative s-a analizat amplitudinea şi viteza de 
activizare a acestora în funcţie de  intensitatea stresului hidric şi oxidativ condiţionat de 
persistarea în timp a secetei. S-a stabilit ( g.3), că atât şarja de stres hidric, cât şi cea a 
SO creşte continuu  odată cu progresarea în timp a sectei. 

Amplitudinea DS începe veridic s-ă crească după scăderea umidităţii solului la 
40 % CTA, atingând valoarea critică în a X-ea zi de secetă. După prima zi de secetă 
(30%CTA) valoarea DS a frunzelor a crescut fată de valoarea DS a plantelor martor 
cu 11,21%; după 3 zile de secetă – cu 20,94%;  după 5 ; 7 şi 10 zile – cu: 25,7; 27,3 şi 
34,31 % respectiv. Analiza datelor prin prisma efectului net al secetei asupra amplitu-
dinii schimbării DAM demonstrează, că marcherul SO începe s-ă se schimbe  deja la 
scăderea umidităţii solului la 50 %CTA, dar în diapazonul umidităţii „40 % CTA – 30 
% CTA (3 zile) amplitudinea modi cării constituie 1,49 – 3,37 mkM · g. m. p. faţă 
de valoarea parametrului dat al plantelor martor. În a 5-ea zi de secetă amplitudinea 
schimbării conţinutului DAM brusc creşte, constituind o majorare cu 12,65 mkM · g. 
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m. p., şi continuă s-ă se mărească după 7 şi 10 zile de secetă: - cu 22,95 şi 31,26 mkM 
· g. m. p. ( g.3; 4).      

A

B

Fig.2. Rata de activizare a enzimelor sistemului antioxidativ (% din activitatea 
enzimatică sumară) în frunzele plantelor de Zea mays L, cv LG2305 (a) şi cv. X5P515 (b) 
în condiţii de umiditate optimă şi secetă.

Aceste date permit de a rmat, că la scăderea umidităţii de la 40 la  – 30 %CTA  şi 
persistarea secetei timp de trei zile, activizarea enzimelor antioxidative asigură efectiv 
neutralizarea SRO şi protecţia antioxidativă de la SO, după ce e cacitatea lor scade 
şi sporeşte intensitatea SO. Valoarea indicelui de stres arată că viteza de tensionare în 
timp a  stării funcţionale a plantei este diferită pe parcursul perioadei de secetă.  Viteza 
de majorare a DS este maximă la persistarea secetei de 5 zile, după care relaţia „doză-
efect” într-o măsură oarecare începe s-ă scadă.

Altfel  ind spus, cu toate că valoarea DS creşte continuu, viteza de schimbare a 
acestui parametru diminuează la persistarea în timp a secetei. Reacţia de răspuns a 
plantei la acţiunea SO este ceva deosebită: la începutul perioadei de secetă viteza de 
majorare a DAM este relativ mică în primele 3-5 zile, dar creşte la persistarea în timp 
a secetei ( g.3).
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Fig.  3. Amplitudinea şi viteza de schimbare a de citului de saturaţie şi conţinutului 
de aldehidă malonică în frunzele plantelor de Zea mays L  cv. X5P515  în funcţie de 
evoluarea în timp a secetei.

Fig.  4. Amplitudinea schimbării  activităţii enzimelor antioxidative în frunzele 
plantelor de Zea mays L  cv. X5P515 în funcţie de evoluarea în timp a secetei.

 Majorarea amplitudinii şi vitezei de modi care a conţinutului DAM după 5 - 7 zile 
de secetă a permis s-ă presupunem, că amplitudinea şi viteza de activizare a enzimelor 
antioxidative nu asigură protecţia completă de SO. S-a stabilit că amplitudinea 
modi cării activităţii celor mai multe enzime antioxidative se majorează până în a 5-ea  
- a 7-ea zi de secetă, după care are loc o reducere veridică a gradului de activizare 
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a lor ( g.4). Comparativ cu plantele martor, amplitudinea activizării SOD indusă de 
scăderea umidităţii solului de la 50 la 40 % CTA creşte brusc de la 11,08 la 37,4 un. 
conv., continuă să se majoreze până la 43,22 un. conv. în a V zi de secetă, după ce 
începe să se reducă în a  VII-a zi, iar în  a X-ea zi scade la 29,03 un. conv. Amplitudinea 
activizării CAT înregistrează o diminuare chiar după 3 zile de secetă. Necătând la 
faptul că activitatea APX şi GR este mai mare la plantele expuse secetei comparativ 
cu plantele martor, dar aceasta scade după 7 zile de stres. Din rezultatele prezentate în 
 gura 5 urmează că şi viteza de activizare a enzimelor antioxidative se reduce  veridic 
la progresarea în timp a secetei. 

Viteza de activizare a SOD scade  de la 4,82 un. conv. în prima zi de secetă – la 2, 
80 şi 1,7 un. con. –în a 7-ea şi a 10-ea zi de secetă respectiv. Viteza de activizarea a CAT 
diminuează de la 2,80mkM.g.m.p. în a III-a zi de secetă –până la 0,88 mkM.g.m.p. 
în a V-ea zi şi continuă să se micşoreze. Reducere veridică a vitezei de activizare s-a 
înregistrat şi pentru GPX şi GR. Amplitudinea de activizare a GR a constituit 11,77 
mkM  · g. m. p. în I zi de secetă; 15,92 mkM  · g. m. p. –în a VII-a zi , după ce a avut loc 
o diminuare a amplitudinii în a X-ea zi de secetă ( g. 4 şi 5).Viteza de activizare a GPX 
scade de la 13,5 mkM · g. m. p. în a III-a zi de secetă – la 10,8 mkM · g. m. p. în a X-ea 
zi. Corespunzător diminuează şi viteza de activizare a GR– de la 12,43 mkM · g. m. p. 
în a III-a zi – la  7,5 mkM · g. m. p. în a X – ea zi de secetă. Se menţine la nivel relativ 
constant numai viteza de activizare a GwPX. Aceste date con rmă încă odată concluzia 
din lucrarea precedentă [18] despre faptul, că pentru activitate maximă şi bine corelată 
enzimele antioxidative necesită un anumit nivel de hidratare iar deshidratarea mai jos 
de pragul critic poate cauza inhibarea /sau dezagregarea lor.

Fig.5. Viteza de schimbare a activităţii enzimelor antioxidative în frunzele plantelor 
de Zea mays L  cv. X5P515 în funcţie de evoluarea în timp a secetei.

Rezultatele experimentale obţinute conduc la concluzia că, principala cauză a 
afectărilor componentelor celulare în condiţii de secetă este deshidratarea ţesuturilor, 
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iar stresul oxidativ reprezintă un efect secundar, indus de deshidratare. Există anumite 
relaţii interactive între proprietatea de homeostatare a apei în ţesuturi, apariţia stresului 
oxidativ, intensi carea protecţiei antioxidative şi toleranţa plantelor la secetă. Toleranţa 
la SO cauzat de secetă nu depinde în aşa măsură de nivelul constitutiv şi inducibil 
al activităţii enzimelor de protecţie antioxidativă, cât de capacitatea de menţinere a 
homeostazei apei în ţesuturi. Plantele tolerante la secetă datorită proprietăţii lor de 
homeostatare a apei şi de menţinere a hidratării ţesuturilor, sunt mai puţin afectate 
de SRO şi, prin consecinţă, gradul de activizare a enzimelor peroxidazice este 
corespunzător mai puţin necesară. Totodată, necătând la activitatea constitutivă 
înaltă a SOD în frunzele genotipului sensibil, activizarea enzimei nu este destul de 
su cientă pentru a neutraliza superoxid radicalii şi de a proteja membranele de la OPL  
Deshidratarea ţesuturilor induce schimbări  în echilibrul dintre activitatea enzimelor 
antioxidative şi o desinhronizare a activităţii SOD şi CAT, SOD şi PO. Decalajul 
dintre gradul semni cativ de activizare a SOD şi sporirea neînsemnată a activităţii 
CAT, sau chiar inhibarea acesteia, şi APX – enzime responsabile de neutralizarea  H

2
O

2

în condiţii de stres, la fel poate   una din cauzele afecţiunilor oxidative în frunzele 
cv. intolerant. Are loc o perturbare a coraportului activităţii enzimelor sistemului de 
protecţie antioxidativă: descreşte rata de activitate a SOD, CAT şi APX şi se majorează 
ponderea activităţii componentelor sistemului peroxidazic cu speci citate la fenoli şi 
guaiacol şi glutation. Majorarea preponderentă a activităţii GwPX permite de presupus 
că la plantele intolerante se induc procesele de ligni care a pereţilor celulari, de blocare 
a creşterii celulelor frunzelor prin extensiune, şi micşorarea suprafeţei foliare. 

Deci, stresul hidric provocat de secetă acţionează în unison cu stresul oxidativ. În 
frunzele plantelor slab tolerante la evoluarea în timp a secetei şi intensi carea SH şi 
SO, se înregistrează o reducere semni cativă şi autentică  în relaţia „doză - efect”: cu 
mărirea intensităţii secetei scade efectul de protecţie de la SO - amplitudinea activizării 
enzimelor antioxidative descreşte. Persistarea în timp a secetei provoacă oprimarea 
sistemelor de protecţie şi accelerarea afecţiunilor induse de SO. Prin aceasta se explică 
ne corespunderea conţinutului DAM, activităţii enzimelor antioxidative şi toleranţa 
cultivarului.

Concluzii

 Seceta de aceeaşi intensitate şi durată condiţionează apariţia unui SO mai 1. 
puternic la plantele cu un potenţial scăzut de autoreglare a status-ului apei.

 Reducerea gradului de hidratare a ţesuturilor, cauzată de insu cienţa apei, induce 2. 
schimbări  în echilibrul dintre activitatea enzimelor antioxidative şi o desinhronizare a 
activităţii SOD şi CAT, SOD şi PO.

 Decalajul dintre gradul semni cativ de activizare a SOD şi sporirea neînsemnată 3. 
a activităţii CAT şi APX – enzime responsabile de neutralizarea  H

2
O

2
 în condiţii de 

stres, la fel poate   una din cauzele afecţiunilor oxidative în frunzele cv. intolerant.
 Deshidratarea ţesuturilor induce o perturbare a coraportului activităţii enzimelor 4. 

sistemului de protecţie antioxidativă: descreşte rata de activitate a SOD, CAT şi APX şi 
se majorează ponderea activităţii componentelor sistemului peroxidazic cu speci citate 
la fenoli şi guaiacol şi glutation.

 În frunzele plantelor slab tolerante odată cu intensi carea factorului de stres 5. 
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(la evoluarea în timp a secetei) se înregistrează o reducere semni cativă şi autentică  în 
relaţia „doză - efect”: cu mărirea şargei de stres scade amplitudinea activizării enzimelor 
de protecţie. Persistarea în timp a secetei provoacă oprimarea sistemelor de protecţie şi 
accelerarea afecţiunilor induse de SO.
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Introducere

Ocimum basilicum L. – busuiocul comun din familia Lamiaceae (Labiatae) este o 
specie anuală, erbacee cu miros aromat, caracteristic,  ind şi una din cele mai cunos-
cute şi apreciate specii de plante aromatice. Specia este utilizată şi ca plantă medicinală 
în tratamentul unei game largi de afecţiuni [1]. Aromă, dar şi faptul că busuiocul con-
ţine vitamina C şi caroten, fac ca busuiocul să  e folosit în stare proaspătă şi uscată ca 
condiment. [7,8]. Busuiocul sintetizează şi acumulează compuşi terpenici şi fenolici a 
căror acţiune antioxidantă este apreciată în industria farmaceutică[7,9,10].

 În cercetările noastre anterioare am stabilit că conţinutul derivaţilor polifenolici 
şi  avonici este variabil si nu este strict corelat cu caracterul culoarea frunzelor si a 
 orilor, dar conţinutul acestor compuşi este mai ridicat la genotipul cu frunze verzi şi 
 ori roşii [8]. Nu a fost atestată o corelaţie certă dintre concentraţia  avonelor şi carac-
terele morfologice ale mostrelor evaluate şi de alţi cercetători [9]. În glandele oleifere 
amplasate pe frunze şi  ori busuiocul acumulează ulei esenţial (1.5-2.0%) [5,7,19,22] 
cu aromă balsamică  nă apreciată în parfumerie [7,9,21]. Proprietăţile terapeutice însă 
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a uleiului esenţial de Ocimum basilicum sunt certi cate ca: analgezic, antidepresant, 
antispasmodic, antiveninos, carminativ, cefalic, digestive, emenagog, expectorant, feb-
rifug, insecticid, stomahic, sudori c, tonic, stimulant. Este cunoscut faptul că uleiul 
esenţial de busuioc are acţiune antimicrobiană, antivirală şi antifungică pronunţată 
[2,4,11,22,23,24] care variază semni cativ în funcţie de perioada de recoltare şi sepa-
rare a uleiului esenţial [11,19, 23].

 Prezenta lucrare este consacrată evaluării conţinutului şi componenţei chimice 
a uleiului esenţial, concentraţiei componenţilor în uleiul esenţial al genotipurilor noi 
de Ocimum basilicum şi corelaţiei acestora cu caracterele morfologice distinctive ale 
genotipurilor noi. 

Material şi metode

Obiect de studiu au fost 8 genotipuri noi de Ocimum basilicum L. de provenienţă 
hibridă. În programul de hibridare în calitate de forme parentale au fost incluse un şir 
de provenienţe din Republica Moldova, Germania, Franţa şi România. În studiu au 
fost incluse genotipuri (hibrizi) care formează producţie relativ mai ridicată de herba, 
susţinută de plante cu talie înaltă, număr ridicat de rami caţii, şi care păstrează frun-
zele până la recoltare. Martor a servit un genotip din România care în anii precedenţi a 
realizat producţie ridicată de herba. Toate genotipurile au fost cultivate pe lotul experi-
mental al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.

Uleiul esenţial s-a obţinut din partea aeriană a plantelor în faza de în orire prin 
hidrodistilare în aparate Ginsberg, iar conţinutul uleiului s-a recalculat la substanţă 
uscată. După distilare uleiul esenţial s-a „uscat” cu Na

2
SO

4
 şi s-a păstrat în congelator.

Componenţa chimică a uleiului esenţial, concentraţia componenţilor a fost stabilită 
prin analiza gazcromatogra că cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS). Condiţiile 
de realizare a analizei gaz-cromatogra ce au fost următoarele: Gaz-cromatograf Agilent 
Technologies tip 7890 A GC system, MS Agilent Technologies tip 5975 C Mass Selec-
tive Detector; Coloana HP 5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm (5 % Phetylmethylsiloxa-
ne); temperatura injector 250 oC, temperatura detector 280 oC; Regim de temperatură 
- 250C (10 grade/min) până la 280grade (const. 5,5 min); faza mobilă – heliu 1ml/min; 
volum injectat-0,1µl ulei esenţial; rata de splitare – 1:100. 

Rezultate şi discuţii 

Genotipurile noi de busuioc de provenienţă hibridă reprezintă o biodiversitate evi-
dentă, con rmată prin culoarea frunzelor, culoarea  orilor, precum şi valoarea unor in-
dici ai caracterelor cantitative ce in uenţează direct producţia de herba. Spre exemplu, 
talia plantelor variază de la 52.4 cm la genotipul 9-GT ROM care provine din Româ-
nia, până la 90.4 cm la genotipul 1-GT(1) cu frunze verzi,  ori roşietice şi 59.6 cm la 
genotipul 8-GT(5), cu frunze verzi,  ori roşietice (tabelul 1). Alte două genotipuri cu 
 ori roşii - 5-GT(3) la care frunzele au nuanţe roşietice şi 3-GT(2) cu frunze violete şi 
 ori roşii au talia de 55.3 şi 43.4cm, respectiv. Astfel, nu se observă o corelaţie dintre 
culoarea  orilor, frunzelor şi talia plantelor.

Variază considerabil şi indicii altor caractere cantitative, cum ar   numărul de rami-
 caţii. Cel mai mare număr de rami caţii de gradul I-îi a fost atestat la două genotipuri: 
1- GT(1) şi 9-GT (standard), acestea constituind 10.8 şi 10.5, respectiv (tabelul 1). S-au 
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evidenţiat 4 genotipuri cu număr mare de rami caţii de gradul al II-lea, de la 29.2 şi 
29.1 la genotipurile 4-GT(3) şi 5- GT(3), până la 34.1 la 6-GT(4) şi 31.6 la genotipul 
9-GTrom (tabelul 1). Lungimea in orescenţei, numărul de verticile pe spicul central al 
in orescenţei variază de la 12.8 cm la genotipul 3-GT(2) până la 23.2 cm la genotipul 
5-GT(3). Astfel, cele mai lungi in orescenţe au fost atestate la genotipurile 1-GT(1) 
şi 5-GT(3): 22.8; 23.2 cm, respectiv. La genotipul 1-GT(1) spicul central al in ores-
cenţei este compact şi include 16.1 verticile (tabelul 2). Nu a fost atestată o corelaţie 
atât la numărul de rami caţii, lungimea in orescenţei cât şi la numărul de verticile pe 
spicul central al in orescenţei cu culoarea frunzelor şi culoarea  orilor. Comparând 
rezultatele obţinute în 2010 cu cele din 2007 [8] privind valorile indicilor caracterelor 
cantitative evaluate putem menţiona că acestea variază considerabil în dependenţă de 
condiţiile de cultivare. Anul 2007 a fost un an secetos, cu temperaturi foarte ridicate. În 
aceste condiţii talia plantelor, numărul de rami caţii şi lungimea in orescenţei la toate 
genotipurile a avut indici cu valori mai joase de cât în 2010. La numărul de verticile pe 
spicul central al in orescenţei însă nu au fost observate diferenţe semni cative, aceste 
caractere având valori similare. 

Tabelul 1. Valorile unor indici morfologici la genotipuri de Ocimum basilicum L.

Genotipul, caractere distinctive

Talia 
plantei, cm

Număr   rami caţii

Gradul I              Gradul II

X sX X sX X sX

1-GT(1) frunze verzi,  ori roşietice, talia înaltă 90.4 3.9 10.8 1.3 22.0 4.3
2-GT(2) frunze verzi,  ori albe 55.2 5.2 7.5 2.7 18.9 3.5
3-GT(2) frunze violete,  ori roşii 43.4 8.9 8.2 3.1 13.9 4.8
4-GT(3) frunze verzi,  ori albe 55.5 4.2 7.3 0.9 29.2 5.5
5-GT(3) frunze roşietic-verzui,  ori roşii 55.3 4.6 8.2 1.8 29.1 6.3
6-GT(4) frunze verzi,  ori albe 54.1 4.2 8.6 1.4 34.1 7.5
8-GT(5) frunze verzi,  ori  roşii 59.6 3.2 9.0 1.2 26.2 5.7
 9-GTrom  frunze verzi,  ori   albe, standard 52.4 5.2 10.5 2.3 31.6 6.3

Tabelul 2. Valoarea unor indici ai caracterelor cantitative ale in orescenţei la genotipuri 
de Ocimum basilicum L., 2010

Genotipul, caractere distinctive

Lungimea in ores-
cenţei, cm

Verticile, spicul 
central

X sX X sX

1- GT(1) frunze verzi,  ori roşietice, talia înaltă 22.8 4.1 16.2 2.5
2- GT(2) frunze verzi,  ori albe 17.2 3.5 14.3 2.2
3- GT(2) frunze violete,  ori roşii 12.8 1.9 10.2 1.5
4- GT(3) frunze verzi,  ori albe 19.7 1.1 11.6 2.0
5- GT(3) frunze roşietic-verzui,  ori roşii 23.2 4.6 14.8 1.5
6- GT(4) frunze verzi,  ori albe 17.0 2.4 13.0 1.1
8- GT(5) frunze verzi,  ori  roşii 19.9 1.7 14.0 1.6
 9- GTrom  frunze verzi,  ori   albe, standard 16.9 2.0 12.0 0.9

Genotipurile evaluate de Ocimum basilicum se deosebesc prin conţinutul de ulei 
esenţial – de la 0.403% (s.u.) la genotipul 5-GT(3) până la 1.405% (s.u.) la genotipul 
3-GT(2) (tabelul 3). Conţinutul în ulei esenţial la trei din genotipurile evaluate este cel 
mai ridicat, constituind 1.191% (s.u.) la genotipul 1-GT(1); 1.405% (s.u.) la genotipul 
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3-GT(2) şi 1.168% (s.u.) la genotipul 8-GT(5). Relativ scăzut este concentraţia uleiului 
esenţial la genotipul 2-GT(2) – 0.443% (s.u.) şi la genotipul 4-GT(3) – 0.403% (s.u.). 

Tabelul 3. Conţinutul în ulei esenţial la genotipuri hibride de Ocimum basilicum L., 2010

Genotipul, caractere distinctive
Conţinut ulei esenţial, %

Herba proaspătă substanţă uscată
1- GT(1) frunze verzi,  ori roşietice, talia înaltă 0.320 1.191
2-GT(2) frunze verzi,  ori albe 0.137 0.443
3- GT(2) frunze violete,  ori roşii 0.366 1.405
4- GT(3) frunze verzi,  ori albe 0.274 0.867
5- GT(3) frunze roşietice-verzui,  ori roşii 0.137 0.403
6- GT(4) frunze verzi,  ori albe 0.229 0.736
8- GT(5) frunze verzi,  ori  roşii 0.366 1.168
 9-GTrom  frunze verzi,  ori   albe, standard 0.229 0.777

E cazul să menţionăm că trei din patru genotipuri cu  ori roşii au conţinut mai ridicat 
de ulei esenţial (tabelul 4). Astfel, conţinutul de ulei esenţial, ca de altfel şi valorile 
caracterelor morfologice la genotipurile evaluate variază în limite destul de largi. 
Rezultate similare în ce priveşte variaţia conţinutului de ulei esenţial, dar şi compoziţia 
chimică în funcţie de soi, genotip, zonă geogra că sau faza recoltării busuiocului în 
literatura de specialitate sunt consemnate frecvent [6,9,13,23]. 

 Analiza gaz-cromatogra că a uleiului esenţial separat din genotipurilor hibride de 
Ocimum basilicum a demonstrat biodiversitatea acestora în compoziţia chimică a ule-
iului esenţial. La genotipul 1-GT(1) cu  ori roşietice şi cea mai înaltă talie ( gura 1) în 
uleiul esenţial au fost identi caţi doi componenţi majori: E citral – 27.03% şi Z-citral – 
20.13% (tabelul 4). Putem conclude că componentul major în uleiul esenţial al acestui 
genotip este citralul în concentraţie de 47.16%, deoarece citralul este un amestec a doi 
izomeri: E-citral (geranial sau citral A) şi Z-citral (neral sau citral B) [14,15,16,18]. 
Alt component major al uleiului esenţial extras din genotipul 1-GT(1) este linaloolul, 
concentraţia acestuia  ind de 10.85%. Uleiul esenţial mai conţine componenţi minori: 
estragol (methylchavicol), 4.98%; nerol, 4.26% şi germacren D, 3.36%. Componenţii 
majori sunt urmaţi de alţi 24 de componenţi minori. Tot citralul este componentul prin-
cipal în uleiul esenţial separat din genotipul 2-GT(2) care are frunze verzi şi  ori albe 
( gura 2, tabelul 4),. Concentraţia citralului în uleiul esenţial al acestui genotip este 
mai ridicată şi constituie 62.29 % (E-citral, 34.65 %; Z-citral, 27.64 %), urmat de nerol, 
6.44 %, geraniol, 6.53%, linalool în concentraţie de numai 1.11%. 

Genotipul 3-GT(2) cu frunze violete şi  ori roşii, deşi provine din aceiaşi combina-
ţie hibridă ca şi genotipul 2-GT(2) are ca component major în uleiul esenţial nu citralul, 
dar linaloolul, concentraţia acestuia  ind cea mai ridicată – 50.85% ( gura 3, tabelul 
4). Tot linaloolul este componentul major (36.93%) în uleiului esenţial obţinut din ge-
notipul 4-GT(3) cu frunze verzi şi  ori albe. Acest genotip mai conţine o concentraţie 
semni cativă de estragol (methylchavicol) (10.45%) ( gura 4, tabelul 4). 

Componenţă similară a uleiului esenţial cu cea a genotipul 4-GT(3) cu frunze roşi-
etice şi  ori roşii are genotipul 5-GT(3), ambele genotipuri provenind din aceiaşi com-
binaţie hibridă, dar se deosebesc prin culoarea frunzelor şi  orilor. Linaloolul, compo-
nentul majori în uleiul esenţial al genotipului 5-GT(3) este în concentraţie de 44.41%, 
deci mai ridicată de cât în uleiul esenţial al genotipului 4-GT(3). La genotipul 5-GT(3) 
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componentul major este urmat de alţi doi componenţi în concentraţii însemnate – citral, 
12.59 % (Z-citral-6.23%; E-citral-6.36%) şi geraniol, 7.78% ( gura 5, tabelul 4).

Fig. 1. Gaz-cromatograma uleiului esential 
de O. basilicum, genotip 1-GT(1)

Fig. 2. Gaz-cromatograma uleiului esential 
de O. basilicum, genotip 2-GT(2)

Fig. 3. Gaz-cromatograma uleiului esential 
de O. basilicum, genotip 3-GT(2) 

Fig. 4. Gaz-cromatograma uleiului esential
de O. basilicum, genotip 4-GT(3)

Gaz-cromatograma uleiului esenţial obţinut din herba genotipului 6-GT(4) cu 
frunze verzi şi  ori albe a identi cat 39 de componenţi (tabelul 4), componentul major 
 ind linaloolul în concentraţie de 37.09 %, dar care mai conţine şi concentraţii relativ 
ridicate pentru componenţii minori de estragol (methylchavicol), 9.97%; germacren D, 
7.72% şi T-cadinol, 6.68%) ( gura 6, tabelul 4).

În uleiului esenţial al genotipului 8-GT(5) cu frunze verzi şi  ori roşii au fost 
identi caţi doi componenţi majori: linaloolul – 39.41% şi estragolul (methylchavicol) – 
24.34%. Dintre componenţii minori cu concentraţii relativ mai ridicate pot   menţionaţi 
doi: germacren-D (4.56%) şi γ-cadinen (3.98%) ( gura 7, tabelul 4).
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Fig.5. Gaz-cromatograma uleiului esential
de O. basilicum, genotip 5-GT(3) 

Fig.6. Gaz-cromatograma uleiului esential 
de O. basilicum, genotip 6-GT(4)

Genotipul 9-GTrom, standard cu frunze verzi şi  ori albe se deosebeşte prin faptul 
că are în uleiul esenţial un singur component major – linaloolul – 45.96% ( gura 8, 
tabelul 4), urmat de trei componenţii minori mai importanţi după concentraţie: geraniol 
(4-.6%), germacren D (7.44 %) şi T-cadinol (8.69 %).

Fig.7. Gaz-cromatograma uleiului esential 
de O. basilicum, genotip 8-GT(5)

Fig.8. Gaz-cromatograma uleiului esential 
de O. basilicum, genotip 9- GTrom, 
standard

Analiza GC-MS a uleiului esenţial de busuioc a demonstrat biodiversitatea genoti-
purilor evaluate. Numărul componenţilor identi caţi în uleiului esenţial şi concentraţia 
acestora este diferită la diferite genotipuri şi variază de la 30 la genotipurile 1-GT(1) şi 
2-GT(2) până la 52 la genotipul 8-GT(5) (tabela 4).

 E de menţionat faptul că absolut toate genotipurile conţin în uleiul esenţial ur-
mătorii 8 componenţi: 1,8-cineol, linalool, estragol (methylchavicol), nerol, citral, 
β-cario len, α-humulen, germacren D. Concentraţia acestora variază considerabil în 
toate genotipurile. Astfel, concentraţia linaloolului variază de la 1.11% la genotipul 
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2-GT(2) până la 50.85% la genotipul 3-GT(2), iar concentraţia în Z-citral (neral) vari-
ază de la 0.68% în uleiul esenţial al genotipului 9-GTrom standard până la 27.64% în 
uleiul genotipului 2-GT(2). Alţi 31 de componenţi au fost identi caţi în uleiul esenţial 
numai a câte unuia din cele 8 genotipuri evaluate. Unii componenţi sunt prezenţi în 
uleiul a câte două genotipuri. 

Tabelul 4. Compuşi identi caţi în uleiul esenţial a genotipurilor de Ocimum basilicum L.

Compuşi

Aria (%) 

α-pinen 0.08 0.04 0.03 0.02
β-pinen 0.09 0.09
sabinen 0.05 0.04
cis-sabinen hidrat 0.20 0.24 0.15 0.11 0.08
camfen 0.07
1-octen-3-ol 0.18 0.07 0.10 0.12 0.08 0.09 0.07
2-metil-2-hepten-6-ona 0.15
β-mircen 0.13 0.12
6-metil-5-hepten-2-ona 0.19 0.20 0.05 0.03
mircen 0.04 0.05 0.03
3-octanol 0.03 0.02 0.02
limonen 0.10 0.10 0.04 0.04
1,8-cineol                0.69 0.12 3.09 3.33 0.32 0.95 0.86 0.39
n-octanol 0.34
trans-β-ocimen 0.22 0.46 0.07 0.24 0.16 0.16
octiciclopropan 0.14
cis-sabinen hidrat 0.20 0.24 0.15 0.11 0.08
(+)0-2-caren 0.09
α-terpinolen 0.16 0.14
terpinolen 0.08 0.13 0.22
(+)-fenchona 0.09
L-linalool                10.85 1.11 50.85 36.93 44.41 37.09 39.41 45.96
L-camfor 1.67
α-thujone 0.70 0.28
β-thujone 0.34 0.10 0.31 0.42 0.36
mirtenol 0.26
(+)- linalil acetat 0.06
cis-epoxi-ocimen 0.23 0.31
camfor 0.78 1.18 1.72 1.35 1.76 1.63
borneol 0.34
L-borneol 0.21 0.06 0.98 0.37
endo-borneol 0.48
trans-crizantemal 0.34 0.87
vinilciclooctan 0.76
α-terpineol 0.77
4-terpineol 0.29 0.63
β-fenchol 0.48 0.13 1.48 1.26 0.58 0.81 0.60
izoborneol 0.36
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Tabelul 4. Continuare.
Estragol  

(methylchavicol)                  
4.98 0.72 3.78 10.45 2.94 9.97 24.34 3.01

n-octilacetat 0.74 0.24
fenchilacetat 0.07
α-fenchilacetat 0.34
Nerol                      4.26 6.44 0.50 1.47 2.71 1.43 0.40 1.72
Z-citral   (neral)                20.13 27.64 0.74 3.57 6.23 1.14 1.36 0.68
geraniol 6.98 6.53 4.22 7.78 3.98 2.09 4.60
geraniolformat 1.19
E-citral   (geranial) 27.03 34.65 1.06 6.36 1.41 1.68 0.86
bornilacetat 0.47 1.88 0.61 0.87 1.09 0.56 1.24
metilgeranat 0.19
α-terpinilpropionat 0.05
cis-3-hexenil tiglat 0.06
α-cubeben 0.08 0.06 0.12 0.05 0.03
nerilacetat 0.18
nerilpropionat 0.20
geranilizobutirat 0.37
eugenol 5.62 2.00 0.97 0.44
geranilpropionat 0.30 0.28 0.18
calaren 0.55
β-cario len              2.95 3.59 0.41 1.69 1.51 0.71 0.95 0.58
γ--himachalen 0.06 0.06
α-bergamoten 1.31 0.89 0.99
α-copaen 0.51 0.23 0.53 0.30 0.25 0.40
α-bourbonen 0.19
β-bourbonen 0.09 0.08 0.06 0.10
β-elemen 1.17 2.22 1.45 2.31 1.92 2.35
metileugenol 0.51 0.18 2.04
trans-α-bergamoten 0.32 0.99 5.31 3.13 1.52 1.32
α-guaien 0.65 1.16 0.57 0.98 0.74 0.98
(E,Z)-α-farnesen 0.09 0.05
(+)-β-funebren 0.91
trans-β-farnesen 0.39 0.88
α-humulen             1.03 0.59 0.67 0.90 0.86 1.37 0.83 1.36
β-cubeben 0.15 0.17 0.19 0.25
nerolidol 0.68
d-nerolidol 0.10 0.24 0.19
nerolidol B 0.52
(-)-α-selinen 0.22
β-selinen 0.19 0.11
epi-biciclosescvifelan-
dren

0.60 0.63 0.54 0.88 0.49 1.53

β-paciulen 0.29
germacren D         3.36 3.28 3.25 4.39 4.91 7.72 4.56 7.44
zingiberen 0.18 0.13 0.17 0.05
elemol 0.08
β-bisabolen 0.18 0.12 0.23
aromadendren 0.48 0.24 0.35
biciclogermacren 0.33 0.95 1.18 0.78 1.76 1.21 1.19
Delta-guaien 1.00 1.64 1.00 1.79 1.41 1.81
α-amorfen 0.46 0.17 1.94 0.91 2.65 1.58 2.85
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Tabelul 4. Continuare.
α-muurolen 0.30 0.22
g-muurolen 4.57 5.21 3.43 0.15
Delta-muurolen 1.44 0.18
g-cadinen 1.74 0.46 1.54 3.98
Delta-cadinen 0.13 0.25 0.27 0.96 0.24 0.35
β-sescvifelandren 0.46
cadina-1,4-diena 0.65 0.13
(-)-izoleden 0.34
cis-α-bisabolen 2.55 3.19 0.39 0.55 0.40 0.18
farnesol 0.28
epizonaren 0.12
α-selinen 0.11 0.19 0.57
T-cadinol 6.68 0.15 8.69
cis-3-hexenil benzoat 0.03 0.05
g-gurjunen 0.48 0.38
α-elemen 0.61
Componenţi 
identi caţi

30 30 47 45 39 39 52 51

 Fiind o specie alogamă, Ocimum basilicum este reprezentat de o mulţime de 
genotipuri, soiuri distinctive după habitusul plantei, culoarea şi dimensiunile frunzelor, 
culoarea  orilor, conţinutul şi componenţa chimică a uleiului esenţial [6,10,12,13,21], 
dar şi după provenienţa geogra că, condiţiile pedoclimatice de cultivare. Este cunoscut 
faptul că Ocimum basilicum sintezează 2 tipuri de ulei esenţial: 1-cel cultivat în Europa 
şi America cu componenţii majori ai uleiului esenţial methylchavicol, (––)-linalool de 
calitate foarte bună cu aromă  nă şi care nu conţine camfor; 2 – busuiocul comun 
din Africa – cu componentul major metilhavicol şi conţinut apreciat de camfor [20]. 
În uleiul esenţial al genotipurilor evaluate de noi camfor se conţine în uleiul esenţial 
separat din 6 genotipuri în concentraţii de la 0.78% până la 1.76% (tabelul 4).

La busuioc compoziţia chimică, concentraţia componenţilor uleiului esenţial sunt 
caractere variabile controlate genetic şi pot   modi cate, inclusiv prin hibridări. Studiul 
referitor la ereditatea componenţilor majori ai uleiului esenţial la genul Ocimum a 
demonstrat previzibilitatea creării a patru chemotipuri de Ocimum basilicum care ar 
sinteza şi acumula ulei esenţial cu concentraţia următoare a componentului major: 
linalool, până la 84%; 2) metilhavicol, până la 85%; 3) metileugenol, până la 68%; 
4) metilcinnamat, până la 64% [15,16,21]. În experienţe la Ocimum basilicum au fost 
identi cate 7 chemotipuri: linalool; methylcinnamat; metilcinnamat/linalool; metil 
eugenol; citral; metilhavicol (estragol) şi metilcavicol/citral [12]. Alţi cercetători au 
constatat că componenţii majori ai uleiului esenţial separat din unele soiuri de Ocimum 
basilicum din SUA sunt linaloolul (30-40%) şi eugenolul (8-30%) [3,24] sau linaloolul 
şi metilhavicolul [17]. Genotipurile de busuioc evaluate de noi, după componenţii 
majori, concentraţia acestora în uleiul esenţial diferă de cele prognozate [15,16,21] 
şi de cele descrise de alţi autori [3,12,17,24]. Astfel, două genotipuri au primul 
component major citralul (47.16-62.29 %), iar celelalte 6 genotipuri au cea mai ridicată 
concentraţie de linalool (36.93-50.85%). Al doilea component major la un genotip este 
linaloolul (10.85%), la alt genotip este citralul (12.59%), iar la alte 3 methylchavicolul 
(9.97-24.34%). De fapt,  ecare genotip este un chemotip aparte. Chiar genotipurile 
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care au aceiaşi doi componenţi majori se deosebesc prin al treilea şi (sau) al patrulea 
component. Componenţi majori diferiţi ai uleiului esenţial au şi genotipurile care provin 
din aceiaşi combinaţie hibridă. Astfel, componenţii majori diferă la toate genotipurile 
de provenienţă hibridă şi toate aceste genotipuri se deosebesc de genotipul standard şi 
nu corelează cu caracterele cantitative, culoarea frunzelor,  orilor. 

Rezultatele analizei cromatogra ce permit constatarea că genotipurile evaluate 
formează 5 chemotipuri: 1-citral/linalool; 2-citral; 3-linalool; 4-linalool/citral; 5-linalool/
methylchavicol. Componenţi minori mai importanţi după concentraţia acestora sunt 6 
(eugenol, geraniol, nerol, trans α-bergamoten, germacren D şi T-cadinol) (tabelul 4). Nu 
a fost atestată o corelaţie între caracterele cantitative ce in uenţează producţia de herba,
conţinutul în ulei esenţial şi numărul componenţilor identi caţi, concentraţia acestora 
în uleiului esenţial, chemotipul de busuioc. În viziunea noastră acesta variabilitate 
este rezultatul hibridărilor la care au participat genotipuri de provenienţă genetică şi 
geogra că diferită şi are un caracter genetic. 

Concluzii

Au fost evaluate caractere cantitative, conţinutul şi componenţa chimică a ule-1. 
iului esenţial la 8 genotipuri de provenienţă hibridă de Ocimum basilicum L. care se 
deosebesc şi prin culoarea frunzelor,  orilor.

Indicii valorilor caracterelor cantitative la genotipurile de busuioc evaluate vari-2. 
ază considerabil în funcţie de genotip şi de condiţiile de creştere, dar nu a fost atestată 
o corelaţie dintre aceste caractere şi culoarea frunzelor,  orilor.

Conţinutul de ulei esenţial la genotipurile evaluate variază de la 0.403% până la 3. 
1.405% (s.u.). Valorile conţinutului de ulei esenţial sunt mai ridicate (1.168-1.405% 
(s.u.) la majoritatea genotipurilor cu  ori roşii. 

Analiza gaz-cromatogra că a demonstrat diferenţe considerabile în compoziţia 4. 
chimică a uleiului esenţial şi concentraţia  ecărui component în dependenţă de genotip. 
Numărul componenţilor identi caţi variază de la 30 până la 52 şi nu depinde de valorile 
caracterelor cantitative, culoarea frunzelor,  orilor.

Concentraţia componenţilor majori în uleiul esenţial variază în felul următor: la 5. 
două genotipuri componentul major este citralul (47.16-62.29 %), 6 genotipuri au cea 
mai ridicată concentraţie de linalool (36.93-50.85%), iar al doilea component major la 
un genotip este linaloolul (10.85%), la alt genotip este citralul (12.59%), iar la alte trei 
- methylchavicolul (9.97-24.34%). 

Genotipurile evaluate de6.  Ocimum basilicum se împart în cinci chemotipuri: 1-citral/ 
linalool (10.85%); 2-citral; 3-linalool; 4-linalool/citral; 5-linalool/methylchavicol. 
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Introducere

Pentru identi carea şi rezolvarea problemelor asociate variabilităţii intraspeci ce 
sau intrapopulaţionale pe larg sunt utilizate proteinele genetic polimorfe. Polimor smul 
unor asemenea sisteme este determinat de variabilitatea alelică şi poate   apreciată 
prin analiză electroforetică. Totalitatea spectrelor proteinelor multiple (poligenice) 
şi genetic polimorfe (polialelice) permite evidenţierea poligeniei, structurii alelice a 
genelor, structurii populaţiei, compoziţiei biotipice a soiului. 

Polimor smul proteinelor, drept caracteristică moleculară, este aplicat la identi carea 
genotipurilor,  ind utilizată nu doar în cercetările fundamentale, dar şi în soluţionarea 
numeroaselor probleme aplicative. În baza spectrelor electroforetice ale proteinelor 
polimorfe este posibilă determinarea diversităţii genetice, rezultatele servind repere în 
cercetările interpopulaţionale,  logenetice (pentru determinarea nivelului de înrudire 
între genotipuri), evoluţioniste, în marcarea genelor, ce controlează caractere de interes 
[15, 21, 23¸ 27, 28].

În evaluarea polimor smului populaţiilor de orz, conform datelor din literatura 
de specialitate, se utilizează e cient asemenea marcheri proteici ca hordeinele [25], 
conţinutul cărora constituie cca 40% din totalul proteinelor de rezervă din seminţe [18]. 
Hordeinele se consideră a   unele din cele mai polimorfe sisteme [5, 17], componenţii 
proteici  ind determinaţi de şapte loci: Hrd A (=Hor 1), Hrd B (=Hor 2), Hrd C, Hrd D, 
Hrd E, Hrd F (=Hor 5) şi Hrd G (=Hor 4), localizaţi pe braţul scurt al cromozomului 5 
[25]. Pentru locii Hrd A, Hrd B şi Hrd F sunt descrise o serie de alele: 154 pentru Hrd 
A, 269 - Hrd B şi 5 - Hrd F [26].

După Abbo S. şi colab. [1] hordeinele se împart în patru grupe B, C, D şi γ. 
Însuşirile biochimice şi componenţa aminoacidică a diferitelor tipuri diferă mult, 
inclusiv după numărul şi stabilitatea legăturilor disul dice [17]. În procesul de extracţie 
în dodecilsulfatul de sodiu hordeinele se separă în fracţiile: A, B şi C, cea din urmă  ind 
alcătuită din componenţi săraci în grupe sulfurice [7; 20]. Fracţia C cuprinde polipeptide 
cu masa moleculară cuprinsă între 67,000 şi 86,000 Da, B-hordeinele între 30,000 şi 
60,000 Da, iar A-hordeinele între 13,000 şi 20,000 Da [18]. Faulks et al. [9] indică o 
masă moleculară pentru fracţia C cuprinsă între 50.0 kDa şi 70.0 kDa. Fracţia A conţine 
2,6% lizină şi este solubilă în alcool sau izopropanol [6]. Se consideră, că fracţiile 
B şi C constituie majoritatea deplină, însumând cca 95% din totalul de hordeine [8], 
iar fracţia A reprezintă doar 1-2% [11]. Autorii constată, ca această componentă nu ar 
prezenta hordeine adevărate. O însuşire comună pentru toate tipurile de hordeine, este 
conţinutul ridicat de prolină şi glutamină, precum şi conţinutul redus de lizină [14]. 
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Conform rezultatelor cercetărilor noastre anterioare, a fost stabilită posibilitatea 
extinderii diversităţii genotipice în cazul infectării cu virusul mozaicului dungat al 
orzului (VMDO),  ind înregistrat efectul genotoxic şi mitogen al acestui agent viral 
[2]. 

Pentru estimarea comparativă a polimor smului proteinelor de rezervă indus de 
infecţiile virale şi factorii  zici mutageni, ne-am propus drept scop evaluarea hordeinelor 
în populaţiile orzului de primăvară obţinute în condiţii de infectare cu VMDO, separat 
sau în complex cu razele gama.

Materiale şi metode

În cercetare au fost utilizate trei soiuri de orz de primăvară (Hordeum vulgare 
L., 2n=14): Sonor, Unirea şi Galactic. În corespundere cu obiectivele preconizate, 
cariopsele de orz au fost iradiate cu raze gama în dozele de 100Gy, 150Gy şi 250Gy, 
utilizând instalaţia RXM-γ-20 (cu capacitatea 0,20 Gy/sec), unde în calitate de sursă 
radioactivă a servit elementul Co60. Plantele din loturile experimentale, atât cele derivate 
din seminţe iradiate, cât şi din cele netratate, în faza de 2-3 frunze au fost infectate 
mecanic cu extract al VMDO. În calitate de martor au servit plantele sănătoase, crescute 
din seminţe neiradiate, care au fost inoculate cu apă distilată şi au prezentat rezultate 
negative la expertiza virusologică. Testarea materialului semincer şi a plantelor la 
prezenţa virionilor a fost realizată prin aplicarea tehnicii de contrastare negativă [20]. 
Toate boabele formate în spiculeţe au fost colectate pentru studiile electroforetice.

Analiza electroforetică a hordeinelor. Cariopsele mature, uscate au fost decorticate, 
măcinate mărunt până la făină. Pentru  ecare variantă a fost luată randomizat câte 
o probă medie din cca 25 seminţe din  ecare repetiţie. Extracţia a fost realizată în 
soluţie alcoolică de 800 timp de 3,5 ore conform [4]. Electroforeza a fost desfăşurată în 
geluri verticale poliacrilamidice cu dodecilsulfat de sodiu (SDS-PAGE) de 12,5% după 
Shewry şi coautorii [19] la curent continuu de 20 mA. După  xare în acid acetic de 
izopropanol-acid acetic-apă distilată (1:1:8), gelurile au fost colorate în Coomasie blue 
R-250. Drept marcheri moleculari au servit proteinele standard ale setului Fermentas 
SMO061 (170; 130; 95; 72 (roşu); 55; 43; 34; 26; 17; 10 (verde). După spălarea gelurilor 
pentru decolorarea fonului, au fost descrise densitogramele spectrelor electroforetice 
cu ajutorul densitometrului SOFT LASER (modelul SL-2D/1D UV/VIS - SUA).

Rezultate şi discuţii 

Analiza electroforetică a hordeinelor extrase din seminţele soiurilor Galactic, Sonor 
şi Unirea a pus în evidenţă polipeptide cu masa moleculară cuprinsă între 26,000 şi 
72,000 Da, cele mai multiple fracţii  ind distribuite între 55,000 şi 26,000 Da, ceea 
ce corespunde datelor expuse în literatură şi pentru alte genotipuri de orz. Conform 
rezultatelor electroforezei, pentru  ecare soi analizat a fost stabilit spectrul tipic al 
fracţiilor proteice. Şapte polipeptide (30,0; 31,4; 36,0; 37,2; 40,6; 48,5 şi 53,0) au fost 
găsite comune pentru toate trei soiuri. Compararea spectrelor a constatat cele mai multe 
fracţii la soiul Unirea (15), un număr proxim a fost remarcat la soiul Galactic (14), 
în timp ce la s.Sonor au fost descrise doar 10 benzi polipeptidice. Infecţia virală în 
complex sau separat cu razele gama au indus unele variaţii cantitaive şi calitative în 
spectrul hordeinelor. 
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La soiul Galactic razele gama în doza de 100Gy au indus doar diminuarea cantitativă 
a componenţilor proteici, în timp ce dozele de 150Gy şi 250Gy au cauzat majorarea 
cantităţii izoformelor descrise la martor. În spectrul extractului de hordeine obţinut de 
la soiul Galactic, din seminţele plantelor virozate, se remarcă apariţia unei benzi cu 
masa moleculară de 57.5 kDa. Iradierea soiului Galactic în doza 150Gy în complex 
cu infecţia virală a condus la formarea unei forme noi cu masa moleculară de 55 kDa. 
În spectrele hordeinelor extrase din seminţele plantelor lotului cu aplicare a razelor 
gama in doza de 250Gy în complex cu infecţia virală au fost remarcate doar variaţii 
cantitative (Fig. 1,a). 

 La soiul Sonor razele gama în doza de 100Gy a indus o izoformă nouă cu Mr 47 
kDa, constatată şi în loturile cu infecţie virală, precum şi a VMDO în comun cu razele 
gama în doza 150Gy. O bandă nouă ce reprezintă o fracţie cu Mr 62 kDa a fost estimată 
în loturile cu in uenţă a infecţiei virale separat sau în complex cu razele gama în doza 
de 150Gy (Fig. 1, b).

Radiaţia în doza 100Gy a cauzat apariţia la soiul Unirea a unei forme noi cu masă 
moleculară 58kD. Dispariţia unor benzi ce corespund fracţiilor cu Mr în diapazonul 
32,4-37kDa a fost remarcată pentru loturile cu acţiune a razele gama în doza de 100Gy 
sau 150Gy. Inducerea unei benzi cu Mr 32kDa a fost constatată în cazul aplicării razelor 
gama în doza 150Gy sau 250Gy, infecţiei virale, precum şi a razelor gama 150Gy în 
complex cu VMDO. Razele gama în doza 100Gy în comun cu infecţia virală au cauzat 
apariţia unei fracţii cu masa moleculară 69kDa (Fig.1, c).

Inducerea polimor smului hordeinelor, exprimat prin prezenţa sau absenţa unor 
fracţii proteice, este descrisă la unii mutanţi ai orzului. Sunt cunoscuţi trei mutanţi după 
hordeina C, obţinuţi în baza soiului Одесский 46: M564, M109 şi M88, ce conţin un 
număr variat de componenţi [16]. La mutanţii M109 şi M5654 se constată dispariţia a 
câte o bandă polipeptidică (cu masa moleculară 48.5 kDa şi 57.5 kDa corespunzător), 
iar la M88 apariţia unei benzi noi. Conform [3] în extractele alcoolice ale hordeinei prin 
electroforeza în dodecilsulfat de sodiu (SDS) la un soi pot   descrise în jur de 10-17 
polipeptide, autorii indicând până la 26 fracţii polipeptidice pentru diferite genotipuri 
de orz. 

În baza evaluării hordeinelor la 228 soiuri de orz, Поморцев [26] remarcă o 
distribuţie neuniformă şi o frecvenţă diferită a locilor Hrd A, Hrd B și Hrd F, dependente 
de regiunea geogra că analizată, constatând o interlegătură cu factorii climatici 
(temperatura, umiditatea). 

Tipul hordeinelor se stabileşte încă în perioada formării bobului şi a endospermului 
prin expresarea genelor codi catoare corespunzătoare [după 14]. Hordeinele se 
sintetizează de către ribozomii reticulului endoplasmatic,  ind retrograd transportate 
în lumenul reticulului endoplasmatic, unde are loc foldingul ce se realizează cu 
implicarea mai multor fermenţi [13]. Ulterior polipeptidele sunt depozitate în lumenul 
vacuolar unde în urma agregării se formează corpusculele prolaminice. Genele ce 
determină sinteza hordeinelor se a ă sub in uenţa multiplilor factori endo- şi exogeni 
[22]. Este cunoscută in uenţa regulatorilor de creştere, inclusiv a acidului abscizic şi 
citochininelor asupra expresării genelor hordeinelor [10]. Spre deosebire de caracterele 
morfologice, marcherii proteici ce se moştenesc codominant re ectă însuşirile ambelor 
alele. Totodată, aceste proteine permit depistarea restructurărilor cromozomale. 
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a)

b)

c)

Fig. 1. Electroforegrama hordeinelor în seminţele de orz: a) s.Galactic, b) Sonor, 
c) Unirea: 1- martor; 2 – 100Gy; 3 – 150Gy; 4 – 250Gy; 5 – virus; 6 – 100Gy+virus; 
7 – 150Gy+virus; 8 – 250 Gy+virus.

Tipul  polipeptidelor poate   condiţionat şi de modi cările posttranlaţionale 
realizate pe contul glicozilării, metilării, fosforilării, proteolizei [21].

Diversitatea mare a hordeinelor determină capacitatea informaţională. Analiza 
electroforetică a hordeinelor asistă direct soluţionarea multor probleme aplicative,  ind 
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aplicată în identi carea genotipurilor de orz. De exemplu, un interes deosebit prezintă 
formele cu de cienţa de lizină ce prezintă o calitate mai superioară a malţului [24]. 
Pe exemplul pro lurilor polipeptidice a 13 genotipuri de orz este expusă o corelaţie 
negativă între prezenţa unor fracţii ale componentului B şi calitatea malţului [3]. 

Sunt cunoscuţi loci ai hordeinelor înlănţuit cu Ml-a ce controlează rezistenţa 
orzului faţă de fungi, ceea ce permite aplicarea analizei electroforetice a hordeinelor 
în identi carea formelor homozigote după gena rezistenţei, precum şi în selectarea 
genotipurilor cu un complex de caractere valoroase [după 21]. Conform Nevo şi coaut. 
[12] polimor smul hordeinelor poate   utilizat în evaluarea potenţialului adaptiv al 
genotipurilor. Studiul prolaminelor a patru subpopulaţii spontane din cadrul speciei 
Hordeum spontaneum Koch. a scos în evidenţă relaţii corelative între formele fenotipice 
şi condiţiile micro-geogra ce de creştere. 

Generalizând rezultatele obţinute constatăm inducerea unui polimor sm al 
hordeinelor manifestat speci c genotipului analizat şi factorului aplicat. Cele mai variate 
pro luri polipeptidice au fost descrise la soiul Unirea, ce a prezentat atât apariţia de noi 
benzi, cât şi dispariţia altora. Variaţia tipului de polipeptide ale hordeinei la plantele 
virozate denotă in uenţa separată a VMDO şi în complex cu razele gama, asupra 
materialului genetic prin inducerea restructurărilor sau modi cărilor epigenetice. 

Concluzii

În baza evaluării spectrelor electroforetice au fost apreciate pro lurile tipice  ecărui 
soi  analizat şi evidenţiate diversităţile cantitative şi calitative ale fracţiilor polipeptidice 
speci ce  ecărui lot experimental. 

Diferenţele calitative, con rmate prin rezultatele analizei densitogramelor, 
constatate în spectrele electroforetice ale hordeinelor con rmă inducerea de către virusul 
mozaicului dungat al orzului, separat sau în complex cu razele gama, în dependenţă de 
speci cul genotipului, a unui polimor sm stabilit şi prin datele studiului citogenetic.
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INTERACŢIUNI ÎN FITOPATOSISTEMUL GLYCINE MAX (L.) 
MERR. X FUSARIUM LK. ET FR.

Coreţchi Liuba

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Factorii stresogeni biotici (boli şi dăunători) şi abiotici (salinitatea, seceta, 
temperaturile scăzute etc) conduc la pierderi, care uneori constituie circa 50% din 
recolta posibilă a culturilor agricole. E cientizarea protecţiei naturale a plantelor ar 
putea reduce impactul patogenilor asupra producţiei agricole [11]. 

Obţinerea şi utilizarea genotipurilor cu rezistenţă genetică este un obiectiv 
primordial al geneticienilor şi amelioratorilor [3, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 34]. Stabilirea 
particularităţilor de interacţiune genotip x patogen pentru diverse patosisteme [13] şi 
identi carea acţiunii şi interacţiunii genelor în manifestarea caracterelor cantitative în 
condiţii stresante ale mediului prezintă interes practic şi teoretic în vederea modelării 
experimentelor, realizării programelor de ameliorare şi identi carea genotipurilor cu 
caractere productive stabile şi rezistenţă durabilă la factorii biotici şi abiotici [14]. 

În baza tendinţei schimbărilor climatice, manifestate prin sporirea temperaturilor sub 
in uenţa gazelor cu efect de seră, şi a rezultatelor Monitoringului dezvoltării agenţilor 
patogeni ai maladiilor, sunt prognozate epidemii şi consecinţe drastice pentru sistemul 
de protecţie a plantelor [23]. În perioada aa. 2006-2008, în ţările UE s-a manifestat 
tendinţa de diminuare a câmpurilor de soia de la 466 mii ha până la 332 mii ha. 
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De exemplu, în Franţa, în perioada 2001-2008 diminuările au constituit de la 120 mii la 
25 mii ha, producţia rămânând stabilă, care a constituit 26 q/ha, cu excepţia condiţiilor 
nefavorabile din a.2003 (18 q/ha). În opinia unor autori, producţia la soia trebuie să 
constituie cel puţin 30 q/ha pentru a acoperi cheltuielile de cultivare-realizare [12].

Obiectivul geneticii ecologice, axat pe îmbunătăţirea caracterelor cantitative şi 
sporirea productivităţii soiurilor noi în sistemele poligene prevede, în primul rând, 
elucidarea efectelor de interacţiune genotip x mediu x patogen şi evoluţia virulenţei/
patogenităţii în populaţiile  topatogenilor, necunoaşterea cărora reţine dezvoltarea 
proceselor tehnologice de selecţie [21,25-27]. În agroecosisteme are loc permanent 
selecţia noilor forme patogene [20], care manifestă un potenţial sporit de adaptare 
la factorii abiotici nefavorabili datorat, în mare măsură, fenomenelor frecvente de 
dimor sm [15, 17]. 

Rezistenţa plantelor, inclusiv a culturilor leguminoase, la bolile cauzate de patogeni 
fungici constituie unul din obiectivele principale ale ameliorării. Numărul considerabil 
al  topatogenilor, toxicitatea înaltă, cosmopolitismul pronunţat şi lipsa unor surse 
genetice sigure de rezistenţă, în special în cazul fungilor Fusarium Link ex Fr. rămâne 
în continuare destul de actuală pentru culturile leguminoase. Metodele existente de 
combatere a maladiilor au o e cacitate joasă. Faptul că aceşti patogeni iernează în 
câmp în rămăşiţele de plante şi seminţe, prezintă un pericol ecologic real. Astfel, 
apar focare naturale de infecţie în sol, care conduc la formarea infecţiei aerogene. 
Pentru combaterea sau evitarea fuzariozelor există mai multe căi, cum ar   crearea 
şi cultivarea de soiuri rezistente, producerea şi folosirea de sămânţă liberă de boli, 
tratamente chimice aplicate în perioada de vegetaţie sau la sămânţă. Aceste mijloace 
au, însă, e cacitate limitată în cazul aplicării separate, motiv pentru care se recomandă 
aplicarea lor complexă. Un mijloc e cient de luptă împotriva bolilor, rămâne însă 
crearea şi cultivarea de soiuri rezistente. Pentru ameliorarea rezistentei la Pseudomonas 
glycinea în programele de ameliorare sunt utilizate surse de rezistenţă speci ce, ţinând 
cont de rasele bacteriei [19]. Pentru P.manshurica, gena Rpm este principala sursă de 
rezistenţă la mană utilizată în programele de ameliorare [4]. În baza oligogenei Rpm,
a fost posibilă crearea unei serii de soiuri rezistente în Federaţia Rusă, Japonia, China, 
Ungaria, Polonia, SUA. Rezistenţa soiei faţă de Phytophtora megasperma Drechsler 
f.sp.glycines Kuan & Erwin este controlată de 5 gene Rps alelomorfe,  ecare  ind 
responsabilă de o anumită rasă [37]. Majoritatea genelor de rezistenţă a genotipurilor de 
soia la patogeni sunt dominante, relevându-se astfel evoluţia acestui caracter, deoarece 
se ştie că mutaţiile induse, de obicei, sunt recesive. Se cunosc 3 QTL (Quantitative 
Trait Loci) de toleranţă a soiei la Ph. sojae, situate în grupurile linkaje F şi D1b+W [8]. 
Selecţia asistată de markeri moleculari (RAPD, SCAR, SSR, ISSR etc) se utilizează cu 
succes în ameliorarea caracterelor cantitative şi calitative la Glycine max (L.) Marrill, 
Arahis hypogaea L., Vicia faba [5, 10, 18, 35].

În cadrul procesului patologic, interacţiunea dintre patogen şi planta gazdă induce 
modi cări genetice în expresia anumitor gene şi modi cări epigenetice în conformaţia 
anumitor enzime. În consecinţã, au loc modi cări în sinteza unor metaboliţi ai aparatului 
protector al plantei, patogenii inducînd sinteza unor produşi care îi asigurã stabilizarea 
relaţiei sale cu planta gazdă. 

Analiza expresiei genice, prin tehnici moleculare speci ce, oferă informaţii 
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valoroase cu privire la dinamica procesului de patogeneză la plante. Astfel, izolarea 
ARNm, reverstranscrierea, secvenţierea ADN complementar, analiza Northern şi 
Southern, traducerea ARN mesager in vitro, dar şi investigaţiile biochimice asupra 
produşilor genici şi căilor metabolice activate, analizele de structură şi ultrastructură a 
celulelor şi ţesuturilor vegetale afectate, au pus în evidenţă o serie de markeri moleculari 
şi biochimici care cu succes pot   utilizaţi în ameliorarea plantelor cu rezistenţă sporită 
la  topatogeni [8]. 

Plantele au dezvoltat un spectru deosebit de larg de mecanisme de apărare. Genele 
induse în cadrul răspunsului de protecţie, sunt repartizate în câteva grupe funcţionale. Una 
din ele include genele codi catoare ale enzimelor metabolismului fenilpropanoizilor, 
precum fenilalanin amonialiaza (PAL), chalcon-sintetaza (CHS) şi chalcon-izomeraza 
(CHI). Aceste gene reprezintă markeri ai răspunsului plantei la infecţie.

Produşii fenilpropanoidici joacă diverse roluri în răspunsul plantei la factori 
stresogeni abiotici şi biotici. O altă grupă, conţine genele care codi că sinteza 
glicoproteinelor bogate în hidroxiprolină şi a peroxidazelor. Aceşti produşi genici 
pot contribui la formarea unei bariere structurale care să stopeze invazia patogenului 
sau a produşilor elaboraţi de acesta. A treia grupă cuprinde genele, care codi că 
sinteza enzimelor chitinază, pectinază şi β-1,3-glucanază. Aceste enzime pot produce 
degradarea pereţilor celulari ai fungilor sau eliberarea elicitorilor endogeni din pereţii 

celulei vegetale, cei din urmă stimulând mai departe, răspunsul de protecţie al 
plantei [1, 29]. Un alt grup, include genele care codi că sinteza lipoxigenazei, a cărei 
activitate creşte la unele sisteme plantă x patogen. Acidul jasmonic şi derivaţii lui sunt 
consideraţi elemente-semnal cheie care conduc la transcrierea de novo, traducerea şi 
biosinteza metaboliţilor secundari în culturile de celule vegetale. De asemenea, la unele 
specii de plante, are loc sinteza de inhibitori ai proteinazelor, aceştea contribuind la 
apărarea plantei împotriva atacului patogenului prin blocarea căilor de metabolizare a 
proteinelor de către parazit.

Un grup de proteine induse de diferiţi stimuli, numite Pathogenesis-Related 
Proteins (PR) joacă un rol important în protecţia plantelor. Sunt cunoscute 14 familii de 
PR proteine (PR1- PR14) şi 2 familii de Germin Like Proteine (GLP) (PR15, PR16). 
Polimor smul izoperoxidazic în procesul de patogeneză, demonstrat atît fenotipic, cît 
şi la nivel de transcripţie, reprezintă, o re ectare a plasticităţii mecanismelor genetice 
(de inducere/represare a expresiei genelor pentru diverse izoperoxidaze), modi cările 
epigenetice având un rol secundar [28, 30]. 

Scopul studiilor a constat în stabilirea interacţiunilor gazdă x patogen în sistemul 
poligen G.max x Fusarium sp. 

Material şi metode

În condiţii in vivo s-a evaluat capacitatea de germinaţie, energia de creştere, 
gradul de atac de fuzarioză radiculară (FZR) şi fuzarioza cotiledoanelor (FZC) la 
populaţiile hibride de soia F
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(n=38), F

5 
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(forme genetice din colecţia de soia) (n=14), soiuri şi ecotipurilor noi de soia, obţinute 
prin metode tradiţionale în laboratorul de Genetică aplicată al IGFP şi primite din 
România (n=15); former mutante, primite din colecţia de germoplasmă a Institutului 
Unional de Fitotehnie din Sankt-Petersburg (n=5: T-230 cu gena marcată y
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de culoare galbenă-verzuie), localizată pe cromozomul VII; T-205 - wa
1
, wa

2 
(frunze 

gofrate undulate); T-245 - dt
1 
(tip determinat de creştere localizată pe cromozomul V), 

e
2
 (în orire şi coacere timpurie), x (frunze compuse din 5 frunzuliţe); T-223 formă 

mutantă cu insu cienţă de cloro lă, T-256 – formă pitică.
În vederea izolării şi identi cării micologice a speciilor de agenţi patogeni cauzali 

ai fuzariozelor, s-a prelevat şi inoculat în condiţii in vitro pe mediu arti cial must-agar 
porţiuni de organe ale plantulelor de soia cu simptome de atac, care prezentau diferite 
forme genetice: soiuri, populaţii hibride, forme mutante. Astfel, s-au izolat 1646 tulpini, 
care au fost supuse analizei microscopice conform particularităţilor morfoculturale ale 
miceliului şi sporilor speci ci  ecărui gen, specie, varietate [23, 30, 31]. 

Prin microscopie, s-au identi cat speciile provocatorilor de maladii foliale la soia. 
În vederea obţineri  ltratului de cultură, ciupercile Fusarium sp. au fost crescute pe 
mediu Cszhapec timp de 45 zile. 

Interacţiunia G.max x Fusarium sp. in vitro a fost studiată pentru tulpinile: 
F.oxysporum 1 şi 2, F.oxysporum orthoceras 4, 5, 7 şi genotipurile de soia cu diferit 
nivel de rezistenţă de câmp la fuzarioză: Bucuria (MS), Chişinău 16/Habarovsc 53 
(MR), Amelina (MR), Alina (MS), Clavera (MR), Albişoara (MR), Zodiac (MR). 
Seminţele au fost tratate cu  ltratul tuturor culturilor menţionate timp de 19 ore şi apoi 
plasate în termostat (26-270C). La ziua 3, s-au evaluat principalii indicatori  ziologici: 
capacitatea de germinaţie şi lungimea rădăciniţei, care sunt esenţial reprimaţi de către 
ciupercile Fusarium sp. în funcţie de gradul lor de patogenitate. 

Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic în pachetul de programe 
STATGRAPHICS PLUS şi Microsoft EXEL. Contribuţia sursei de variaţie a fost 
calculată conform testului ANOVA [2]. 

Rezultate şi discuţi

Intensitatea dezvoltării FZR la populaţiile hibride F
1
-F

5 
de soia, genitori, soiuri 

(ecotipuri) noi, forme mutante a constituit 12,4%; 18,0; 17,1; 16,7; 10,9; 17,4; 10,5; 
11,9%, iar intensitatea dezvoltării FZC la formele menţionate – 16,6%; 27,3; 16,4; 
16,4; 12,56; 22,6; 10,0; 21,0%, respectiv (Fig.1). Deci, s-a observat că majoritatea 
genotipurilor au manifestat rezistenţă sporită la atacul de Fusarium sp. Populaţiile 
hibride F

3
-F

5 
de soia au manifestat tendinţa de sporire a rezistenţei, în comparaţie cu 

genitorii. Sensibilitate diminuată la FZR (R=10,5 %) şi FC (R=10,0 %) s-a constatat la 
soiurile şi ecotipurile noi, selectate în IGFP. 

Analiza frecvenţei izolatelor de patogeni a demonstrat o răspândire diferită a 
ciupercilor: Fusarium sp. – 47,6 %; Phomopsis sojae – 34,9%, Penicillium sp. – 12,7 
%; Alternaria sp. – 3,3 %; Gliocladium sp. – 0,9 %; Aspergillium sp. – 0,4 % şi Mucor 
sp. – 0,2 %. Analiza variabilităţii componenţei genurilor de microorganisme în funcţie 
de particularităţile genotipice la soia a depistat că toate formele genetice de soia (soiuri, 
populaţii hibride, forme mutante), incluse în studiu, au fost afectate de un spectru 
larg de patogeni. Primul loc, conform frecvenţei de răspândire, l-au ocupat ciupercile 
Fusarium sp. - 49,4 %, 45,8, 51,8 %,  ind urmate de Phomopsis sp. – 42,2; 31,5; 30,2, 
Penicillium sp. – 6,7 %; 16,1; 13,6 %, Alternaria sp. – 0,7 %, 4,7, 3,7 %, Gliocladium
sp. – 0,4; 1,3; 0,6, Aspergillium sp. – 0,4%; 0,4; 0 % şi Mucor sp. – 0,2 %; 0,2; 0 %, 
respectiv pentru soiuri, populaţii hibride, forme mutante (tab.1).
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Figura 1. Intensitatea dezvoltării 
fuzariozei radiculare şi fuzariozei 
cotiledoanelor la diferite forme 
genetice de soia, condiţii de câmp.

Tabelul 1. Variabilitatea componenţei genurilor de microorganisme în funcţie de 
particularităţile genotipice la soia.

Genuri 
Soiuri Populaţii hibride Forme mutante Total, % 

Tulpini, %
Fusarium sp. 49,4 45,8 51,8 47,6
Phomosis sojae 42,2 31,5 30,2 34,9
Penicillium sp. 6,7 16,1 13,6 12,7
Alternaria sp. 0,7 4,7 3,7 3,3
Gliocladium sp. 0,4 1,3 0,6 0,9
Aspergillium sp. 0,4 0,4 - 0,4
Mucor sp. 0,2 0,2 - 0,2
Total tulpini 540  946 162 1646

 În structura speciilor Fusarium, incidenţa a fost următoarea: F.oxysporum (27,2 
%), F. oxysporum var.orthoceras (42,1 %), F. solani (9,6 %), F. solani var.coeruleum 
(4,6 %), F. javanicum (2,3 %), F. javanicum var.redolens (1,4 %), F. javanicum var. 
radicicola (4,0 %), F.merismoides (2,3 %), F. moniliforme (2,0 %), F. gibbosum var.
bullatum (1,8 %), alte specii (2,8 %) (tab.2).

În cadrul interacţiunilor G.max x Fusarium sp. in vitro în varianta martor (seminţe 
tratate cu H

2
O) s-au manifestat deosebiri esenţiale între soiuri conform capacităţii 

de germinaţie (%) 79,5±10,8; 89,4±5,8, 72,1±12,3, 88,1±7,5, 69,4±9,9, 56,1±12,0, 
25,6±7,9, respectiv şi lungimii rădăciniţei (mm) 68,6±25,9; 69,3±24,1; 59,8±20,4; 
74,6±35,3; 60,7±46,4; 71,4±34,5; 51,6±17,1, respectiv, la soiurile: Bucuria, Chişinău 
16/Habarovsc 53, Amelina, Alina, Clavera, Albişoara, Zodiac. Totodată, s-a observat 
reacţia diferenţiată a soiurilor la izolatele incluse în studiu şi nivelul de patogenitate 
diferit al izolatelor pentru soiul particular (Fig. 2). 

Analiza factorială a sursei de variaţie pentru germinaţie a demonstrat aportul major 
al genotipului în interacţiunea G. max x Fusarium sp, acesta constituind 82,5%, urmat 
de izolată (9, 36%) şi interacţiunile plantă x patogen (6,31) % (tab.3). 

Analiza factorială a sursei de variaţie în formarea caracterului lungimea rădăciniţei 
a demonstrat aportul major al tulpinii Fusarium sp. în interacţiunea G. max x Fusarium 
sp, aceasta constituind 80,31%. Aportul genotipului de soia a constituit 6,42%, iar a 
interacţiunii plantă x patogen - 11,0 % (tab. 4). 
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Tabelul 2. Componenţa speciilor Fusarium sp., funcţie de particularităţile genotipice 
la soia.

Specia/variaţia
Soiuri Populaţii hibride Forme mutante Total tulpini

Tulpini, %
F. oxysporum 23,6 26,3 42,8 27,2
F.oxysporum var. orthoceras 35,6 51,5 14,3 42,1
F. solani 5,6 8,3 28,6 9,6
F. solani var. coeruleum 4,1 4,8 4,8 4,6
F. javanicum 4,1 1,4 1,2 2,3
F. javanicum var. redolens 4,1 - - 1,4
F. javanicum var. radicicola 3,7 3,5 7,1 4,0
F.merismoides 4,1 1,4 1,2 2,3
F.moniliforme 3,7 1,4 - 2,0
F.gibbosum var. bullatum 3,7 0,9 - 1,8
Alte specii 7,5 0,5 - 2,8
Total număr tulpini 267 433 84 784

Figura 2. Interacţiunea genotipurilor de soia conform reacţiei sistemului radicular 
(lungimea rădăciniţei) (1 – Bucuria, 2 - Chişinău 16/Habarovsk 53, 3 – Amelina, 4 – 
Alina, 5 – Clavera, 6 – Albişoara, 7 – Zodiac) cu izolate Fusarium sp (1 – martor – seminţe 
tratate cu H

2
O; 2 – F. oxysporum 1; 3 - F. oxysporum 2; 4 - F. oxysporum orthoceras 4; 

5 - F. oxysporum orthoceras 5; 6 - F. oxysporum orthoceras 7).

Tabelul 3. Analiza bifactorială a relaţiilor genotip de soia x tulpină Fusarium sp. pentru 
sursa de variaţie a germinaţiei.

Sursă de variaţie
Grad de 
libertate 

Suma pătratelor 
efectelor 

Contribuţia în sursa de 
variaţie (%)

Genotip de soia 6 35178,8 84,0
Tulpină de Fusarium sp. 5 3323,4 9,5
Genotip/tulpină 30 13445,2 6,42

Tabelul 4. Analiza bifactorială a relaţiilor genotip x tulpină Fusarium sp. pentru sursa 
de variaţie a lungimii rădăciniţei la soia.

Sursă de variaţie Grad de libertate 
Suma pătratelor 

efectelor 
Contribuţia în sursa de 

variaţie (%)

Genotip de soia 6 8164 6,42

Tulpină de Fusarium sp. 5 84935 80,31

Genotip/tulpină 30 69727 10,97
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Coe cienţii de corelaţie între capacitatea de germinaţie şi lungimea rădăciniţei la 
soia au variat în funcţie de tulpina patogenului. Astfel, în varianta-martor (fără infecţie), 
dependenţa acestora a fost puternică (r=0,72), iar în interacţiunile G.max x F.oxysporum 
1 şi 2, F.oxysporum orthoceras 4, 5 şi 7, au constituit 0,80; 0,25; 0,38; 0,14; 0,73. 
În cazul tulpinilor cu patogenitate joasă F.oxysporum 1 şi F.oxysporum orthoceras 7 
tendinţa corelării era similară cu cea a martorului, iar în cazul interacţiunii soiurilor 
de soia cu tulpini mai patogene, corelarea capacităţii de germinaţie cu lungimea 
rădăciniţei era diminuată. Toate izolatele F.oxysporum orthoceras au diferenţiat bine 
genotipurile (clusterele) după capacitatea de germinaţie. Clusterul 2 (Bucuria, Chişinau 
16/Habarovsk 53, Alina, Albişoara s-a dovedit a   cel mai rezistent conform caracterului 
capacitate de germinaţie (Fig. 3-6).

Figura 3. Analiza clusteriana (k-medii) a genotipurilor de soia în baza germinaţiei. 
Membrii clusterelor: 1 – Amelia, Clavera, Zodiac; 2 – Bucuria, Chişinau 16/Habarovsk 
53, Alina, Albişoara.

Figura 4. Dendrogra-
ma de repartiţie a soiuri-
lor de soia în baza capa-
cităţii de germinaţie. Pe 
verticală: 1 - Bucuria, 2 
- Chişinau 16/Habarovsk 
53, 3 -Amelina, 4 - Alina, 
5 - Clavera; 6 – Albişoa-
ra, 7 – Zodiac.

Figura 5. Dendrogra-
ma de repartiţie a soiuri-
lor de soia în baza lungimii 
rădăciniţei. Pe verticală: 
1 - Bucuria, 2 - Chişinau 
16/Habarovsk 53, 3 -Ame-
lina, 4 - Alina,  5 - Clavera; 
6 – Albişoara, 7 – Zodiac.



86

Figura 6. Analiza 
clusteriana (k-medii) a 
genotipurilor de soia în 
baza lungimii rădăciniţei. 
Clusterul 1: Bucuria, 
Chişinau 16/Habarovsk 
53, Amelia, Alina, Clavera; 
Clusterul 2: Albişoara, 
Zodiac.

Concluzii

 Studierea interacţiunilor în patosistemul G.max x Fusarium in vivo şi in vitro, a 
depistat relaţii speci ce în funcţie de rezistenţa genotipului şi patogenitatea izolatei. 
Evaluarea rezistenţei diferitelor forme genetice de soia a demonstrat reacţia speci că 
la atacul ciupercilor Fusarium sp. relevându-se, totodată, colonizarea selectivă a 
acestora de către speciile patogenului, ceea ce indică asupra faptului că în rezultatul 
interacţiunilor în cauză are loc in uenţa genotipului gazdei asupra structurii populaţiei 
patogenului. 

Analiza variabilităţii componenţei genurilor de microorganisme în funcţie de 
particularităţile genotipice la soia a constatat că toate formele genetice de soia, incluse în 
studiu au fost afectate de un spectru larg de patogeni. Conform frecvenţei de răspândire, 
incidenţă sporită s-a remarcat pentru speciile Fusarium,  ind urmate de Phomopsis sp., 
Penicillium sp., Alternaria sp., Gliocladium sp., Aspergillium sp. şi Mucor sp. Studierea 
variabilităţii componenţei speciilor Fusarium sp., a detectat că formele de soia au fost 
afectate de F.oxysporum (27,2 % tulpini), F. oxysporum var.orthoceras (42,1 %), F. 
solani (9,6 %), F. solani var.coeruleum (4,6 %), F. javanicum (2,3 %), F. javanicum 
var.redolens (1,4 %), F. javanicum var. radicicola (4,0 %), F.merismoides (2,3 %), 
F.moniliforme (2,0 %), F. gibbosum var.bullatum (1,8 %), alte specii (2,8) %. 

 Analiza bifactorială a relaţiilor genotip de soia x Fusarium sp. pentru sursa de 
variaţie a reacţiei sistemului radicular şi a capacităţii de germinaţie a relevat contribuţia 
genotipului, izolatei şi a interacţiunilor lor, în funcţie de caracterul analizat. Analiza 
clusteriană a depistat că toate izolatele F.oxysporum. var.orthoceras au diferenţiat 
bine genotipurile (clusterele) după capacitatea de germinaţie. Clusterul 2 (Bucuria, 
Chişinău16/Habarovsk 53, Alina, Albişoara s-a dovedit a   cel mai rezistent conform 
caracterului menţionat. 

Multumiri. Autorul aduce mulţumiri dr. hab. Galina Lupaşcu pentru discuţii 
ştiinţi ce fructuoase. 

Bibliogra e

1. Baron C., Zambryski. The Plant Response in Pathogenesis, Symbiosis and Wounding: 
Variations on a Common Theme. Annual Review of Genetics. 1995, 29: 107 – 129.

2. Clewer A.G., Scarisbrick D.H. Practical statistics and experimental design for plant and 
crop science. John Wiley&Sons, Ltd.,Chichester, UK, 2001.

3. Datta D., Nayar S. K., Chardwaj S.C. et al. Detection and inheritance of loaf rust resistance 



87

in common wheat lines Agra Local and IW P94. Euphytica. 2008. 159, 3, 343-351.
4. David Ionica. Realizări în ameliorarea leguminoaselor pentru boabe. I.N.C.D.A. 

Fundulea, vol. LXXV, 2007, p. 159-171.
5. Diaz–Ruiz R., Satovic Z., Avila C. et all. Con rmation of QTLs controlling Ascochyta 

fabae resistance in different generations of faba bean (Vicia faba Ls). Crop and Pasture Sci. 
2009, 60, 4, 353-361. 

6. Du Minmin, Wong Chao. Progress on mapping of quantitative trait loci in crops. J. 
Nartheast Agr. Univ. Engl. Ed. 2008. 15, 3, 63-67.

7. Elangovan M., Roi R., Dhona B. B. el all. Molecular genetic mapping of quantitative trait 
loci associated with loaf volume in hexaploid wheat (Triticum aesivum). Cereal Sci. 2008. 47, 
3, 587-598. 

8. Feys B.J., Parker J.E. Interplay of signaling pathways in plant disease resistance. Trends 
in Genetics, 2000, 16, 10, 449 – 455.

9. Han Vingpeng, Teng Weili, Vu Kangfu et al. Mapping QTL tolerance to Phytophthora root 
in soybean using microsate elite and RAPD/SCAR derived markers. Euphytica. 2008, 162, 2, 
231-239.

10. Hernondez-Delgado S., Reyes Valdes M.H., Rosales-Serna R., Mayek-Peres N.J.
Molecular markers associated with resistance to Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid in 
common bean. Plant Pathology. 2009, 91, 1, 163-170.

11. Lacombe S, Rougon-Cardoso A, Sherwood E, et all. Interfamily transfer of a plant 
pattern-recognition receptor confers broad-spectrum bacterial resistance. Nat. Biotechnol. 2010, 
28, 4, 365-369. 

12. Le soja francais atteintil son point bas? Semences et progr. 2008, 137, 95-98.
13. Lupascu G. The role of interactions in the formation of valuble quantitative trait 

phenotypes in farm plants. Journal of ASM. Life Sciences. 2010, 2(311), 122-125.
14. Lupascu G., ş.a. Particularităţi de interacţiune genotip x toxină de Fusarium pentru 

diverse  topatosisteme. Buletinul AŞM. 2006, 2, 143-148. 
15. Nadal M., Garcia-Pedrajas M.D., Gold Scott E. Dimorphism in fungal plant pathogens. 

FEMS Microbiol. Lett. 2008, 284, 2, 127-134.
16. Nobile P.M., Lopez C.R., Barsalobres-Cavalari C. et. all. Peanut genes identi ed during 

initial phase of Cercosporidium personatum infection. Plant sci. 2008, 174, 1, 78-87.
17. Sacristan S., Garcia-Arenal Fernando. Challenges for molecular plant pathology over 

the next ten years. The evolution of virulence and pathogenicity in plant pathogen populations. 
Plant Pathol. 2008, 9, 3, 369-384.

18. Sauer Marie-Laure A., Scott Roy A., Cheesbrough Thomas M. J. Marker – assisted 
selection for low linolenic acid content in soybean. Crop improv. 2008, 21, 2, 139-155.

19. Severin, V., Dencescu, S. Studiul raselor de Pseudomonas glycinea din culturile de soia 
din R.S. România. Probleme de genetică teoretică şi aplicată, 1976, VIII, 6, 377-382.

20. Strukenbrock E.H., McDonald B. A. Anual Review of Phytopathology. Palo Alto (Calif.). 
2008, p.75-100.

21. Zaamani-Noor N. Karlovskz P., Von Tiedemann A., Koopmann B. Molecular 
characterization of the interaction between Leptosphaeria maculans and Brassica napus in 
respect to relevant genes for pathogenicity and avirulence. Deutsche p anzenschutztagung, 
Kiel, 22-25 Sept., 2008. Mitt. Julius Kuhn-Inst. 2008, 417, p.408.

22. Zambrano Asia V., Martinez Gustavo, Gutierrez Zulay et al. Identi cation of RAPD 
marker linked to resistance of Musa to Fusarium oxysporum. Interciencia. 2007, 32, 11, 775-
779. 

23. Verect J.A. Klink H., Mitt. Auswirkungen des Klimawandels auf Krankheitserreger 
und p anzenschutz in landwirtschaftlichen kulturen Norddeutschlands: Deutsche 
p anzenschutztagung, Kiel, 22-25 Sept., 2008. Julius Kuhn-Inst. 2008, 417, p.87.



88

24. Билай В.И. Фузарии. Киев: Наукова Думка, 1977, 440 с.
25. Драгавцев В.А., Кочерина Н.В. Совр. проблемы взоимод. генетики и селекции 

растений. Культ. раст. для уст.с/х в XXI веке (поиск, интродукция, создание, сохранение и 
использование в селекции: Научные Труды. М. 2008, с. 416-423. 

26. Жученко A.A. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы).Теория 
и практика. M.: АгроРус, 2009– 1099 с.

27. Жученко A.A. Мобилизация мировых генетических ресурсов и средоулучшающие 
фитотехнологии. Издательство РУДН. 2007, 182 с.

28. Куприанова Е. В. Внутривидовой полиморфизм генов пероксидаз у Arabidopsis 
thaliana. Автор. Дис. на соиск., уч. степ. канд. биол. наук. Инст. Общей генетики. РАМ, 
Москва, 2008, 25 с.

29. Малиновский В.И. РR-белки и фитовирусы. Успехи совр. биол. 2009, 129, 3, 239-
247. 

30. Нецветаль В.П. К особенностям выявления изоэнзимов пероксидазы и их 
генетический контроль у ячменя. Генетика, 2008, 44, 9, 1287-1289.

31. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель, том 2-й. 
Грибы несовершенные. Киев: Наукова Думка, 1977. 300.с.

32. Пидопличко Н.М. Грибы — паразиты культурных растений. Определитель, том 
3-й. Грибы пикнидиальные. Киев: Наукова Думка, 1978, 231 с.

33. Плотникова Л.Я. Цитологические, молекулярные, и генетические основы 
видового иммунитета растений к грибным патогенам. Микология и фитопатология. 2008, 
42, 5, 393-410.

34. Фесенко П. П., Козыренко М. М., Артюкова Е. В., Ващенко А.П. Генетический 
анализ сортов и сомаклональных линий сои методом маркирования межмикросателлитных 
последовательностей (ISSR). In: Научно техн. Бюл. ВНИИ Масл. Культур. 2009, 1, 84-90.

35. Фeсенко П.П. Использование рекуррентной регенерации в селекции сои. Научн.–
Техн. Бюл. ВНИИ мaсл. Культур, 2008, 2, 49-52.

36. Чекалин Н.М. Гены устойчивости зернобобовых культур к болезням и вредителям: 
Соя (Glycine max). Генетические основы селекции зернобобовых культур на устойчивость 
к патогенам. www.agromage.com

37. Ярулина Л. Г. Сигнальные молекулы в регуляции устойчивости растений к грибным 
патогенам. Иммунопатология, Аллергология, Инфектология, Москва, 2009, 1, 116-117.

ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
СКРЕЩИВАНИЯ НА НАСЛЕДУЕМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ТЕМПЕРАТУРНЫМ СТРЕССАМ У ТОМАТОВ

Маковей М.Д.

Институт генетики и физиологии растений Академи Наук Молдовы

Введение

Селекция томата на устойчивость к стрессовым температурам является 
актуальной проблемой в условиях Молдовы. Главным вопросом селекционера 
при получении новых форм растений является «Как правильно подобрать 
родительские пары для скрещивания, чтобы получить потомство с желаемыми 
признаками?» Этот вопрос актуален и при получении сортов и гибридов томатов, 
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устойчивых к стрессовым температурным факторам. Генетическая природа 
устойчивости растений к факторам стресса изучена недостаточно. 

Исследуя наследование устойчивости к низким и высоким температурам у 
разных культур и по разным признакам [3, 5, 11] авторы приходят к выводу, что 
по изученным признакам имеет место рецессивный характер их наследования. 
Другие исследователи [8,10] утверждают, что признаки устойчивости в 
большинстве случаев находятся под полигенным контролем. Полигенная 
наследуемость также отмечена при генетическом анализе устойчивости пыльцы 
к низкой температуре [7]. Несмотря на это некоторые авторы [9] не оставляют 
попытки найти конкретные «гены устойчивости у растений».

Поскольку наследуемость представляет собой важный популяционно-
генетический параметр, то при его помощи можно прогнозировать эффективность 
индивидуального отбора. Знание величины коэффициента наследуемости 
позволяет правильнее решить вопрос о выборе наиболее эффективного метода 
селекции, правильно подобрать родительские пары для скрещивания, что во 
многом определяет результаты дальнейшей селекции [6]. Целью данной работы 
является определение доли влияния родительских компонентов скрещивания на 
проявление в гибридном потомстве устойчивости пыльцы к таким стрессовым 
факторам, как повышенная и пониженная температуры.

Материал и методы

Анализ наследования признаков устойчивости пыльцы томатов к высокой и 
низкой температурам проводился на различных комбинациях гибридов F

1
, где в 

качестве исходных форм использовались две материнские (Л 5 и Л 6) и семь (Л302; 
Л304; Л305; Л311; Л324; Л327 и сорт Виза) отцовских форм. Всего 14 комбинаций 
скрещивания. Изучение наследования устойчивости к температурным стрессам 
по признакам пыльцы в различных комбинациях F

1 
состояла из трех этапов:

 - оценка и отбор устойчивых образцов из коллекционного и селекционного 
материала

 - скрещивание генотипов с различными типами устойчивости к температурным 
стрессам и получение гибридного потомства

 - анализ наследуемости изучаемых признаков пыльцы в F
1 
и доли влияния 

материнских, отцовских форм и их взаимодействия в общей фенотипической 
дисперсии на проявление устойчивости в гибридах.

  Оценку родительских форм использованных для скрещивания и гибридов 
F

1
, на устойчивость к высокотемпературному стрессу проводили на сложных 

температурных фонах. Для этого использовались четыре температурных режима: 
35С; 38С; 45С и 48˚С и три временные экспозиции воздействия на пыльцу 
изучаемых генотипов: 3, 5 и 7 часов.

  Устойчивость пыльцы исходных родительских форм и гибридов F
1
, к 

низкотемпературному стрессу определяли в условиях in vitro при температурах 
6С и 10˚С проращивая её в течение 24 часов.

 Пыльцу исследуемых образцов проращивали на искусственной питательной 
среде, состоящей из 15% сахарозы и 0,006% борной кислоты [1]. Устойчивость 
генотипов к факторам стресса определялась по соотношению процента проросших 
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пыльцевых зерен в опыте к контролю [4]. Дисперсионный анализ результатов 
исследований проводился по схеме двухфакторного комплекса. Для изучения и 
установления доли влияния родительских компонентов на проявление признаков 
в F

1 
использовался компонентный анализ двухфакторного комплекса [2].

Результаты и обсуждение

В литературе имеются многочисленные данные, свидетельствующие об 
изменении качественных и количественных признаков в зависимости от условий 
выращивания растений. В данной работе приводятся результаты изучения 
влияния стрессовых температурных факторов (жара, холод) на характер 
проявления признаков устойчивости пыльцы у исходных родительских форм и в 
последующем гибридном поколении F

1
.

 Оценка экспериментальных образцов на разных температурных фонах (350С, 
380С, 450С и 480С) позволила дифференцировать их по степени устойчивости 
к высокотемпературному стрессу. Дисперсионный анализ характера 
взаимодействия «генотип х температура» и «генотип х время действия на пыльцу» 
вышеприведенными температурными режимами дает возможность выделить 
генотипы, пыльца которых способна выдерживать влияние высоких температур 
в течение более длительного времени – Л 7; Л 304 и Л 327. Это свидетельствует о 
том, что данные генотипы характеризуются высокой адаптивной способностью. 
Остальные изученные генотипы обладают средней и низкой адаптивностью, 
так как в зависимости от температурных режимов и временной экспозиции 
воздействия на пыльцу её жизнеспособность значительно меняется. Изученные 
линии с разными типами устойчивости использовались в скрещиваниях для 
получения гибридов F

1
.

При анализе признака «жизнеспособность пыльцы» у гибридов F
1
 в 

оптимальных условиях (250С) более высокие показатели имели место во втором 
блоке скрещиваний, где в качестве материнского компонента использовалась 
линия 7 (таблица 1). Лучшие результаты получены с обеими материнскими 
линиями в комбинациях Л 5 х Л 302 – 38,2%; Л 7 х Л 302 – 34,0%, а также Л 5 х 
Л 311 – 31,4% и Л 7 х Л 311 – 44,4%.

При анализе признака «жаростойкость пыльцы» высокие показатели 
обнаруживаются в комбинациях, где в качестве материнского компонента также 
используется линия 7. Такая закономерность наблюдается во всех вариантах 
температурного воздействия на пыльцу. Поскольку данная линия (Л 7) 
характеризуется жаростойкой пыльцой, то при её использовании в скрещиваниях 
этот признак четко передается потомству.

Высокая жаростойкость выявляется у гибридов F
1
 с участием отцовских форм 

Л 304; Л 311 и Л 324 при взаимодействии с обеими материнскими компонентами 
– линии 5 и 7 (таблица 1).

В целом по опыту, существенным в изученных комбинациях скрещивания 
(14 гибридов F

1
) при воздействии на пыльцу различными температурами (350С, 

380С, 450С и 480С) с использованием двух временных экспозиций (5 и 7 часов) 
оказалось влияние взаимодействия АВ (материнская х отцовская форма). 
О чем свидетельствуют коэффициенты наследуемости признака «жаростойкость 
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пыльцы» у гибридов F
1
 (таблица 2). Также, существенным в изученных 

комбинациях скрещивания оказалось влияние материнских форм (А).

Таблица 1. Показатели жаро- и холодостойкости пыльцы у разных  комбинаций 
гибридов F

1
 томатов.

Комбинации
гибридов F1

   Показатели признаков пыльцы у гибридных комбинаций  F
1

Жизнес-ть
  пыльцы,        
%  (25 ˚С)

    Жаростойкость пыльцы,  
%

Холодостойкость      
пыльцы,  %

35˚С 38˚С 45˚С 48˚С 6˚С 10˚С
Л5 х Л302     38,2  20,6 29,1 17,1  3,9     8,6    32,2
Л5 х Л304     24,2  31,0 66,5 57,0  7,4   19,7    27,8
Л5 х Л305     28,2  19,5 23,5 29,0  2,5     8,6    13,1
Л5 х Л311     31,4  37,2 72,9 83,7  8,3    17,9    29,9
Л5 х Л324     21,5  42,3 72,0 53,0  5,1      7,6    26,5 
Л5 х Л327     24,0  54,6 19,0  14,6  3,3      3,9      8,0 
Л5 х Виза     26,6  32,6 58,2 16,5  9,4      8,5     13,6
Л7 х Л302     34,0  37,6 77,1 62,9 12,6      5,8       6,4
Л7 х Л304     36,9  55,4 79,1 80,3   9,7     88,6     85,6
Л7 х Л305     31,0  34,2 61,9 84,2   2,8     76,6     84,7
Л7 х Л311     44,4  49,8 75,2 89,4   4,0     73,5     93,4
Л7 х Л324     28,4  28,5 46,1 75,7 10,9       3,5     28,5
Л7 х Л327     29,1  69,7 38,0 49,2   4,1      22,7     36,0 
Л7 х Виза     24,2  66,5 58,8 26,5   6,6      42,8     94,8

Показатели жизнеспособности пыльцы у гибридов F
1
 в оптимальных 

температурных условиях (25˚С) в основном определяются взаимодействием 
родительских компонентов (АхВ). Коэффициент наследования составляет 
66,7%.

При воздействии на пыльцу гибридов F
1
 температурным режимом 35˚С 

в течение 5 часов более значительное влияние на проявление признака 
жаростойкость пыльцы в F

1
 оказывает материнский компонент (55,4%) и несколько 

ниже этот показатель при его взаимодействии с отцовской формой (35,1%). При 
более длительной временной экспозиции воздействия на пыльцу (7 часов) эти 
значения несколько меняются (таблица 2). Такая же закономерность выявляется, 
при использовании температурного режима 38˚С. В данном блоке скрещиваний 
достаточно высокие показатели отмечены у трех комбинаций F

1 
(66,5% - 72,9%) с 

материнской линией 5. В блоке скрещивания с материнской линией 7 достаточно 
высокую жаростойкость пыльцы проявляют гибриды – Л7 х Л 302 -77,1%; Л 7 х 
Л 304–79,1%; Л 7 х Л 305-61,9% и Л 7 х Л 311–75,2% (таблица 1). Коэффициент 
наследуемости в широком смысле (H) показывает, что наибольший эффект в 
проявлении признака «жаростойкость пыльцы» в данном варианте имеет место 
при взаимодействии АВ (материнская х отцовская форма) - 68,0%. Степень 
передачи изучаемого признака от материнских форм (А) к гибридам составляет 
21,9%. От отцовских форм (В) и того меньше – 10,0%. 

 Во всех изученных комбинациях скрещивания (14), действие температурой 
45˚С в течение 5 часов на пыльцу гибридов F

1
 показывает, что проявление 

результативного признака в гибридах в основном определяется материнским 
компонентом (А). 
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Таблица 2. Коэффициенты наследования признака «жаростойкость пыльцы» 
гибридами F

1
. Примечание: ♀ - Линия 5 и Линия 7.  ♂ - Л 302; Л 304; Л 305; Л 311; 

Л 324; Л 327 и сорт Виза.

Компоненты
скрещивания

                                                                    H ,  %

25˚С – 3 часа    
(контроль)

35˚С 38˚С 45˚С 48˚С

А ♀
В  ♂
А × В   ( ♀ × ♂ )

                                        5 часов     
         12,4                 55,4               44,0             52,4                28,6
         16,2                 7,5                15,2              9,2                  7,2
         66,7                 35,1              39,3              37,9                61,6

А ♀
В  ♂
А × В     ( ♀ × ♂ )

                                       7 часов   
         12,4                37,6               21,9             35,9                19,0
         16,2                9,4                10,0              9,5                  7,5
         66,7                52,7              68,0              54,4                71,2 

Коэффициент наследуемости составляет 52,4%. При временной экспозиции 
7 часов, доля влияния материнского компонента (А) уменьшается и усиливается 
взаимодействие родительских компонентов (А х В). Действие отцовских форм (В) 
в обоих вариантах несущественно. Жаростойкую пыльцу с участием материнской 
линии 5 формируют гибриды F

1
 по следующим комбинациям: Л 5 ×Л 311 – 

83,7% и Л 5 × Л 304 – 57,0%. Высокие показатели по анализируемому признаку 
выявлены практически по всем гибридам F

1
 с материнской линией 7. Это Л 7 × Л 

302 – 62,9%; Л 7 × Л304 -80,3%; Л 7× Л 305 – 84,2%; Л 7 × Л 311 -89,4%; Л 7 × Л 
324 -75,7% и Л 7 × Л327- 49,2% (табл.1).

В варианте с режимом 48˚С также выделяется линия 7. Показатели её 
взаимодействия со всеми изучаемыми отцовскими формами значительно выше, 
чем у линии 5. Наиболее существенное влияние на проявление анализируемого 
признака в F

1 
при более высоком температурном режиме воздействия на пыльцу 

оказывает взаимодействие (А × В) факторов. Коэффициент наследуемости 
составляет 61,6 -71,2% и на 28,6-19,0 % данный признак определяется 
материнскими формами. Проявление признака в этом варианте, как и в 
предыдущих существенно не зависит от отцовских форм (В).

Следовательно, анализ влияния разных температурных режимов и временных 
экспозиций на жизнеспособность и жаростойкость пыльцы гибридов F

1
 от 

разных комбинаций скрещивания показал, что существенное влияние на степень 
проявления изучаемых признаков оказывают материнские формы (А) и их 
взаимодействие с отцовскими формами (А × В). В случае высокого температурного 
режима и более длительного воздействия на пыльцу, в изученных комбинациях 
существенным оказалось взаимодействие (А × В) о чём свидетельствуют 
коэффициенты наследуемости признака (таблица 2).

В следующем блоке исследований проводится оценка холодостойкости пыльцы 
у родительских компонентов, использованных в скрещиваниях. Дисперсионный 
анализ взаимодействия генотипа с температурным фактором выявил различную 
реакцию генотипов на действие низкотемпературного стресса. Из всех изученных 
генотипов самой холодостойкой пыльцой при 10˚С характеризовались Л327-
66,2% и Л7-60,2%. Значительно ниже показатели изучаемых признаков у сорта 
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Виза (27,6%). Очень низкие показатели по признаку «холодостойкость пыльцы» 
при обоих температурных режимах проявили линии 324; 304 и 305. У остальных 
генотипов отмечаются низкие показатели при 6˚С и значительное увеличение их 
при проращивании пыльцы на температурном фоне 10˚С в течение 24 часов.

При анализе устойчивости пыльцы гибридов F
1
 на температурном фоне 6˚С 

выявляются гибриды с достаточно высокими показателями. Например, Л 7 × Л 
304–88,6%; Л 7 × Л 305–76,6%; Л 7 × Л 311–73,5%; Л 7 × сорт Виза - 42,8%. 
При температуре 10˚С эти показатели несколько выше (таблица 1). Коэффициент 
наследуемости признака в данном блоке исследуемых гибридов показывает 
достаточно высокую долю влияния материнского компонента (А) на показатели 
этого признака у гибридов F

1
 и составляет 40,6%. Тогда, как при температурном 

режиме 10˚С, доля влияния материнских форм значительно меньше – 18,0% 
(таблица 3). В изученных комбинациях скрещивания существенным в обоих 
вариантах опыта (6˚С и 10˚С) оказалось влияние взаимодействия АВ (материнская × 
отцовская формы) и, это подтверждают полученные коэффициенты наследуемости 
признака «холодостойкость пыльцы» - 55,7% - 78,8% соответственно (таблица 
3).

В большинстве из рассматриваемых вариантов гибридов F
1
 как по признаку 

жаростойкость, так и холодостойкость пыльцы существенным оказалось 
действие материнских форм (А) и взаимодействие (АВ) материнская х отцовская 
формы. Выявленный высокий коэффициент наследуемости характеризует 
силу генетического влияния материнских форм и их взаимодействия с 
отцовскими компонентами на проявление признаков устойчивости по пыльце 
к факторам стресса. Жизнеспособность, жаро- и холодостойкость пыльцы у 
гибридов томатов существенно не зависит от отцовских форм. В комбинациях 
скрещивания, где в качестве материнского компонента используется линия 
устойчивая к высокотемпературному стрессу у гибридов F

1,
 с участием таких 

линий наблюдается более высокая устойчивость.

Таблица 3. Наследование признака холодостойкость пыльцы гибридами F
1

              Компоненты          
             скрещивания

                                            H, %

      25˚ С – 3 часа
        (контроль)

 10˚С – 24 часа  6˚ С – 24 часа

А    ♀
В    ♂
А × В  (♀  × ♂)

              31,6
               4,6 
              62,5

        18,0
          3,2
        78,8

         40,6
           3,6
         55,7

Примечание: ♀ - Линия 5 и Линия 7.  ♂- Л 302; Л 304; Л 305; Л 311; Л 324; Л 327; 
сорт Виза.

В случае увеличения температурного режима и временной экспозиции 
воздействия на пыльцу доля влияния взаимодействия АВ (материнская х отцовская 
форма) на показатели анализируемых признаков пыльцы гибридов усиливается. 

 Проведенное исследование позволяет определить селекционную ценность 
использованных в скрещиваниях генотипов, которая выражается в степени их 
влияния на проявление проанализированных признаков в следующем поколении, 
что измеряется коэффициентом наследуемости. В данном эксперименте 
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показатель наследуемости – это не только характеристика изученных признаков 
(жизнеспособность, жаро- и холодостойкость пыльцы), но также и тех 
искусственно созданных средовых (фоновых) условий в которых проводилось 
изучение исходных форм и гибридов F

1
, полученных на их основе. 

 Полученные показатели коэффициентов наследуемости позволяют наметить 
наиболее эффективные методы при селекции томата на устойчивость к стрессовым 
абиотическим факторам на этом этапе онтогенеза, предвидеть какие результаты 
могут быть получены при оценке и отборе форм устойчивых к конкретным 
условиям внешней среды.

 Выявленный характер наследуемости селектируемых признаков может быть 
предпосылкой для рационального планирования при подборе родительских 
пар для скрещивания и ориентировочного прогнозирования эффективности 
селекции.

Выводы

 - Выявлено, что стабильная передача признака жаро- и холодостойкость 
пыльцы к гибридному потомству F

1
, обеспечивается за счет материнских форм 

(А) и их взаимодействия с отцовскими формами (А х В). 
 - Установлено, что при более высоких температурных режимах и временных 

экспозициях воздействия на пыльцу, доля влияния взаимодействия родительских 
компонентов (материнская форма х отцовская форма) на проявление признаков 
устойчивости к стрессам у гибридов F

1
, усиливается.

 - Доля влияния отцовских компонентов (В) на показатели признаков 
устойчивости к абиотическим факторам стресса в F

1
- несущественна.

 - Показано, что в комбинациях скрещивания, где в качестве материнского 
компонента используется линия устойчивая к высокотемпературному стрессу у 
гибридов F

1,
 с участием таких линий наблюдается более высокая устойчивость. 
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IHTIOFAUNA RÂURILOR MICI DIN ZONA DE NORD A 
REPUBLICII MOLDOVA

Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin 

Institutul de Zoologie al Academiei  de Ştiinţe a Moldovei 

Introducere

Impactul antropic negativ asupra ecosistemelor râurilor mici din Republica Moldova 
s-a ampli cat o dată cu urbanizarea, industrializarea intensivă şi dezvoltarea sectorului 
agricol din anii 50-60 ai secolului trecut. Lucrările hidrotehnice care au regularizat 
cursul multor râuri din ţară, a modi cat caracterul natural al acestora, perturbând 
regimurile: hidrologic, termic, hidrochimic ş.a. Astfel, ecosistemele acvatice au suportat 
modi cări semni cative în sensul dezorganizării parţiale sau totale a structurii lor. Cât 
priveşte ihtiofauna, complexul ihtiocenotic reo l a fost treptat substituit de cel limno l 
eurioxibiont [2, 8, 9].

O altă cauză a reducerii populaţiilor speciilor autohtone a fost pătrunderea şi 
naturalizarea speciilor alogene (invazive). Aceste specii se manifestă printr-un 
comportament competitiv agresiv: de apărare, hrănire, reproducere ş.a., ceea ce le 
permite supravieţuirea şi chiar substituirea speciilor indigene. Un exemplu elocvent 
este  invazia guvidului-de-Amur în unii a uenţi din nordul bazinului r. Prut . 

În aceste condiţii, este necesară cunoaşterea exactă a modi cărilor survenite în 
structura ecosistemelor acvatice, în vederea remedierii şi ameliorării stării ecologice 
prin elaborarea şi utilizarea unei metodologii adecvate şi e ciente.

Studiul presupune actualizarea datelor privind ihtiofauna râurilor mici din nordul 
Republicii Moldova, anterior  ind re ectată în unele lucrări de specialitate [8, 9]. 

Materiale şi metode

În toamna anului 2010, au fost investigate ihtiocenozele a uenţilor r. Prut ca: r. 
Ciuhur, r. Racovăţ, r. Lopatnic, r. Vilia şi r. Larga. A fost monitorizată şi ihtiocenoza 
r. Căinari care face parte din bazinul  . Nistu şi este a uent al r. Cubolta, ce ne-a 
permis să scoatem în evidenţă (inclusiv cu rezultatele studiului altor râuri mici din 
aria Republicii Moldova) unele particularităţi de diferenţiere a structurii ihtiocenozelor 
a uenţilor acestor bazine.   

Pe lângă stabilirea componenţei speci ce a ihtiofaunei ecosistemelor menţionate 
s-a investigat şi structura comunităţilor de peşti prin intermediul indicatorilor ecologici 
analitici şi sintetici. Cercetarea ihtiofaunei a permis şi semnalarea unor modi cări, care 
re ectă multiplele efecte ale acţiunii antropice asupra ecosistemelor râurilor mici.

Materialul ihtiologic a fost colectat în  toamna anului 2010 în rîurile mici din nordul 
Repuplicii Moldova. Speciile de peşti au fost capturate prin mijloace clasice (năvodaşul 
cu lungimea 4m, dimensiunile laturii ochiului 5mm).  S-au capturat 1545 ex. de peşti 
care ulterior au fost eliberate : r. Căinari-273 ex.; r. Ciuhur-278 ex.; r. Racovăţ-388 ex.; 
r. Lopatnic-313 ex.; r. Vilia-159 ex.; r. Larga-134 ex. Au fost  xate 154 ex. în formol 
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de 4% pentru prelucrarea lor ulterioară în laborator. Analiza materialului ihtiologic s-a 
efectuat prin utilizarea metodelor clasice ecologice şi ihtiologice [1, 4, 5, 6, 10, 11, 
12]. Toate datele obţinute au fost supuse prelucrării statistice, utilizând programele 
STATISTICA 6,0  şi  Excel – 2007. Valorile indicilor ecologici analitici şi sintetici 
exprimă următoarele  semni caţii: 

D1 Subrecedente: <1,1%
D2 Recedente: 1,1%-2%
D3 Subdominante: 2,1%-5%
D4 Dominante: 5,1%-10%
D5 Eudominante: >10%

C1 Accidentale: < 25%
C2 Accesorii:25,1%-50%
C3 Consante: 50,1%-75%
C4 Euconstante:75,1%-100%

W1Accidentale: <0,1%
W2-W3Accesorii:0,1%-5%
W4-W5Caracteristice:5,1%-100% 

Rezultate şi discuţii

Râul Căinari, în zona de cercetare, se caracterizează printr-un biotop colmatat, în 
preajma râului întâlnim mai multe heleşteie piscicole care comunică prin râuleţe. 

Caracteristic este abundenţa mare a speciilor economic valoroase nimerite din 
aceste heleşteie aşa ca: sângerul, crapul, cosaşul care preferă locurile ferite de curenţi 
de apă. Boarţa, murgoiul bălţat şi carasul argintiu sunt specii eudominante, euconstante 
şi caracteristice, acestea ocupă un loc important în formarea şi menţinerea ihtiocenozei 
(Tab.1). 

Tabelul 1. Indicii ecologici şi semni caţia lor pentru speciile de peşti din r. Căinari, 
s. Zguriţa.

Nr. Speciile de peşti An D C W
% Clasa % Clasa % Clasa

1 Boarţa Rhodeus amarus
(Bloch, 1782) 84 30,76 D5 80 C4 24,61 W5

2 Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846) 50 18,31 D5 90 C4 16,48 W5

3 Caras argintiu Carassius gibelio
(Bloch, 1782) 35 12,82 D5 80 C4 10,25 W5

4 Porcuşor Gobio obtusirostris
Valenciennes, 1842 14 5,12 D4 60 C3 3,07 W3

5 Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758) 14 5,12 D4 40 C2 2,05 W3

6 Biban Perca  uviatilis L., 1758 12 4,39 D3 50 C2 2,19 W3

7 Sânger Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844) 12 4,39 D3 30 C2 1,31 W3

8 Zvârluga Cobitus taenia L., 1758 10 3,66 D3 50 C2 1,83 W3

9 Ghiborţ Gymnocephalus cernuus 
(L., 1758) 8 2,93 D3 30 C2 0,87 W2

10 Babuşca Rutilus rutilus (L., 1758) 8 2,93 D3 50 C2 1,46 W3

11 Crap Cyprinus carpio L., 1758 7 2,56 D3 30 C2 0,76 W2

12 Mocănaş Neogobius gymnotrachelus
(Kessler, 1857) 6 2,19 D3 20 C1 0,43 W2

13 Ciobănaş Neogobius  uviatilis (Pallas, 
1814) 5 1,83 D2 20 C1 0,36 W2

14 Novac Aristichthys nobilis
(Richardson, 1845) 4 1,46 D2 20 C1 0,29 W2

15 Cosaş Ctenopharyngodon idella  
(Valenciennes, 1844) 4 1,46 D2 30 C1 0,43 W2

H(s)= 3,20±0,22 e=0,21±0,01 Is=0,15±0,01

Sunt semnalate cârduri însemnate de boarţă care sunt relativ izolate. Porcuşorii
preferă curenţi de apă şi se găsesc mai mult în albie. Bibanul şi ghiborţul de asemenea 
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se ţin în grupe mici, dar se întâlnesc cu predilecţie lângă vegetaţia acvatică emersă. 
Analiza structurii speci ce a ihtiocenozei r. Căinari ne demonstrează un grad mare 
de asemănare cu r. Cubolta în care şi debuşează [3]. S-au capturat specii de guvizi ca: 
mocănaşul şi ciobănaşul, pe când în a uenţii r. Prut practic nu găsim aceste specii, 
sau sunt foarte rare. Important de menţionat că zvârluga se prezintă ca o specie 
subdominantă şi nu formează grupări mari, spre deosebire de r. Bâc unde este o specie 
eudominantă [2].

În zonele unde s-au colectat probele pe râul Ciuhur, biotopul este preponderent 
mâlos, abundă vegetaţia acvatică, albia este fracturată des,  ind regularizată de 
construcţiile hidrotehnice. 

Ciuhurul pe cursul său formează multe lacuri de albie unde se practică piscicultura. 
De aceea ihtiofauna acestui râu este puternic in uenţată de speciile de cultură (sânger, 
crap, novac, cosaş). Abundenţa relativă a şalăului ( 3,95%) este semni cativă datorită 
pătrunderii sale din crescătorii (Tab.2). Din cauza regularizării intensive se observă 
şi o eutro zare a lui mai activă în comparaţie cu alte râuri din nordul ţării (vegetaţia 
acvatică abundentă, colmatare pronunţată). Boarţa, carasul argintiu şi murgoiul bălţat
sânt specii eudominante (indicatori a proceselor active de eutro zare). Porcuşorii se 
întâlneşte în albie, la adâncime. A fost semnalată o abundenţă înaltă a carasului argintiu
cu ritm lent de creştere (de-asemenea pătruns din crescătorii). 

Tabelul 2. Indicii ecologici şi semni caţia lor pentru speciile de peşti din r. Ciuhur, 
s.Cupcin.

Nr. Speciile de peşti An
D C W

% Clasa % Clasa % Clasa

1 Boarţa Rhodeus amarus (Bloch, 
1782) 61 21,94 D5 80 C4 17,55 W5

2 Caras argintiu Carassius gibelio
(Bloch, 1782) 50 17,98 D5 100 C4 17,98 W5

3 Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846) 38 13,66 D5 90 C4 12,30 W5

4 Biban Perca  uviatilis L., 1758 26 9,35 D4 70 C3 6,54 W4

5 Babuşca Rutilus rutilus (L., 1758) 22 7,91 D4 60 C3 4,74 W3

6 Roşioara Scardinius 
erythrophthalmus (Linnaeus, 1785) 20 7,19 D4 50 C2 3,59 W3

7 Zvârluga Cobitus taenia L., 1758 11 3,95 D3 50 C2 1,97 W3

8 Şalău Sander lucioperca (L., 1758) 11 3,95 D3 40 C2 1,58 W3

9 Sânger Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844) 8 2,87 D3 30 C2 0,86 W2

10 Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758) 8 2,87 D3 30 C2 0,86 W2

11 Porcuşor Gobio obtusirostris
Valenciennes, 1842 7 2,51 D3 30 C2 0,75 W2

12 Crap Cyprinus carpio L., 1758 7 2,51 D3 30 C2 0,75 W2

13 Novac Aristichthys nobilis
(Richardson, 1845) 3 1,07 D1 10 C1 0,10 W2

14 Cosaş Ctenopharyngodon idella  
(Valenciennes, 1844) 3 1,07 D1 20 C1 0,21 W2

15 Ghiborţ Gymnocephalus cernuus
(L., 1758) 3 1,07 D1 20 C1 0,21 W2

H(s)= 3,342±0,23 e=0,22±0,01 Is=0,12±0,01



98

Pescuiturile de control în r. Racovăţ, lângă or. Edineţ au evidenţiat prezenţa unui 
hidrobiotop puternic colmatat, împânzit de vegetaţie acvatică. În capturi s-a depistat 
guvidul-de-Amur [7], care preferă zonele lin curgătoare, emergenţe laterale cu vegetaţie 
acvatică abundentă. Pescuiturile ştiinţi ce de control în apropierea satului Halahora-
de-Sus a constatat dominarea în capturi a speciilor limno le şi eurioxibionte, creşte 
abundenţa guvidului-de-Amur. Speci cul biotopului: albie regularizată, formând bălţi, 
lacuri de albie cu substrat mâlos şi împânzit cu vegetaţie acvatică,  ind un habitat perfect 
pentru această specie invazivă. Dintre speciile eudominante din acest râu menţionăm: 
babuşca, fufa, carasul argintiu. Babuşca este prezentă în toate probele (100%)  ind 
specie euconstantă (Tab.3).

Tabelul 3. Indicii ecologici şi semni caţia lor pentru speciile de peşti din 
r. Racovăţ, Edineţ.

Nr. Speciile de peşti An D C W
% Clasa % Clasa % Clasa

1 Babuşca Rutilus rutilus (L., 1758) 70 18,04 D5 100 C4 18,04 W5

2 Fufă Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843) 50 12,88 D5 70 C3 9,02 W4

3 Caras argintiu Carassius gibelio
(Bloch, 1782) 40 10,30 D5 90 C4 9,27 W4

4 Biban Perca  uviatilis L., 1758 38 9,79 D4 90 C4 8,81 W4

5 Boarţa Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 37 9,53 D4 80 C4 7,62 W4

6 Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846) 35 9,02 D4 90 C4 8,11 W4

7 Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758) 23 5,92 D4 50 C2 2,96 W3

8 Guvidul-de-Amur Percottus glehni
(Dybowski, 1877) 23 5,92 D4 50 C2 2,96 W3

9 Zvârluga Cobitus taenia L., 1758 22 5,67 D4 70 C3 3,96 W3

10 Ghiborţ Gymnocephalus cernuus(L., 
1758) 21 5,41 D4 50 C2 2,70 W3

11 Şalău Sander lucioperca (L., 1758) 3,35 D3 50 C2 1,67 W3

12 Porcuşor Gobio obtusirostris Valenciennes, 
1842 2,06 D3 40 C2 0,82 W2

13 Crap Cyprinus carpio L., 1758 1,54 D2 30 C2 0,46 W2

14 Sânger Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844) 0,51 D1 20 C1 0,10 W2

H(s)= 3,486±0,26 e=0,25±0,01 Is=0,10±0,01

În r. Lopatnic, cercetările ihtiologice s-au efectuat, în aval de or. Briceni, după 
cascada de lacuri. Caracteristica biotopului: zonă bogată în vegetaţie acvatică, puternic 
colmatată şi eutro zată Dintre speciile eudominante menţionăm: porcuşorul, fufa, 
babuşca (Tab.4).Guvidul-de-Amur este specie dominantă, euconstantă şi caracteristică 
acestui ecosistem. În populaţiile acestei specii predomină indivizi din grupele tinere de 
vârstă ce ne permite să constatăm o invazie “tânără” cu potenţial înalt de expansie. Nu 
este exclusă apariţia acestei specii şi în unele ecosisteme acvatice din zona Centru-Sud 
a ţării. Preferă locurile cu apă lin curgătoare şi împânzite cu vegetaţie acvatică, lacurile 
mici de albie  ind un habitat excelent de creştere şi dezvoltare a acestei specii. Lipsesc 
în probe speciile de cultură.

Râul Vilia lângă s. Beleavinţ, în aval şi amonte de drumul internaţional, se 
caracterizează printr-un biotop divers, substrat - de la mâlos până la pietros, curent mai 
rapid al apei, comparativ cu alte râuri investigate, dar sunt şi golfuleţe practic lipsite 
de curenţi. Malurile sunt protejate de fâşii de sălcişuri contra eroziunilor, colmatării 
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şi eutro zării ecosistemului. Porcuşorii se întâlnesc în abundenţă sub coronamentul 
acestor arbori.

În toate râurile mici unde au fost întâlniţi porcuşorii, se observă o dependenţă 
vădită dintre gradul de împădurire a malurilor şi abundenţa acestei specii. O cauză a 
micşorării rapide a ariei de răspândire a porcuşorului în limitele Republicii Moldova 
pot   considerate şi acţiunile de defrişare activă a fâşiilor de protecţie din preajma 
acestor râuri mici, având şi o mulţime de consecinţe ecologice negative. 

Speciile eudominante pentru această ihtiocenoză sunt: porcuşorul, babuşca, 
bibanul, obleţul şi murgoiul bălţat (Tab.5). Porcuşorul şi  babuşca sunt de asemenea şi 
specii euconstante (C4). 

Tabelul 4. Indicii ecologici şi semni caţia lor pentru speciile de peşti din 
r. Lopatnic, Briceni.

Nr. Speciile de peşti An D C W
% Clasa % Clasa % Clasa

1 Porcuşor Gobio obtusirostris
Valenciennes, 1842 41 13,09 D5 50 C2 6,54 W4

2 Fufa Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843) 37 11,82 D5 70 C3 8,27 W4

3 Babuşca Rutilus rutilus (L., 1758) 33 10,54 D5 90 C4 9,48 W4

4 Biban Perca  uviatilis L., 1758 30 9,58 D4 90 C4 8,62 W4

5 Guvidul-de-Amur  Percottus glehni
(Dybowski, 1877) 29 9,26 D4 80 C4 7,41 W4

6 Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846) 28 8,94 D4 60 C3 5,36 W4

7 Boarţa Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 27 8,62 D4 50 C2 4,31 W3

8 Caras argintiu Carassius gibelio
(Bloch, 1782) 25 7,98 D4 90 C4 7,18 W4

9 Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758) 25 7,98 D4 40 C2 3,19 W3

10 Osar Pungitius platygaster (Kessler, 
1859) 21 6,70 D4 40 C2 2,68 W3

11 Zvârluga Cobitus taenia L., 1758 9 2,87 D3 40 C2 1,15 W3

12 Ghiborţ Gymnocephalus cernuus(L., 
1758) 8 2,55 D3 20 C1 0,51 W2

H(s)= 3,47±0,314 e=0,29±0,02 Is=0,09±0,01

Tabelul 5. Indicii ecologici şi semni caţia lor pentru speciile de peşti din r.Vilia, 
s.Beleavinţ.

Nr. Speciile de peşti An D C W
% Clasa % Clasa % Clasa

1 Porcuşor Gobio obtusirostris
Valenciennes, 1842 43 27,04 D5 80 C4 21,63 W5

2 Babuşca Rutilus rutilus (L., 1758) 26 16,35 D5 90 C4 14,71 W5
3 Biban Perca  uviatilis L., 1758 17 10,69 D5 70 C3 7,48 W4
4 Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758) 17 10,69 D5 60 C3 6,41 W4

5 Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846) 16 10,06 D5 50 C2 5,03 W4

6 Zvârluga Cobitus taenia L., 1758 15 9,43 D4 40 C2 3,77 W3

7 Boarţa Rhodeus amarus (Bloch, 
1782) 13 8,17 D4 50 C2 4,08 W3

8 Caras argintiu  Carassius gibelio
(Bloch, 1782) 6 3,77 D3 40 C2 1,50 W3

9 Ghiborţ Gymnocephalus cernuus(L., 
1758) 6 3,77 D3 30 C2 1,13 W3

H(s)= 2,933±0,36 e=0,33±0,04 Is=0,15±0,01

Râul Larga, în apropierea s. Hlinaia se caracterizează prin biotopul său divers, 
substratul variază de la mâlos până la pietros, pe alocuri se formează praguri cu curent 
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rapid al apei şi maluri abrupte. Dintre speciile eudominante menţionăm: porcuşorul, 
carasul argintiu şi murgoiul bălţat. Apar speciile de cultură ca crapul şi şalăul. O 
particularitate importantă pentru ihtiocenoza acestui râu constituie apariţia grindelului, 
specie care face parte din fam. Balitoridae, nemaiântâlnită până acum în alte râuri mici, 
iubitoare de apă curată şi curent rapid de curgere. 

Tabelul 6. Indicii ecologici şi semni caţia lor pentru speciile de peşti din r.Larga, 
s.Hlinaia.

Nr. Speciile de peşti An D C W
% Clasa % Clasa % Clasa

1 Porcuşor Gobio obtusirostris
Valenciennes, 1842 49 36,56 D5 90 C4 32,91 W5

2 Caras argintiu Carassius gibelio
(Bloch, 1782) 19 14,17 D5 70 C3 9,92 W4

3 Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846)

16 11,94 D5 50 C2 5,97 W4

4 Grindel Barbatula barbatula (L., 1758) 12 8,95 D4 40 C2 3,58 W3
5 Zvârluga Cobitus taenia L., 1758 10 7,46 D4 50 C2 3,73 W3
6 Babuşca Rutilus rutilus (L., 1758) 9 6,71 D4 50 C2 3,35 W3

7 Ghiborţ Gymnocephalus cernuus(L. 
1758)

6 4,47 D4 30 C2 1,34 W3

8 Biban Perca  uviatilis L., 1758 5 3,73 D3 40 C2 1,49 W3
9 Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758) 5 3,73 D3 20 C1 0,74 W2

10 Şalău Sander lucioperca (L., 1758) 2 1,49 D2 10 C1 0,14 W2
11 Crap Cyprinus carpio L., 1758 1 0,74 D1 10 C1 0,07 W1
H(s)= 2,85±0,28 e=0,26±0,02 Is=0,19±0,01

Dendrograma similarităţii ( g.1) exprimă gradul de similitudine a ihtiocenozelor 
ecosistemelor râurilor investigate în funcţie de structura lor speci că.

Figura 1. Dendrograma similarităţii râurilor mici după componenţa speci că a 
ihtiofaunei efectuată prin metoda ”farest neighbor”.

În ceea ce priveşte gradul de similaritate între râurile analizate, r. Căinari are cel 
mai mare grad de asemănare (86,66%), după componenţa speci că a ihtiofaunei, 
cu r. Ciuhur, explicabil prin prezenţa a 13 specii comune de peşti din totalul de 15 
specii pentru ambele râuri. Cu o valoare înaltă de similaritate apar în evidenţă rîurile 
Lopatnic şi Vilia (85,71%), argumentat de prezenţa comună a 9 specii de peşti. 
Ihtiofauna r. Lopatnic include toate speciile colectate de peşti care le-am întîlnit in r. 
Vilia. Cea mai mare divergenţă în similaritate, după componenţa speci că a ihtiofaunei, 
a fost atestată între r. Lopatnic (66,6%), r. Căinari şi r. Ciuhur. În fond, componenţa 
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speci că a ihtiofaunei râurilor mici din nordul Republicii Moldova se caracterizează 
prin limnilizarea lor activă, explicând gradul lor înalt de asemănare.   

Figura 2. Aspectul comparativ al indicilor de diversitate pentru râurile mici.

Analizând indicele de diversitate Shannon (Hs) a ihtiocenozelor acestor râuri,s-a  
constatat că ponderea mare a speciilor dominante, micşorează semni cativ valoarea lui 
H(s). Iar, când ihtiocenozele acestora sunt constituite de specii fără ca ponderea unora 
din ele să domine semni cativ asupra celorlalte, valoarea H(s) creşte. 

Valoarea acestui indice este direct proporţional cu numărul de specii semnalate 
în ihtiocenoză, cea mai mare,  ind înregistrată în r.Racovăţ (3,486±0,26) ( g.2), cea 
mai mică (2,847±0,28) - în r. Larga, atestându-se 11 specii şi un decalaj pronunţat în 
distribuţia cantitativă a indivizilor diferitor specii.

Uniformitatea distribuţiei indivizilor pe specii (e) este scăzută (decalaj mare între 
efectivele diferitor specii), valorile  ind cuprinse între 21,3% (r. Căinari) şi 32,5% 
(r.Vilia). Analizând indicele Simpson (Is), conform căruia probabilitatea ca doi indivizi 
extraşi la întâmplare din ihtiocenoză să aparţină aceleiaşi specii, valoarea acesteia creşte 
odată cu descreşterea diversităţii,  cea mai înaltă, valoarea de 19,1%,   ind obţinută 
pentru r. Larga. Un subiect aparte reprezintă invazia speciilor alogene în ihtiocenozele 
ecosistemelor râurilor mici din Republica Moldova. În literatura de specialitate sunt 
abordate diferite tentative de cuanti care a acestui fenomen [6]. În aceste scopuri am 
folosit şi noi unii din aceşti indici, dar pentru a evidenţia mai precis ponderea şi impactul 
speciilor invazive am modi cat şi adaptat indicele de abilitate competitivă la speci cul 
ihtiocenozelor râurilor mici. Indicele lui Branch l-am folosit nu numai în formula sa 
originală, dar şi în formă modi cată în scopul evaluării parametrilor cantitativi între 
efectivele populaţiilor speciilor native şi non-native (Tab. 7).

Indicele invaziv a lui Branch reprezintă o valoare procentuală ce arată numărul 
speciilor alogene de peşti dintr-o ihtiocenoză raportat la numărul speciilor autohtone, iar 
forma sa modi cată reprezintă acelaşi raport, doar că valorile sunt introduse în funcţie 
de efectiv. Analiza valorilor din Tab. 7 atestă o legitate importantă: cu cât ne deplasăm 
mai spre nordul republicii, cu atât mai mult scade ponderea taxonilor şi a efectivelor 
speciilor alogene. De asemenea gradul de eutro zare a acestor ecosisteme se supune 
aceleaşi tendinţe, în aşa fel putem deduce că cu cât ecosistemul este mai eutro zat 
cu atât el este mai “tentant” pentru speciile alogene de peşti. De fapt, consecinţa 
intensităţii invaziilor alogene este cauza stării structural-funcţionale instabile a acestor 
ecosisteme.
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Taelul. 7 Analiza indicelor de invazie în ihtiocenozele râurilor mici din Republica 
Moldova.

Nr. Râurile mici
Indicele invaziv (Branch,1994), 

%
Indicele invaziv (după efectiv), 

%
1. r. Căinari 50,0 62,0
2. r. Ciuhur 50,0 57,9
3. r. Răcovăţ 40,0 34,7
4. r. Lopatnic 33,3 35,4
5. r. Vilia 28,5 16,1
6. r. Larga 22,5 35,3

Concluzii

În urma analizei taxonomice a materialului ihtiologic colectat din a uenţii de 1. 
nord al r. Prut, a fost constatată prezenţa a 19 specii de peşti care aparţin la 5 familii: 
fam. Cyprinidae (12 specii), fam. Percidae (3 specii), fam. Cobitidae (1 specie), fam. 
Balitoridae (1 specie), fam. Gasterosteidae (1 specie), fam. Odontobutidae (1 specie). 
O particularitate importantă a acestor râuri reprezintă lipsa în capturi a reprezentanţilor  
fam. Gobiidae. Componenţa taxonomică a ihtiofaunei r. Căinari, care face parte din 
bazinul  . Nistru, include 15 specii din 4 famili: fam. Cyprinidae (10 specii), fam. Per-
cidae (2 specii), fam. Gobiidae (2 specii), fam. Cobitidae (1 specie). 

Ihtiocenozele râurilor studiate se caracterizează prin procese intense de limni-2. 
 care,  ind abundente speciile ubicviste ca: carasul argintiu, murgoiul bălţat, zvîrluga, 
obleţul, boarţa, babuşca, bibanul, semnalate în toate râurile mici din ţară, fapt con r-
mat de gradul lor înalt de similaritate speci că.

După valoarea semni caţiei ecologice 3. carasul argintiu, murgoiul bălţat, boar-
ţa, porcuşorul, babuşca sunt specii caracteristice ihtiocenozelor râurilor mici.

Valoarea indicelui de diversitate Shannon este maximal în r. Racovăţ (3,49±0,26) 4. 
şi minimal (2,85±0,28) - în r. Larga.

În urma cercetărilor efectuate a fost constatată expansiunea acerbă a 5. guvidu-
lui-de-Amur,, speciei alohtonă invazivă, care în ecosistemele bazinului Prutului sa na-
turalizat perfect, ocupând poziţia de specie caracteristică. De asemenea s-a depistat 
o specie reo lă foarte rară pentru ihtiofauna ţării ca grindelul -  Barbatula barbatula
(Linnaeus,1758).

Ponderea taxonilor şi cea a efectivelor speciilor alogene de peşti în ihtioceno-6. 
zele râurilor mici ale Republicii Moldova scade în direcţia de la sud spre nord. 
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DINAMICA INDICILOR HIDROCHIMICI  ŞI CALITATEA APEI  
RÎULUI PRUT 

Zubcov Elena, Bagrin Nina, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, Borodin 
Natalia, Bogonin Zinaida

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Introducere

Prutul este al doilea după mărime rîu din Republica Moldova. El izvorăşte pe cel 
mai înalt vârf (m.Goverla) al Carpaţilor Ucraineni, lângă s.Vorohta. Lungimea rîului 
este de 898 km, în hotarele Moldovei - 695 km, suprafaţa bazinului hidrogra c  este de 
27500 km2. Pentru bazinul hidrogra c al r. Prut este caracteristică prezenţa unui număr 
mare de a uenţi mici şi lipsa celor mari. Prutul îşi varsă apele în Dunăre, la 174 km 
de la delta lui, reprezentând, astfel, ultimul a uent mare de stânga al unuia dintre cele 
mai mari rîuri ale Europei. Rîul Prut  are un debit  de apă de cca 2,9 km3, determinat 
de caracterul alimentării şi regimul lui hidrologic. În regiunea montană Prutul are o 
vale în formă de V cu lăţimea de 3 km, iar de la or. Lipcani în jos pe cursul rîului - în 
formă de trapez, cu lăţimea de la 3-7 km pînă la 12 km în deltă. Albia rîului formează 
un număr mare de meandre - coe cientul sinuozităţii constituie 1,7-2,2. Precipitaţiile 
atmosferice reprezintă sursa principală de alimentare; 3/4 din precipitaţii revin perioadei 
de vegetaţie. Podul de gheaţă, ca regulă, nu depăşeşte 80 de zile.

În zona con uenţei (Giurgiuleşti)  Republica Moldova are acces la Dunăre şi, de 
aici, la Marea Neagră, iar terminalul respectiv este privit ca un punct cheie în viitoarea 
dezvoltare economică a ţării. Rîul Prut constituie componenta de bază a rezervaţiei 
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ştiinţi ce Prutul de Jos, care, la rîndul său, este un element al Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării, cu rol extrem de important în conservarea biodiversităţii  orei şi faunei. 

Materiale şi metode de cercetare

În anii 2009-2010 în cadrul Programului de stat „Cercetări ştiinţi ce şi de ma-
nagement ale calităţii apelor” s-au  colectat  trimestrial, primăvara, vara şi toamna, 
eşantioane hidrobiologice, probe de apă şi suspensii din rîul Prut, sectorul medial şi 
inferior ( st. Branişte-Giurgiuleşti). S-a cercetat dinamica oxigenului dizolvat, a ioni-
ilor principali (hidrocarbonaţi, sulfaţi, cloruri, calciu, magneziu, sodiu, potasiu), ele-
mentelor nutritive (ioni de  amoniu, nitriţi, nitraţi, fosfor, siliciu), s-au stabilit valorile 
oxidabilităţii permanganate şi bicromate. Rezultatele obţinute au fost comparate cu 
materialele din anii precedenţi. Colectarea probelor din râu şi analiza lor chimică în la-
borator s-a efectuat conform metodelor  stabilite  în  hidrochimie  şi hidrobiologie [4].  

Rezultate şi discuţii

Componenţa chimică şi calitatea apei r. Prut este determinată de factori naturali şi 
antropici. Printre factorii naturali menţionăm structura şi componenţa rocilor, solurilor, 
relieful bazinului hidrogra c, structura şi abundenţa comunităţilor de hidrobionţi care, 
pînă în prezent, sunt insu cient studiate. In uenţă enormă asupra stării r. Prut a avut 
seceta din anul 2007, temperaturile caniculare şi inundaţiile din 2009-2010. Printre 
factorii majori antropici se numără deversarea apelor şi deşeurilor în bazinul hidrogra c 
al r. Prut,  construcţia şi funcţionarea terminalului Giurgiuleşti.

Este foarte important de menţionat faptul că în anii 2001-2006, în timp de vară, 
temperatura apei în Prutul Inferior nu depăşea 25,2oC, chiar şi în timpul etiajului, pe 
când în verile anilor 2009-2010 ea a atins 28o C (la un nivel destul de înalt al apei).

Investigaţiile efectuate demonstrează că în 2009 conţinutul oxigenului dizolvat a 
fost relativ satisfăcător pentru dezvoltarea hidrobionţilor,  ind pe sectorul Branişte – 
Giurgiuleşti în limitele de 8,1 şi 11,8 mg/l, sau 90-108% de saturaţie;  valorile maxime 
s-au înregistrat  primăvara şi toamna, iar cele mai mici – vara. Vara, în timpul inundaţiilor 
din 2010, conţinutul de oxigen dizolvat a scăzut până la 56% de saturaţie, necătând la 
o viteză mare şi un nivel înalt al apei,  iar după inundaţii – s-a coborît mai jos de 50% 
de saturaţie, constituind în sectorul inferior  3,9 mg/l şi  ind nesatisfăcător pentru mai 
multe specii de hidrobionţi, inclusiv peşti. În timpul expediţiei de vară pe malul rîului 
s-au observat mai multe organisme pierite. 

Conţinutul suspensiilor în apele rîurilor este un indice important care demonstrează 
intensi carea proceselor de eroziune în bazinul hidrogra c, cît şi poluarea cu deşeuri şi 
ape reziduale. Este evidentă in uenţa a uentului de dreapta al Prutului- r. Bahlui, care 
provoacă sporirea de zeci de ori a conţinutului de suspensii în rîul Prut (Fig.1). Dacă 
în majoritatea cazurilor concentraţiile suspensiilor minerale în apele Prutului au fost  
mult mai înalte decît ale celor organice, atunci în vara anului 2010 (după inundaţii) am 
observat o situaţie inversă - conţinutul de suspensii organice era mai mare decît cel de 
suspensii minerale. Acest fenomen, însoţit de sporirea concentraţiei materiei organice, 
în general, a determinat reducerea conţinutului de oxigen dizolvat pînă la valori critice 
pentru  ora şi fauna rîului Prut (mai mici de 4 mg/l). Toamna situaţia a revenit la cea 
multianuală, cu predominarea suspensiilor minerale.
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Sporirea conţinutului de suspensii în apele Prutului se re ectă negativ asupra 
proceselor de producţie şi destrucţie a materiei organice şi asupra organismelor 
planctonice  [1-3]. Aceste efecte au fost stabilite şi în anii 2001-2005, şi nu doar în 
timpul  viiturilor, inundaţiilor, dar şi în perioadele de etiaj, şi anume în avalul revărsării 
a uentului Bahlui.

Mineralizarea, cît şi conţinutul de ioni principali, sunt nişte indici conservativi şi 
depind, în majoritatea cazurilor, de factorii naturali. Este cunoscut că mineralizarea 
apei în timpul viiturilor scade, iar în timpul etiajului ea este mai înaltă. Necătând la 
faptul că în timpul inundaţiilor o cantitate enormă de diferite deşeuri s-a scurs în albia 
rîului, totuşi, mineralizarea apei r. Prut a fost minimă anume în timpul inundaţiilor 
(354-580 mg/l). S-a păstrat şi tendinţă clasică de creştere a mineralizării pe cursul 
rîului. Apa rîului Prut, în majoritatea cazurilor, se referă la clasa hidrogenocarbonată, 
grupa calciului, tipul II (după clasi carea lui Alekin).

De menţionat o sporire evidentă a conţinutului de sulfaţi (145 mg/l)  şi a ionilor 
de magneziu (30,4 mg/l) şi sodiu (68,5 mg/l) în perioada de toamnă care, alături de 
hidrogenocarbonaţi au determinat saltul  destul de mare al mineralizării în perioada de 
toamnă a anului 2009 - pînă la 750 mg/l şi a anului 2010 - pîna la 640 mg/l.

Pentru prima data, în toamna 2009 apa rîului pe sectorul Cahul – Giurgiuleşti a 
devenit, de-facto, de clasa hidrogenocarbonată (aproape de hidrogenocarbonată 
–sulfată), grupul sodiului, tipul II, ceea ce nu este caracteristic pentru rîul Prut.  Această 
tendinţă a fost înregistrată şi în anul 2010, dar ea n-a fost atît de evidentă precum în anul 
2009, cînd s-a schimbat radical coraportul între anionii şi cationii de bază  (Fig. 2-3). 

A sporit aportul sulfaţilor şi ionilor de sodiu, potasiu şi magneziu şi s-a micşorat 
destul de mult aportul hidrogenocarbonaţilor şi calciului în mineralizarea apei rîului Prut 
în sectorul inferior,  fenomen care serveşte drept dovadă a metamor zării compoziţiei 
chimice a apelor, legată de poluarea rîului. Astfel, in uenţa antropogenă asupra stării 
ecologice a r. Prut este destul de evidentă. Probabil, în această perioadă, a existat o 
sursă de poluare destul de puternică a rîului Prut cu ape reziduale sărate sau alte deşeuri 
care au provocat sporirea anionilor de sulfaţi şi cationilor de sodiu, potasiu şi magneziu 
(Fig. 2, 3).  Conţinutul de elemente nutritive  este unul din cei mai importanţi indici ai 
calităţii apei, care determină atît dezvoltarea mai multor organisme acvatice, cît şi nivelul 
de tro citate, intensitatea proceselor producţional-destrucţionale ale ecosistemelor 
acvatice. Concentraţiile compuşilor azotului mineral  (amoniu, nitrit, nitrat)  depind 
de un şir de factori, dar în perioada dată de cercetare  conţinutul acestor substanţe a 
fost mult mai scăzut decît în anii precedenţi şi valorile minime s-au înregistrat vara. 
Toamna concentraţiile azotulul de amoniu şi azotului din nitriţi,  ca şi cele ale fosforului 
mineral, au fost vizibil mai înalte, mai cu seamă, în anul 2010   (Tab. 1). 

Concentraţiile azotului şi fosforului organic au fost  mai înalte decât cele ale  
azotului şi fosforului mineral (Fig. 4, 5). Pentru rîurile curate coraportul între compuşii 
elementelor nutritive este invers; de menţionat că, în ultimii ani în timpul primăverii şi 
în toamna anului 2010 conţinutul de azot mineral l-a depăşit pe cel organic.             

Este evidentă şi poluarea rîului Prut cu substanţe organice pe cursul rîului. Spre 
exemplu, concentraţia substanţelor organice a sporit în anul 2009 de la 6,8 mg/l  la 
Sculeni  pînă la 21,2 mg/l  la Giurgiuleşti şi în anul 2010 - de la 11,0 pînă la 30,2 mg/l, 
corespunzător.
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Figura 1. Dinami-
ca suspensiilor mine-
rale (S

min
), organice 

(S
org

) şi totale  (S
total

) în      
r. Prut (B- Branişte, 
S- Sculeni, L- Leuşeni, 
C- Cahul, Cp- Cîşliţa-
Prut, G- Giurgiuleşti), 
anii 2009-2010, mg/l.

Figura 2. Di-
namica ionilor de 
hidrogenocarbonaţi, 
sulfaţi şi  cloruri în r. 
Prut (B- Branişte, S- 
Sculeni,  L- Leuşeni, 
C- Cahul, Cp- Cîşliţa-
Prut, G- Giurgiuleşti),  
anii 2009-  2010, mg-
ecv/l

De regulă, valorile oxidabilităţii permanganate sporesc spre toamnă, cînd o parte 
de plante acvatice se descompun, dar în vara anului 2010, în timpul inundaţiilor, în 
apele rîului au pătruns destul de multe substanţe organice alohtone şi aceasta a dus şi la 
sporirea oxidabilităţii permanganate,  cu atingerea valorilor maxime (Fig.6).
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Tabelul 1. Dinamica concentraţiei azotului mineral de amoniu (N-NH
4
), azotului nitrit 

(N-NO
2
) şi azotului nitrat (N-NO

3
) în apele r.Prut, mg/l.

Staţiile de 
colectare

anotimp
2009 2010

N-NH
4

N-NO
2

N-NO
3

N-NH
4

N-NO
2

N-NO
3

Branişte primăvara 0,110 0,014 1,10 - - -

Sculeni primăvara 0,070 0,011 1,08 0,10 0,011 1,31

Cahul primăvara 0,002 0,020 1,25 0,17 0,026 1,43

Câşliţa Prut primăvara 0,002 0,021 0,94 0,21 0,018 1,48

Giurgiuleşti primăvara 0,002 0,022 0,91 0,10 0,02 1,18

Sculeni vara 0,002 0,005 0,81 0,02 0,008 0,69

Leuseni vara 0,002 0,006 1,02 0,08 0,004 0,59

Cahul vara 0,002 0,003 0,96 - - -

Câşliţa Prut vara - - - 0,06 0,009 0,15

Giurgiuleşti vara 0,002 0,012 0,92 0,18 0,011 0,18

Sculeni toamna 0,11 0,004 0,68 0,01 0,085 0,82

Leuşeni toamna 0,002 0,037 0,98 0,17 0,255 1,13

Cahul toamna 0,002 0,021 1,28 0,21 0,230 1,09

Câşliţa Prut toamna 0,010 0,014 1,09 0,20 0,215 0,98

Giurgiuleşti toamna 0,070 0,013 1,11 0,23 0,150 0,98

Figura 3. Dinami-
ca ionilor de calciu, 
magneziu, sodiu şi 
potasiu în  r. Prut (B- 
Branişte, S- Sculeni,  
L- Leuşeni, C- Ca-
hul, Cp- Cîşliţa-Prut, 
G- Giurgiuleşti), anii 
2009-2010, mg-ecv/l.

Astfel, apele r. Prut, în majoritatea cazurilor, au fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea 
hidrobionţilor, însă conţinutul suspensiilor, de citul oxigenului dizolvat s-au re ectat 
negativ asupra unor grupe de organisme acvatice. Metamor zarea componenţei chimice 
a apei în sectorul inferior al rîului denotă o in uenţă intensivă antropogenă, însă, în 
ansamblu, apele r. Prut corespund cerinţelor pentru ecosistemele acvatice  care pot 
servi drept surse de apă potabilă,  cît şi pentru irigare,  piscicultură şi acvacultură. 
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Figura 4. Dinamica azotului mineral (N
min

), organic (N
org

), total (N
total

) în r. Prut (B-Branişte,  
S-Sculeni,  L-Leuşeni, C-Cahul, Cp-Cîşliţa-Prut, G- Giurgiuleşti) în anii 2009- 2010, mg/l.

Figura 5. Dinamica fosforului mineral (P
min

), organic (P
org

), total (P
total

)  în r. Prut (B- Branişte,  
S- Sculeni,  L- Leuşeni, C- Cahul, Cp- Cîşliţa-Prut, G- Giurgiuleşti)în anii 2009-2010, mg/l.
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Figura 6. Dinamica oxidabilităţii permanganate în  r. Prut (B- Branişte,  S- Sculeni, 
L- Leuşeni, C- Cahul, Cp- Cîşliţa-Prut, G- Giurgiuleşti), mgO/l.

Concluzii

Rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează că, conform indicilor hidrochimici 
şi a diferitor clasi cări internaţionale în vigoare, apa r. Prut poate   utilizată atât în 
calitate de sursă de apă potabilă, cît şi pentru irigare şi acvacultură. 

În majoritatea cazurilor, calitatea apei a fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea 
hidrobionţilor, inclusiv  peşti, cu unele excepţii, determinate de  concentraţiile sporite 
de suspensii, substanţe organice  şi valorile mici ale saturaţiei apei cu oxigen dizolvat 
(de exemplu, în timpul inundaţiilor din 2010 şi perioada de după acestea). 

Pentru valori carea durabilă a resurselor acvatice din bazinul hidrogra c al      r. 
Prut, este necesară restabilirea aşa-numitor poldere sau zone umede naturale ale rîului, 
curăţirea albiei mai multor a uenţi  pentru prevenirea consecinţelor nefaste ale viiturilor 
şi etiajului.

Este  necesară revizuirea şi restabilirea zonelor de protecţie a rîului Prut şi a uenţilor 
lui, majoritatea cărora sunt baraţi de diverse construcţii hidrotehnice şi pe malurile 
cărora sunt amplasate numeroase  gunoişti. 

Este importantă şi  revederea situaţiei în zona fostei gospodării piscicole Cahul, 
care poate   transformată într-o zonă umedă amenajată, poate chiar şi într-o zonă de 
turism ecologic, sau într-o gospodărie piscicolă pentru creşterea peştelui în policultură, 
cu aspecte de piscicultură ecologică. 
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INFLUENŢA REMEDIULUI BIOR ASUPRA MODIFICĂRILOR 
ONTOGENETICE ALE CONŢINUTULUI DE CARNOZINĂ ŞI OXID 

NITRIC ÎN MUŞCHII SCHELETICI ÎN STRESUL OXIDATIV

Rudic Valeriu1, Popa  Veaceslav2, Gudumac Valentin2

1Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, 2Laborator Biochimie, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Introducere

Ficobiotehnologia reprezintă o direcţie importantă a ştiinţei biotehnologice moderne, 
care se ocupă de elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor biologic active 
pentru medicină şi farmaceutică din biomasa unor cianobacterii şi microalge, cea mai 
cercetată şi valori cată biotehnologic  ind cianobacteria Spirulina platensis. Printre 
avantajele biotehnologice demonstrate ale spirulinei pot   enumerate: cheltuielile mici 
la cultivare, toleranţa faţă de diverşi factori ai mediului înconjurător, durată scurtă 
a perioadei de cultivare, productivitatea sporită şi gradul înalt de asimilare de către 
organismul uman şi animal [11, 12]. Utilizarea biomasei de spirulină în calitate de 
materie primă pentru obţinerea preparatelor medicamentoase reprezintă o direcţie 
prioritară în  cobiotehnologie [9, 12].  

În acest sens şi-a dovedit e cienţa şi este deja valori cat biopreparatul cianobacterian 
BioR [10]. De o incontestabilă actualitate şi valoare sunt cercetările asupra mecanismelor 
de acţiune asupra organismului a remediului cianobacterian BioR forti cat cu diferiţi 
compuşi biologic activi, ceea ce permite obţinerea remediilor direcţionate pentru 
pro laxia şi tratarea afecţiunilor de diferită etiologie. 

Publicaţiile ştiinţi ce la care am avut acces, nu ne-au furnizat informaţii despre 
existenţa unor studii detaliate privind in uenţa remediului BioR asupra nivelului de 
dipeptide histidinice concentrate în ţesuturile excitabile şi care predomină cantitativ în 
ţesutul musculaturii scheletice. Dintre aceste dipeptide cea mai studiată este carnozina 
(β-alanil-L-histidina). Rolul principal al carnozinei şi derivaţilor săi este protejarea 
ţesuturilor excitabile de acţiunea nocivă a radicalilor liberi, ea având o acţiune 
antioxidantă marcată [1, 4, 5]. 

Numeroase studii au demonstrat, atât la nivel de ţesuturi cât şi de organe, că 
carnozina posedă nu numai proprietăţi puternice antioxidante dar şi speci ce cum 
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ar   cea de agent imunomodulator şi neurotransmiţător, chelator de metale grele şi 
modulator al activităţii enzimatice, manifestă efecte antihipertensive şi antineoplazice. 
Există studii care demonstrează e cienţa carnozinei în tratamentul cataractei senile şi 
accelerarea vindecării rănilor super ciale şi arsurilor la nivelul pielii [1, 5, 7, 14]. 

Deosebit de relevantă este acţiunea de protejare a carnozinei împotriva deteriorărilor 
celulare induse de  oxidul de azot, fapt demonstrat într-un studiu unde s-a examinat 
protecţia realizată de carnozină împotriva morţii celulare din culturile de celule 
astrogliale induse de oxidul nitric (NO). A fost găsită o corelaţie între protecţia celulelor 
şi activitatea carnozinei de anihilare a  radicalilor liberi ai azotului. În plus, autorii au 
demonstrat o interacţiune directă a dipeptidei cu NO [2].

În ceea ce priveşte rolul biologic al carnozinei şi NO în diferite stări patologice, 
acesta a fost elucidat mai detaliat în patologia ţesutului muscular (tulburări ale inervaţiei, 
distro a musculară progresivă, poliomielită, etc.). Astfel, în diverse miopatii paralel 
cu perturbările funcţionale ale muşchilor scheletici, scade conţinutul de carnozină şi 
cel al nitric oxid sintetazei neuronale (nNOS), iar corijarea acestor dereglări ar putea 
constitui una din posibilele strategii al tratamentului e cient al afecţiunilor musculaturii 
scheletice [8, 13, 14]. 

Scopul studiului a fost de a cerceta in uenţa remediului BioR asupra modi cărilor 
ontogenetice ale conţinutului de dipeptide histidinice şi oxid nitric în ţesutul muscular 
sheletic în stresul oxidativ indus prin administrarea de durată a tetraclorurii de carbon 
- CCl

4
. 

Materiale şi metode

Experienţele au fost efectuate pe 100 şobolani masculi albi fără pedigriu divizaţi 
în trei categorii de vârstă: tineri (2 luni), adulţi (6 luni) şi bătrâni (18 luni), care au 
format următoarele loturi de cercetare: lotul I – animale intacte (martor); lotul II – 
animale cărora li s-a modelat stresul oxidativ (SO) prin administrarea soluţiei 50% 
CCl

4 
în doza 1,0 ml/kg masă corporală, bisăptămânal, timp de 8 săptămâni; lotul III 

– animale cu SO + BioR 1 mg/kg masă corporală; lotul IV – animale cu SO+ BioR 2 
mg/kg masă corporală. Remediul medicamentos BioR a fost administrat intramuscular, 
în volumul de 0,5 ml, timp de 10 zile. Animalele din lotul 2 cărora li s-a modelat 
SO au primit intramuscular soluţie 0,9% NaCl timp de 10 zile. Remediul BioR a fost 
obţinut în Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM de către academicianul  
Valeriu Rudic [11].  La 24 ore după ultima injectare animalele au fost sacri cate sub 
narcoză uşoară cu eter dietilic. Ţesutul muscular a fost extras, eliberat de tendoane 
şi oase, şi supus triturării până la starea de praf în azot lichid în piuliţa de porţelan. 
Aprecierea conţinutului de carnozină şi nivelul oxidului nitric (NO) în ţesutul muscular 
a fost estimat conform procedeelor descrise [6]. Rezultatele obţinute au fost evaluate 
statistic conform criteriului t-Student cu ajutorul programului StatsDirect (StatsDirect 
Ltd., 2001).

Rezultate şi discuţii

Rezultatele cercetării dinamicii ontogenetice ale conţinutului de carnozină în 
ţesutul muscular al animalelor de laborator sunt expuse în tabelul 1. După cum reiese 
din tabel, în condiţii  ziologice normale se înregistrează o tendinţă de diminuare a 
concentraţiei de carnozină în ţesutul muscular pe parcursul dezvoltării ontogenetice 
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ale organismului, dar aceste modi cări nu au avut relevanţă statistică. Excepţie 
constituie animalele bătrâne la care nivelul de carnozină este mai jos cu 14 % decât la 
animalele tinere, deosebirile  ind statistic veridice (p<0,05). Datele obţinute se a ă în 
concordanţă cu rezultatele unor cercetători care de asemenea au înregistrat în ţesutul 
muscular o diminuare a conţinutului de carnozină în ontogeneză, fenomen valabil şi 
pentru afecţiunile ţesutului muscular [7]. 

Inducerea stresului oxidativ (SO) prin intoxicare cu CCl
4

provoacă modi cări 
neunivoce ale concentraţiei de carnozină în ţesutul muscular la animalele de diferită 
vârstă: dacă la animalele tinere se constată o creştere statistic concludentă a conţinutului 
de carnozină cu +18%, apoi la cele adulte are loc diminuarea veridică a indicelui 
respectiv cu -16%, iar la animalele bătrâne avem o diminuare mai pronunţată cu - 46% 
(p<0,001). În aşa fel, CCl

4
 manifestă o acţiune nocivă mai pronunţată la animalele 

bătrâne, decât la cele adulte şi tinere. Reducerea conţinutului de carnozină în ţesutul 
muscular scheletic, stabilită în cercetările noastre are ca rezultat suprimarea funcţiilor 
biologice unice ale dipeptidei - cea de antioxidant intracelular hidro l, care protejează 
celulele de efectele nocive ale speciilor reactive ale oxigenului (SRO), inclusiv, cele 
induse de  compuşii carbonilici, acumularea cărora reprezintă manifestarea  biochimică 
majoră ale îmbătrânirii [4, 5].   

Administrarea bioremediului BioR în ambele doze animalelor tinere pe fundalul 
intoxicaţiei cu CCl

4
 conduce la diminuarea conţinutului de carnozină în raport cu 

animalele netratate, totodată nivelul acesteia practic se normalizează. La animalele 
adulte intoxicate cu CCl

4
  cura de tratament cu BioR în ambele doze s-a dovedit a   

ine cientă, deoarece aceasta  a condus la diminuarea pronunţată a parametrului cercetat 
sub valorile lotului cu patologia netratată. Reducerea nivelului de carnozină sub 
in uenţa BioR ar putea   rezultatul epuizării rezervelor de această dipeptidă, deoarece 
carnozina este un scavenger potent nu numai al SPO, dar şi al NO [4, 14].

La animalele bătrâne intoxicate cu CCl
4
 după cura de BioR în doza 1 mg/kilocorp 

conţinutul de carnozină practic se normalizează, ceea ce se datorează evident restabilirii 
rezervelor de dipeptidă în ţesutul muscular prin efectele pozitive ale tratamentului 
aplicat. La dublarea dozei de BioR (2mg/kg) are loc o creştere vădită, veridică statistic 
cu 18% a compusului histidinic faţă de lotul animalelor intoxicate cu CCl

4
, totuşi nivelul 

carnozinei continuând să persiste la valori reduse în raport cu indicele martor.
Astfel, rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează efectul pozitiv al remediului 

cianobacterian BioR care manifestă proprietatea de a reduce de citul de carnozină la 
animalele bătrâne în SO provocat de intoxicaţia cu CCl

4
 şi chiar de a restabili conţinutul 

de dipeptidă în ţesutul muscular. Mecanismele prin care  remediul cianobacterian BioR 
induce aceste efecte rămân necunoscute în ciuda faptului că acest preparat este un 
antioxidant bine documentat care inactivează e cient  speciile reactive ale oxigenului 
şi azotului. 

De menţionat faptul că, carnozina poate modula expresia proteinelor stresului 
şi sinteza NO, ambii aceşti compuşi pot  stimula eliminarea proteinelor modi cate 
oxidativ prin  intermediul sistemului proteazomal sau prin alte mecanisme [2, 14].

Rezultatele de determinare a conţinutului de NO în ţesutul muscular la diferite 
perioade ale ontogeniei postnatale ale animalelor la intoxicarea cu CCl

4
 şi la 

administrarea remediului BioR sunt ilustrate în tabelul 2. 
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Tabelul 1. Conţinutul de carnozină în ţesutul muscular la diferite perioade ale 
ontogeniei postnatale, la intoxicaţia cu CCl4 şi la administrarea remediului BioR.

Lotul
Condiţii de 
experiment

Carnozina, μmol/s·g ţesut
animale tinere animale adulte animale bătrâne

I Martor
6,02±0,16

100%
5,91±0,26

100%
5,18±0,33#

100%

II CCl
4

7,08±0,35 **
118%

4,98±0,27* ###

84%
2,80±0,14** ###  

54%

III
CCl

4
+BioR

1 mg/kg
5,64±0,27xxx

94%
 3,06±0,22*** xx ###

52%
4,65±0,20 xx ###

90%

IV
CCl

4
+BioR

2 mg/kg
5,83±0,18xx

97%
3,05±0,11*** xx ###

52%
3,30±0,18** xx###

64%
Notă: * − diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; ** - p<0,01;  *** - 

p<0,001. x - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul animalelor intoxicate cu CCl
4
, p<0, 05;   xx- 

p<0, 01; xxx- p<0, 001;  ### - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul animalelor tinere, p<0,001.

După cum se vede, în condiţii  ziologice normale, pe parcursul ontogeniei 
postnatale, odată cu înaintarea în vârsta, are loc diminuarea concentraţiei de NO, la 
animalele adulte valorile acestui indice  ind cu 16% mai inferioare comparativ cu 
animalele tinere( p<0, 05), cel mai mic nivel înregistrându-se la animalele bătrîne 
(reducere cu  44% faţă de cel speci c şobolanilor tineri).

Tabelul 2. Conţinutul oxidului nitric în ţesutul muscular la diferite perioade ale 
ontogeniei postnatale, la intoxicarea cu CCl

4
 şi la administrarea remediului BioR.

Lotul
Condiţii de 
experiment

NO, nmol/s·g ţesut

animale tinere animale adulte animale bătrâne

I     Martor
643,7±31,1 

100%
539,4±22,5#

100%
425,2±18,8### 0

100%

II CCl
4

619,7±37,1
96%

555,5±10,3
103%

112,5±9,8***
26%

III
BioR

1 mg/kg
388,9±17,5***

60%
762,6±36,3 **#

141%
347,6±22,1 *

82%

IV
BioR

2 mg/kg
543,3±39,0

84%
624,0±58,7

116%
496,5±18,3 *

117%
Notă: * − diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul-martor, p<0,05; 

 ** - p<0,01;  *** - p<0,001; x - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul 
animalelor intoxicate cu CCl

4
, p<0, 05;   xx- p<0, 01; xxx- p<0, 001; # - diferenţă statistic 

semni cativă faţă de lotul de animale tinere, p<0,05;  ## - p<0,01;  ### - p<0,001; 
0 - diferenţă statistic semni cativă faţă de lotul animalelor adulte, p<0, 05.

SO produs prin intoxicarea cu CCl
4
provoacă modi cări pronunţate ale concentraţiei 

de NO în ţesutul muscular doar la animalele bătrâne, în acest caz înregistrându-se o 
diminuare marcată a cantităţii de NO, care era aproape de 4 ori mai joasă decât nivelul 
înregistrat în lotul martor.  Rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează că după cura 
de tratament cu BioR în doza 1 mg/kilocorp conţinutul de NO se reduce cu 40% la  
animalele tinere intoxicate cu CCl

4
, (p>0,01), iar la dublarea dozei de preparat acest 

indice s-a majorat până la 543,3±39,0, ceea ce este cu 16% mai inferior de cât valorile 
martorului.

La animalele adulte intoxicate cu CCl
4
 cura de tratament cu BioR în doza 1 mg/

kilocorp  a condus la creşterea pronunţată a valorilor parametrului cercetat care  depăşea 
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cu 41% valorile lotului martor. Doza dublă de preparat (2 mg/kilocorp) induce o creştere 
neveridică a conţinutului de NO în ţesutul muşchilor în condiţiile SO.

La animalele bătrâne intoxicate cu CCl
4
 după medicaţia cu BioR în doza 1 mg/

kilocorp se constată o creştere substanţială a conţinutul de NO, dar care era cu 18% mai 
inferior comparativ cu martorul. La dublarea dozei de BioR (2mg/kg) are loc nu numai 
restabilirea conţinutului de NO, dar şi o creştere statistic veridică cu 17% a nivelului 
acestuia în raport cu indicele martor. Creşterea nivelului de NO în ţesutul muscular sub 
in uenţa remediului cianobacterian BioR s-ar putea datora proprietăţii acestuia de a 
induce expresia nitric-oxid sintetazei endoteliale (eNOS), fapt demonstrat în literatură 
[3]. Această constatare poate avea implicaţii importante pentru  dezvoltarea pe viitor a 
tratamentului farmacologic al bolilor musculaturii striate. 

Astfel, compuşii care induc creşterea NOS sau expresia izoenzimei neuronale – 
nNOS, prezente în cantităţi sporite în musculatura striată sau compuşii care optimizează 
producţia de NO de către NOS existente, cum ar   L-arginina, ar putea, de asemenea, 
exercita efecte terapeutice considerabile.

Concluzii

1. Stresul oxidativ indus prin intoxicare cu CCl
4

provoacă modi cări neunivoce ale 
concentraţiei de carnozină în ţesutul muscular pe parcursul ontogeniei postnatale: la 
animalele tinere se constată o creştere concludentă a conţinutului de carnozină, iar la 
cele adulte şi bătrâne are loc diminuarea veridică a indicelui respectiv.

2. Remediul cianobacterian BioR in uenţează pozitiv asupra stresului oxidativ 
produs  de intoxicarea cu CCl

4
,ceea ce se manifestă la animalele tinere prin normalizarea 

conţinutului de carnozină, iar la animalele bătrâne efectul pozitiv al preparatului se 
explică prin proprietatea acestuia de a micşora de citul de carnozină şi chiar de a 
restabili conţinutul de dipeptidă în ţesutul muscular.

3. În condiţii  ziologice normale, pe parcursul ontogeniei postnatale, are loc 
diminuarea concentraţiei de NO, cel mai mic nivel înregistrându-se la animalele bătrîne 
(reducere cu - 44% faţă de cel speci c şobolanilor tineri). Intoxicaţia cu CCl

4
provoacă 

modi cări pronunţate ale concentraţiei de NO în ţesutul muscular doar la animalele 
bătrâne, în acest caz înregistrându-se o diminuare pronunţată a cantităţii de NO.

4. Administrarea remediului cianobacterian BioR în diferite doze in uenţează 
neunivoc conţinutul de NO la animalele tinere în condiţiile stresului oxidativ produs de 
intoxicarea cu CCl

4
: doza 1 mg/kilocorp condiţionează micşorarea, iar dublarea dozei 

de preparat contribuie la majorarea acestui indice până la valori apropiate de cele ale 
martorului. La animalele adulte şi bătrăne tratamentul cu BioR conduce la creşterea 
substanţială a conţinutul de NO datorită , probabil, capacităţii acestui preparat de a 
restabili activitatea NO-sintazei în ţesutul muscular.
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MODIFICĂRILE ONTOGENETICE ALE NIVELULUI DE SULFAŢI 
ÎN ŢESUTUL OSOS ÎN CONDIŢII FIZIOLOGICE, OSTEOPATIA 

EXPRIMENTALĂ ŞI LA ADMINISTRAREA UNOR REMEDII

 Tagadiuc Olga2, Rudic Valeriu1, Gulea Aurelian3

1Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AȘM,
2USMF “N.Testemiţanu”, 3Catedră Chimie anorganică a USM

Introducere

 Numeroase cercetări de ultimă ora s-au axat pe studiul substanţelor biologic active 
de origine naturală cu efecte adaptive, modulatoare, terapeutice, etc. Un interes deosebit 
ca obiect de cercetare îl reprezintă cianobacteria Spirulina platensis. Preparatele din 
această cianobacterie se caracterizează prin conţinut important de proteine, aminoacizi 
indispensabili, acid γ-linolenic, vitamine, polizaharide, minerale, etc. [9]. Actualmente 
a crescut numărul comunicărilor referitor la efectele terapeutice ale preparatelor din 
Spirulina platensis în afecţiuni ca diabetul zaharat, artrita, anemia, cancerul, bolile 
cardiovasculare etc. [4, 6, 1, 3]. Sunt bine cunoscute şi efectele antioxidante ale 
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preparatelor din Spirulina platensis atribuite  cocianinei, β-carotenei, tocoferolului, ac. 
γ-linolenic şi fenolilor din componenţa lor [7]. Administrarea pro lactică a remediilor 
din Spirulina platensis diminuează acţiunea hepatotoxică a cadmiului şi cea nefrotoxică 
a gentamicinei [5]. Deasemenea, este certă acţiunea imunostimulatoare a extractelor 
Spirulinei platensis, care se manifestă prin creşterea rezistenţei organismelor la infecţii, 
ampli carea sintezei anticorpilor şi citokinelor [2].

Datele literaturii de specialitate referitor la acţiunea remediilor din Spirulina 
platensis asupra metabolismului şi compoziţiei ţesutului osos sunt extrem de limitate. 
Astfel, scopul cercetării noastre a fost studirea modi cărilor ontogenetice ale nivelului 
de sulfaţi în ţestutul osos în condiţii  ziologice normale, în osteopatia experimentală şi 
la administrarea remediului cianobacterian BioR, a compuşilor coordinativi ai cuprului 
CMT-28 şi CMT-67 şi a combinaţiilor lor.

Materiale şi metode

 Studiul a fost efectuat pe un eşantion de 301 şobolani albi de laborator fără 
pedigriu de ambele sexe. Animalele au fost divizate în următoarele loturi: I – şobolani 
tineri, pînă la maturitatea sexuală; II – şobolani adulţi, în perioada reproductibilă; III – 
şobolani bătrîni, postmenopauzali; IV – şobolani senili. Animalele loturilor I-III au fost 
divizate în următoarele subloturi: martor – masculi şi femele în număr egal; animale 
cu OP, indusă prin administrarea sol. 50% de CCl

4 
 în ulei de măsline în doză de 1 ml/

kg, bisăptămânal, timp de 8 săptămâni; animale cu OP+BioR 1mg/kilocorp (masculi); 
animale cu OP+BioR 2 mg/kilocorp (masculi); animale cu OP+CMT-28 1 mg/kilocorp 
(femele); animale cu OP+CMT-67 1 mg/kilocorp (femele); animale cu OP+CMT-
28+BioR (cîte 1 mg/kilocorp, femele); animale cu OP+CMT-67 + BioR (cîte 1 mg/
kilocorp, masculi). 

Remediul BioR a fost obţinut din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Modova, iar compuşii coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 – la Catedra Chimie 
anorganică a USM. 

La 24 ore după ultima administrare animalele au fost sacri cate sub narcoză uşoară 
cu eter sulfuric. Oasele femurale au fost extrase, eliberate de ţesuturile adiacente şi 
înlăturată măduva osoasă prin spălări repetate cu soluţie glaciară de 0,9% de NaCl. În 
continuare oasele femurale au fost îngheţate în azot lichid şi supuse triturării până la 
starea de pulbere în piuliţa de porţelan cu pisălog.

Nivelul sulfaţilor s-a determinat prin metoda turbidimetrică după hidroliza acidă 
prealabilă a eşantionului de ţesut osos şi prelucrarea cu soluţie de BaCl

2
. Concentraţia 

de sulfaţi a fost determinată după curba de calibrare, care s-a construit în baza diluţiilor 
succesive ale soluţiei standard stock de K

2
SO

4
. Concentraţia sulfaţilor s-a exprimat 

în mMol la gram de ţesut. Evaluarea statistică a diferenţei semni cative dintre indicii 
studiaţi a fost efectuată în baza testului statistic nonparametric „U Mann-Whitney” şi 
pragul de semni caţie p<0,05 cu programul computerizat „StatsDirect”.

Rezultate şi discuţii

. Rezultatele cercetării dinamicii ontogenetice a concentraţiei sulfaţilor în ţesutul 
osos în condiţii  ziologice normale (tab. 1) relevă că, în ontogeneză concentraţia de 
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sulfaţi în ţesutul osos al şobolanilor masculi adulţi, bătrîni şi senili creşte extrem  de 
mult faţă de nivelul speci c celor tineri – de 35 ori, 23 ori şi  27 ori, respectiv (p<0,001 
în toate cazurile). Modi cări similare s-au înregistrat la femele – nivelul sulfaţilor a 
crescut la femelele adulte, bătrîne şi senile comparativ cu cele tinere de, respectiv,  14, 
18 şi 10 ori (p<0,001 în toate cazurile). Cel mai înalt nivel al sulfaţilor la masculi s-a 
înregistrat la animalele adulte, pe cînd la femele – la cele bătrîne, nivelul minim  ind la 
animalele tinere indiferent de sex. 

Inducerea OP experimentale determină modi cări diferite ca amploare şi direcţie 
ale concentraţiei de sulfaţi în ţesutul osos (tab. 1). La masculi, indiferent de etapa 
ontogenetică de dezvoltare, nu se atestă modi cări statistic concludente, iar la femele 
conţinutul sulfaţilor scade statistic veridic la animalele bătrîne cu 53% (p<0,01). 
Dinamica ontogenetică a nivelului sulfaţilor la masculii cu OP experimentală este 
similară celei speci ce animalelor intacte – la masculii tineri s-a identi cat cea mai 
joasă concentraţie a sulfaţilor. Nivelul sulfaţilor creşte de 52 ori la cei adulţi şi de 29 ori 
la cei bătrîni (p<0,001 în ambele cazuri)comparativ cu cei tineri, totodată, la masculii 
adulţi nivelul sulfaţilor depăşea cu 56% (p<0,01) valorile speci ce animalelor bătrâne. 
Aceeaşi dinamică este caracteristică pentru concentraţia sulfaţilor în ţesutul osos al 
femelelor cu OP experimentală, care se deosebea de cea identi cată la femelele martor 
prin lipsa diferenţelor în conţinutul de sulfaţi la animalele adulte şi bătrâne. 

Tabelul 1. Nivelul sulfaţilor în ţesutul osos al şobolanilor martor (M) şi cu osteopatie 
experimentală (OP) la diferite etape ale ontogenezei  postnatale (mM/g ţesut).

Lot Sex Tineri (I) Adulţi (II) Bătrîni (III) Senili (IV)

M
♂ 0,07±0,02 2,42±0,09***T 1,59±0,15***T,***A 1.91±0.12***T,**A

♀ 0,16±0,04 2,29±0,36***T 2,90±0,34***T,## 1.61±0.11***T,**B

OP
♂ 0,05±0,006 2,58±0,10***T 1,44±0,25***T,**A

♀ 0,24±0,06## 2,21±0,42***T 1,53±0,09***T, ☼☼

Legendă. a) veridicitatea statistică a diferenţelor în dependenţă de vîrstă conform criteriului 
U Mann-Whitney: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; T – faţă de şobolanii tineri, A –faţă de 
şobolanii adulţi, B – faţă de şobolanii bătrîni; b) veridicitatea statistică a diferenţelor determinate de 
sex conform criteriului U Mann-Whitney: # p<0,05; ## p<0,01. c) veridicitatea statistică a diferenţelor 
nivelului sulfaţilor între lotul martor şi lotul cu OP conform criteriului U Mann-Whitney: ☼ p<0,05; 
☼☼ p<0,01.

Administrarea remediului cianobacterian BioR a determinat modi carea semni -
cativă a nivelului de sulfaţi în ţesutul osos la animalele tinere cu OP experimentală 
(tab 2). Concentraţia sulfaţilor creşte în cazul administrarii a 1 mg/kg BioR cu 140% 
(p<0,01) şi în cazul administrarii a 2 mg/kg BioR – cu 460% (p<0,01), ce aduce valorile 
sulfaţilor la 171% şi 400% (p<0,01) comparatic cu martorul. La animalele adulte reme-
diul BioR, de asemenea, măreşte concentraţia sulfaţilor în ţesutul osos faţă de valorile 
identi cate la animalele cu OP, dar veridică este doar creşterea indusă de doza de 1 mg/
kg (12%, p<0,05). Această creştere aduce nivelul sulfaţilor la valori cu 20% (p<0,01) 
peste cele martor. Spre deosebirele de grupele precedente de dezvoltare ontogenetică, 
la animalele bătrîne cu OP remediul BioR în ambele doze, nu induce modi cări statistic 
concludente ale concentraţiei sulfaţilor în ţesutul osos, în raport cu OP experimentală 
şi lotul martor. Administrarea BioR, indiferent de doză, menţine dinamica ontogenetică 
a sulfaţilor similară celei speci ce animalelor martor şi cu OP experimentală – nivelul 
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minim a fost stabilit la animalele tinere, iar cel maxim la animalele bătrîne, diferenţele 
 ind statistic veridice între toate loturile (tab. 2).

Tabelul 2. In uenţa remediului BioR asupra conţinutului de sulfaţi în ţesutul osos 
al şobolanilor masculi cu osteopatie experimentală (OP) la diferite etape ontogenetice 
postnatale (mM/g ţesut).

Lotul de animale Tinere (I) Adulte (II) Bătrîne (III)
Martor 0,07±0,02 2,42±0,09***T 1,59±0,15***T,***A

OP 0,05±0,006 2,58±0,10***T 1,44±0,25***T,**A

OP+BioR 1 mg/kg 0.12±0.02§§ 2.90±0.10§,***T 1.44±0.28***T, ***A

OP+BioR 2 mg/kg 0.28±0.07§§ 2.81±0.17***T 1.29±0.12***T, ***A

Legendă. a) veridicitatea statistică a diferenţelor în dependenţă de vîrstă conform criteriului U 
Mann-Whitney: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001;  b) veridicitatea statistică a diferenţelor între 
lotul martor şi lotul cu OP conform criteriului U Mann-Whitney: ☼ p<0,05; ☼☼ p<0,01; ☼☼☼ p<0,001; 
c) veridicitatea statistică a diferenţelor între lotul cu OP şi loturile cu BioR conform criteriului U 
Mann-Whitney: § p<0,05; §§ p<0,01.

Datele tabelului 3 relevă că, atît compusul CMT-28, cît şi CMT-67 modi că statistic 
concludent nivelul sulfaţilor în ţesutul osos al animalelor cu OP experimentală la toate 
etapele de dezvoltare. În toate grupele ontogenetice studiate concentraţia sulfaţilor 
creşte statistic semni cativ peste valorile depistate la animalele cu OP experimentală 
şi la cele martor. Totodată, la administrarea compuşilor coordonativi ai cuprului 
studiaţi se modi că dinamica ontogenetică a concentraţiei de sulfaţi în ţesutul osos al 
animalelor cu OP. Creşterea extrem de mare a valorilor sulfaţilor la animalele tinere 
şi moderată la cele bătrîne, nivelează diferenţele dintre aceste două grupe stabilite 
la animalele intacte, cu OP experimentală şi cele cărora li s-a administrat BioR. Se 
menţin diferenţele concentraţiei de sulfaţi la animalele adulte comparativ cu cele tinere 
şi bătrîne (p<0,001, în toate cazurile).

Tabelul 3. In uenţa asupra nivelului sulfaţilor în ţesutul osos al şobolanilor femele, cu 
osteopatie experimentală (OP), compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 la 
diferite etape ontogenetice postnatale (mM/g ţesut).

Lotul Tineri Adulţi Bătrîni
Martor 0,16±0,04 2,29±0,36***T 2,90±0,34***T

OP 0,24±0,06 2,21±0,42***T 1,53±0,09***T, ☼☼

CMT-28 4,11±1.02§§ 22,43±1,04§§§,***T 5,50±0,50§§§,***A

CMT-67 12,40±0,52§§§ 23,88±1,20§§§,***T 11,20±0,47§§§,***A

Legendă. a) veridicitatea statistică a diferenţelor în dependenţă de vîrstă conform criteriului 
U Mann-Whitney: * p < 0,05; ** p < 0,01;  p < 0,001; b) veridicitatea statistică a diferenţelor între 
lotul martor şi lotul cu OP conform criteriului U Mann-Whitney: ☼ p<0,05; ☼☼ p<0,01; ☼☼☼ p<0,001; 
c) veridicitatea statistică a diferenţelor nivelului sulfaţilor între lotul cu OP şi loturile cu CMT-28 şi 

CMT-67 conform criteriului U Mann-Whitney: § p<0,05; §§ p<0,01, §§§ p<0,001.

Analiza datelor din  g. 1 demonstrează că, ambele combinaţii – CMT-28+BioR 
şi CMT-67+BioR, ampli că conţinutul de sulfaţi în ţesutul osos al animalelor cu OP 
experimentală la toate etapele ontogenetice, cu excepţia lotului animalelor bătrîne 
cărora li s-a administrat CMT-28+BioR şi la care s-a înregistrat diminuarea acestuia 
cu 24% (p<0,05) faţă de nivelul speci c animalelor cu OP netratate. În rezultat, la 
administrarea combinaţieie CMT-28+BioR la animalele tinere şi adulte conţinutul 
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sulfaţilor depăşeşte valorile martor cu, respectiv, 75% (p<0,05) şi 32% (p>0,05), iar la 
cele bătrîne scade cu 60% (p<0,001) sub nivelul de referinţă. 

femele masculi
Figura 1. In uenţa compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 în 

combinaţie cu BioR asupra nivelului sulfaţilor în ţesutul osos al animalelor cu OP (mM/g 
ţesut). Legendă. a) veridicitatea statistică a diferenţelor în dependenţă de vîrstă conform criteriului 
U Mann-Whitney: * p < 0,05; ** p < 0,01;  p < 0,001;  b) veridicitatea statistică a diferenţelor între 
lotul martor şi lotul cu OP conform criteriului U Mann-Whitney: ☼ p<0,05; ☼☼ p<0,01; ☼☼☼ p<0,001;  
c) veridicitatea statistică a diferenţelor nivelului sulfaţilor între lotul cu OP şi loturile cu CMT-28 şi 

CMT-67 conform criteriului U Mann-Whitney: § p<0,05; §§ p<0,01, §§§ p<0,001.

Combinaţia CMT-67+BioR majorează concentraţia sulfaţilor în ţesutul osos al 
animalelor tinere cu 680% (p<0,05) şi adulte  cu 40% (p<0,001), în comparaţie cu 
lotul cu OP experimentală precum, şi faţă de cel martor cu 457% (p<0,05) şi 50% 
(p<0,001). La animalele bătrîne această combinaţie induce creşterea neconcludentă a 
concentraţiei de sulfaţi care depăşea cu +17%, (p>0,05) valorile speci ce şobolanilor 
cu OP experimentală. 

Administrarea combinată a compuşilor coordinativi ai cuprului cu BioR menţine 
dinamica ontogenetică a concentraţiei de sulfaţi în ţesutul osos al animalelor 
experimentale identi cată la cele martor. Astfel, valorile speci ce animalelor tinere le 
depăşeau pe cele speci ce şobolanilor adulţi şi bătrîni, iar cele depistate la animalele 
adulte erau mai mari decît cele speci ce lotului de şobolani bătrîni (p<0,001 în toate 
cazurile). 

Rezultatele studiului nostru au relevat efectele bene ce ale remediului cianobacterian 
BioR administrat individual sau în combinaţie cu compuşii coordinativi ai cuprului 
asupra concentraţiei sulfaţilor în ţesutul osos al animalelor cu OP experimentală. 
Majorarea nivelului sulfaţilor re ectă, probabil, creşterea conţinutului de proteoglicani 
sulfataţi în ţesut, glicozaminoglicanii predominanţi ai cărora sunt condroitin-4- şi 
condroitin-6-sulfaţii. Dat  ind rolul primordial al proteoglicanilor în marcarea sediului 
depozitării substanţelor minerale în procesul mineralizării, este evident că, acumularea 
lor indică o ampli care a formării osoase în cadrul remodelării. 

Astfel, datele noastre sunt în concordanţă cu studiile altor cercetători, ce au identi cat 
acţiuni polivalente bene ce ale remediilor de origine cianobacteriană forti cate cu 
elemente minerale osteotrope asupra metabolismului osos în osteoporoza primară şi 
secundară [8, 10]. 
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Concluzii

Concentraţia sulfaţilor în ţesutul osos al animalelor martor, cu osteopatie 1. 
experimentală şi la administrarea remediului cianobacterian BioR, a compuşilor 
coordinativi ai cuprului şi combinaţiilor lor indiferent de sex se caracterizează prin 
dinamică ontogenetică similară – nivelul minim s-a depistat la animalele tinere, iar cel 
maxim – la cele adulte.

Osteopatia experimentală nu afectează statistic semni cativ concentraţia 2. 
sulfaţilor în ţesutul osos al şobolanilor de diferită vîrstă şi sex.

Administrarea BioR şi a combinaşilor lui cu compuşii coordinativi ai 3. 
cuprului CMT-28 şi CMT-67 ampli că potent concentraţia sulfaţilor în ţesutul osos al 
şobolanilor cu OP experimentală, ce relevă creşterea nivelului proteoglicanilor sulfataţi, 
indispensabili formării osoase.
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PROCEDEE NOI DE SPORIRE A NIVELULUI DE ACUMULARE 
A UNOR BIOELEMENTE ANTIOXIDANTE ÎN BIOMASA 

MICROALGEI VERZI HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

Cepoi Liliana, Miscu Vera, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Sadovnic Daniela, 
Iaţco Iulia, Rudic V.

Institutul deMicrobiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

În ultimii ani se acordă o atenţie sporită valori cării principiilor active antioxidante 
de origine naturală, astfel ca carotenoizii,  avonoizii, fenolii, surse importante ale căro-
ra sunt considerate şi microalgele [2, 4, 5, 9, 12]. Explorarea biomasei cianobacteriene 
şi microalgale cu un conţinut sporit de microelemente antioxidante este la fel, una din 
direcţiile relativ noi în  cobiotehnologie [7, 12]. De nite de către cercetători ca bioele-
mente, dotate cu rol catalitic, non-catalitic şi de structură, speci citatea şi indispensabi-
litatea lor este determinată de includerea în enzime, hormoni şi vitamine, iar în dozele 
biotice ele sunt dotate cu acţiuni de catalizare a proceselor de oxidare radical-libere 
enzimatice sau non-enzimatice [1, 3, 8, 15]. 

Fierul este unul din principalele bioelemente antioxidante, carenţa lui  ind printre 
cauzele anemiei, dar şi a disfuncţiilor imune. Fierul convertit în compuşi bioorganici 
se  include efectiv în metabolismul de biosinteză celulară, în măsura necesităţilor  zi-
ologo-metabolice ale organismului. Fe ascorbat peroxidaza şi în special, Fe-superoxid 
dismutaza (Fe-SOD) sunt printre compuşii cu rol principal în distrugerea radicalilor 
liberi[15].

Zincul este considerat al doilea bioelement antioxidant ca  semni caţie şi ca pre-
zenţă în organism. Fiind metabolizat în structura unor proteine cu rol catalitic şi de 
transport, semni caţia lui este strâns legată de participarea la reacţiile enzimatice din 
interiorul celulei. Mecanismul activităţii biologice înalte a zincului este legat de sta-
bilitatea legăturilor coordinative cu majoritatea liganzilor intracelulari. Prin capaci-
tatea sa înaltă de complexare, el stabilizează structura unor proteine neenzime aşa ca 
α-macroglobulinele şi metalotioneinele, precum şi glicoproteine cum ar   insulina. Prin 
stabilizarea structurilor intracelulare - ribozomi şi biopolimeri zincul joacă un rol im-
portant în mecanismul eredităţii [15]. Microalga verde  Haematococcus pluvialis este 
printre obiectele biotehnologice de interes comercial  sporit,  ind explorată în calitate de 
sursă preţioasă de principii active antioxidante, dar  capabilă să acumuleze şi să metabo-
lizeze şi ionii metalelor, inclusiv  erul şi zincul, incluzându-le în propriile structuri ce-
lulare. Pornind de la semni caţia acestor două bioelemente pentru procesele metabolice 
şi  ziologice în organismul uman, precum şi din oportunitatea elaborării de noi produse 
nutraceutice şi remedii medicamentoase cu conţinut de principii bioactive şi  er şi zinc cu 
efecte sanogene similare  au fost întreprinse cercetări în direcţia modelării capacităţii de 
acumulare de către hematococ a  erului  şi zincului - în perspectiva valori cării biomasei, 
conform procedeelor elaborate drept sursă de noi preparate cu proprietăţi polivalente, cu 
proprietăţi antioxidante, antianemice şi  imunomodulatoare. 
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Materiale şi metode 

Drept obiect de studiu a servit tulpina de colecţie a algei verzi Haematococcus 
pluvialis CNM-AV-05. Tulpina a fost cultivată pe mediul nutritiv RD la temperatura de 
26˚C, la iluminare constantă de 1500 lx cu agitare periodică, timp de 10 zile [6].  

Pentru cercetări au fost selectaţi o serie de compuşi coordinativi ai Fe(III), sintetizaţi 
şi oferiţi de către academicianul Constantin Turtă şi doctorul în chimie Ana Lăzărescu. 
Compuşii coordinativi nominalizaţi au fost introduşi în mediul nutritiv speci c  creşterii 
şi dezvoltării tulpinii microalgale utilizate până la inocularea culturii, concentraţiile 
testate  ind de la 5 la 35 mg/l cu intervalul între variante de 5 mg/l. În calitate de 
reglatori ai creşterii productivităţii şi sursă de zinc au fost utilizaţi compuşi coordinativi 
ai Zn(II) cu aminoacizii: alanina, serina, glicina, în concentraţii de la 1mg/l la 20mg/l. 
Compuşii au fost oferiţi pentru studii de către doctorul în chimie Ludmila Ciapurina.

Productivitatea hematococului a fost determinată gravimetric, iar cantiatea de zinc 
acumulat în biomasă  spectrofotometric, confrom procedeului descris[13].

Toate experienţele au fost executate în 3 repetări. Calculul matematic şi veridicitatea 
statistică s-a efectuat utilizând posibilităţile Microsoft Of ce Excel.

Rezultate şi discuţii

Procesele de producere a biomasei de microalge - sursă de  er şi zinc bioconvertit 
revin în centrul cercetărilor biotehnologice în  oportunitatea producerii unor produse 
bioactive noi polivalente. Mecanismele de transport şi acumulare a  erului la 
cianobacterii  şi alge sunt foarte puţin studiate în comparaţie cu alte organisme. Sunt 
cunoscute cercetările recente în ce priveşte transportul metalelor de tranziţie, inclusiv 
şi a  erului la alga verde Chlamydomonas reinhardtii [11]. Astfel,  transportul  erului 
ţine de  prezenţa unor  grupe speciale de transportatori  membranari (ionofori feric 
speci ci - siderofori) capabili de a extrage ionii de  er din mediul nutritiv şi de a-i  
transporta în interiorul celulei. Odată ajunşi  în interior, ionii de  er necesită a    prinşi 
de unii complecşi celulari macromoleculari,   ind metabolizaţi apoi în structura unor  
proteine, peptide, aminoacizi, polizaharide, datorită interacţiunii cu grupările hidroxil-
(OH) ai alcoolilor primari şi secundari, cetogrupele- (COH), precum şi cu grupările 
hidroxil aminice (N-OH), cu  restul acetat (COO‾), punţile disul dice (SH ‾,–S–S–) etc. 
Prin urmare, acumularea, transportul şi păstrarea  erului intracelular necesită  a    bine 
reglată pentru asigurarea prezenţei a cît mai puţin  er liber,  ind complexat în aşa fel 
încît să  e solubilizat uşor pentru mobilizarea şi păstrarea lui ulterioară. 

Nivelul şi condiţiile acumulării  erului în biomasa de hematococ la cultivarea lui în 
prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizii  au fost  studiate în raport cu 
cantiatea de biomasă produsă – unul din indicii tehnologici de bază care caracterizează 
starea culturii şi denotă integritatea ei funcţională. 

Conform analizei generale a datelor, la cultivarea hematococului în prezenţa 
compuşilor coordinativi nominalizaţi pentru studiu, pe fonul unei creşteri semni cative 
a cantităţii de biomasă  microalgală se determină şi un conţinut destul de înalt al  erului 
acumulat în biomasă  în toate probele expuse estimărilor cantitative.

Figura 1 re ectă rezultatele obţinute la cultivarea hematococului  în prezenţa  
alaninatului şi glicinatului de Fe(III). Pentru toate concentraţiile utilizate ale alaninatului 
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a fost obţinută o cantitate de  biomasă, care o depăşeşte pe cea a martorului cu 20-31%, 
deosebirile dintre probele cu diferită concentraţie a compusului  ind nesemni cative. 
În acelaşi timp menţionăm, că pentru toate concentraţiile testate cantitatea de biomasă 
se deosebeşte semni cativ de cea obţinută în proba martor (P<0,01). Cantitatea  erului 
acumulată în biomasa de hematococ variază în limite foarte mari – de la 0,12 până 
la 0,80% din biomasa absolut uscată, cantitatea maximală obţinându-se în cazul 
concentraţiilor mari de compus de  er (III) utilizat în mediu.  

Figura 1. Productivitatea Haematococcus pluvialis şi cantitatea de  er acumulat în 
biomasă la utilizarea alaninatului  şi glicinatului de Fe (III).

Rezultatele experimentale nu prezintă deosebiri esenţiale  şi în cazul  utilizării în 
calitate de sursă de  er a alaninatului de  er,  ind exprimate de asemenea prin sporirea 
productivităţii în limitele a 20-30% faţă de martor şi prin acumularea unei cantităţi de 
 er în biomasă de până la 0,8% din biomasa absolut uscată. Sporirea concentraţiilor 
compuşilor de  er cu aminoacizii poate   continuată în cazul când se prognozează ob-
ţinerea unei cantităţi maximale de  er metabolizat în calitate de unic produs al acestui 
poces. Avantajul principal, însă, al  tehnologiilor complexe de cultivare a microalgelor 
este obţinerea a  mai multe produse în cadrul unuia şi aceluiaşi ciclu tehnologic. Prin 
urmare, este important de a corela rezultatele pentru a obţine un număr optimal de pro-
duse şi în cantităţi optimale. Deoarece Haematococcus pluvialis este cercetat în primul 
rând în calitate de sursă de astaxantină, iar producerea ei maximală are loc anume în 
aceste limite de concentraţii ale compuşilor, o sporire continuă a cantităţii de compus 
nu este necesară. 

În  gura 2 sunt prezentate rezultatele obţinute la suplimentarea mediului pentru 
cultivarea hematococului cu diferite cantităţi de treoninat şi valinat de Fe(III).  În cazul 
treoninatului valorile înregistrate atât pentru productivitate, cât şi cele pentru cantitatea 
de  er sunt în corespundere cu presupunerile noastre şi cu rezultatele obţinute anterior 
pentru alţi compuşi ai Fe(III).  Astfel, biomasa obţinută este cu 23-31% mai mare, iar 
cantitatea de  er acumulată este 0,76% BAU. Similar primelor două cazuri deosebirile 
dintre  ecare  din variantele experimentale şi martor sunt veridice la nivelul P<0,01. 

Utilizarea valinatului de  er (III) asigură creşterea cantităţii de cişti roşii obţinuţi cu 
20-30%  faţă de martorul fără adaos de compus coordinativ. Valorile obţinute, ca şi în 
cazurile anterioare se deosebesc esenţial în cazul martorului şi a  ecărei dintre varian-
tele experimentale (P<0,01), în timp ce deosebirile dintre variantele suplimentate sunt 
statistic neveridice. Cantitatea maximală  de  er, care poate   obţinută în această serie 
de experinţe este cea de 0,72%, în rezultatul aplicării unei cantităţi de 35 mg/l valinat 
de  er (III) ( g.2).
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Figura 2. Productivitatea Haematococcus pluvialis şi cantitatea de  er acumulat  în 
biomasă la utilizarea treoninatului  şi valinatului de Fe (III).

Analiza generală a rezultatelor prezentate permite a conchide, că compuşii coordinativi 
ai Fe(III) cu alanina, glicina, valina şi treonina suplimentaţi la mediul de cultivare în 
intervalele de concentraţie de la 5 la 35 mg/l manifestă capacitatea de a spori acumularea 
de biomasă cu 20-32% faţă de proba de referinţă.  Acest lucru poate   explicat  prin 
faptul, că  ind uşor accesibil pentru celule microalgale, în forma compuşilor coordinativi, 
 erul pătrunde în celule şi se implică în procesul de sinteză a cloro lei şi de asamblare 
a membranelor tilacoidale funcţionale, sporind în aşa mod intensitatea fotosintezei şi ca 
urmare, mărind productivitatea. Faptul, că pentru toţi cei 4 compuşi coordinativi studiaţi 
deosebirile dintre valorile cantitative ale biomasei sunt nesemni cative din punct de 
vedere statistic şi nu cresc odată cu sporirea concentraţiei lor în mediu, indică asupra  
„saturării”  ziologice a mediului cu metalul dat. Aceasta înseamnă, că chiar cantităţile 
minime utilizate în experienţe sunt su ciente pentru a obţine un efect maximal, iar 
sporirea continuă a concentraţiei  compusului  în mediu este lipsită de sens. Mai mult 
ca atât, experienţa noastră în domeniul testării compuşilor coordinativi în calitate de 
stimulatori şi reglatori ai proceselor biosintetice la organismele fotosintezatoare arată, 
că concentraţiile mari ale compuşilor coordinativi în mediile nutritive provoacă o stare 
de stres, intensitatea căruia diferă în dependenţă de obiectul de studiu şi de compusul 
testat.  Cantitatea  erului în biomasa obţinută în asemenea mod este de asemenea destul 
de importantă şi constituie în cazul aplicării concentraţiilor de 35 mg/l de compus până 
la 0,8% din componenţa biomasei uscate,  ind astfel, pe lângă alte performanţe şi o sursă 
de  er.

Efectele zincului asupra proceselor metabolice ale microalgelor au fost elucidate de 
către mai multe studii. A fost stabilit, că lipsa sau insu cienţa zincului inhibă esenţial 
creşterea şi acumularea biomasei la diferite specii de microalge. De asemenea, a fost 
demonstrat, că compuşii care conţin zinc asigură un spor al productivităţii, precum 
şi modi cări semni cative ale componenţei biochimice a biomasei unor asemenea 
microalge ca Porphyridium cruentum, Dunaliella salina, cianobacteriile Spirulina 
platensis, Nostoc linckia.  Este de menţionat, că comparativ cu alte metale, indiferent 
de timpul de întroducere a metalului în mediu, zincul în microcantităţi îşi manifestă 
efectul stimulator în concentraţii mici (de pînă la 20mg/l) şi numai în faza staţionară de 
creştere a microalgelor, în cea a creşterii exponenţiale efectul  ind diminuat. [12].
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Unii autori explică acest lucru prin cuplarea concurentă a biomoleculelor 
membranare cu alte metale bivalente, ceea ce diminuiază biodisponibilitatea metalului 
pentru reacţiile metabolice [8]. 

Din aceste considerente, în cazul  utilizării compuşilor coordinativi ai Zn(II) cu 
aminoacizi la cultivarea hematococului au fost utilizate concentraţiile de pînă la 20mg/l. 
La analiza datelor experimentale se determină un tablou destul de omogen, ca şi în 
cazul compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizii, dar cu accente deplasate. Astfel, 
compuşii coordinativi ai Zn(II) asigură un nivel al productivităţii în limitele martorului 
ori puţin mai mari, pe când compuşii Fe(III) induc o creştere vădită a productivităţii. 
Acumularea zincului, ca şi a  erului în biomasa de hematococ creşte odată cu sporirea 
concentraţiei de compus în mediu.

În  gura 4 sunt re ectate rezultatele obţinute la utilizarea compuşilor coordinativi ai 
Zn(II) cu serina. Pentru toate cele 3 variante de compuşi se obţine o cantitate de biomasă 
în limite cantitative care nu depăşesc şau depăşesc neesenţial cantitatea de biomasă în 
proba martor. Pentru majoritatea variantelor examinate diferenţele depistate sunt în 
limitele greşelii statistice. În acelaşi timp, în cazul L-serinatului de Zn se înregistrează 
o creştere importantă a biomasei – cu 19% (P<0,05) la aplicarea concentarţiei de 10 
mg/l. Cantitatea zincului acumulat în toate variantele experimentale este semni cativ 
mai mare comparativ cu cantitatea obţinută în probele martor.

Figura 4. Productivitatea  Haematococcus pluvialis şi cantitatea de zinc acumulat în 
biomasă la utilizarea serinatului Zn (II).

La utilizarea alaninaţilor de Zn (II), rezultatele obţinute sunt comparabile cu cele din 
cazul utilizării serinatului de Zn (II) ( g. 4). Nivelul maximal statistic veridic (P<0,05) 
de acumulare al biomasei se obţine numai la adăugarea   L - alaninatului de zinc, acesta 
 ind destul de modest pentru culturile microbiene (cu 12 - 13% faţă de martor). Ceilalţi 
izomeri ai alaninatului de Zn(II) nu in uenţează productivitatea, rezultatele obţinute 
încadrîndu-se în limitele variantei martor. 

Figura 5 prezintă rezultatele valori cării compusului coordinativ al Zn(II) în care 
ligandul este reprezentat doar de glicină, iar în ceilalţi doi, pe lângă glicină se conţin 
izomeri ai serinei. Pentru această serie de compuşi, sporul statistic veridic al cantităţii 
de biomasă numai în cazul glicinato-D-serinatului de zinc, în celelalte cazuri valorile 
productivităţii înregistrate în probele experimentale indicând valori la nivelul probei 
martor. 
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Figura 5.  Productivitatea Haematococcus pluvialis şi cantitatea de zinc acumulat în 
biomasă la utilizarea alaninatului Zn (II).

Figura 6. Productivitaea  Haematococcus pluvialis şi cantitatea de zinc acumulat în 
biomasă la utilizarea glicinaţilor de Zn (II).

Figura 7. Schema de realizare a procedeelor de obţinere a biomnasei de hematococ 
cu conţinut prognozat de zinc şi  er  ca parte componentă efectivă la cultivarea 
Haematococcus pluvialis.
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Astfel, se poate conchide, că  compuşii zincului cu glicina nu in uenţează  vizibil  
activitatea metabolică a culturii de hematococ. Similar celorlalţi compuşi coordinativi ai 
zincului cu aminoacizii, compuşii cu glicină, la fel, asigură un nivel sporit de acumulare 
a zincului în biomasa de hematococ. Pe baza rezultatelor studiului realizat,  cu utilizarea 
compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi Zn(II), au fost elaborate două procedee de obţinere 
a biomasei de hematococ cu conţinut prognozat de zinc şi  er  ca parte componentă 
efectivă care se succed  în  mai multe variante, în funcţie de  compusul utilizat la cultivarea 
microalgei ( g. 6).

În concluzie vom menţiona, că microalga verde Haematococcus pluvialis poate 
  considerată o sursă naturală non convenţională de bioelemente  prin capacitatea sa 
demonstrată  de  a  le acumula în cantităţi sporite, iar procedeele de obţinere a biomasei 
de hematococ care  asigură acumularea maximală a bioelementelor  er (0,7-0,8% BAU) 
şi zinc (0,5%BAU) pot   incluse în circuitele tehnologice de obţinere a bioproduselor 
noi valoroase cu proprietăţi polivalente: antioxidante, imunomodulatoare, antianemice, 
antiin amatoare, ş.a. 
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CERCETĂRI BIOTEHNOLOGICE PRIVIND OBŢINEREA  
PRODUSELOR STEROLICE PE BAZĂ DE DROJDII

Usatîi Aga a, Molodoi Elena

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Sterolii au un rol important în organizarea structurală şi activitatea vitală a tuturor 
organismelor vii, inclusiv a microorganismelor. Ca parte componentă a protoplastului, 
sterolii posedă o înaltă activitate biologică, formând împreună cu proteinele şi glucidele 
macrocompuşi. Un alt aspect important, este faptul că aceştia exercită rolul de reglatori 
în procesul de peroxidare a componentelor lipidice din membrană. Sterolii sunt 
localizaţi în unele organite celulare (mitocondrii, microsomi), se pot găsi în stare liberă 
sau esteri caţi cu acizii graşi înalt moleculari [1].

Sterolii sunt monoalcooli ciclici, care derivă de la o hidrocarbură policiclică - 
steran, nucleul de bază  ind de natură ciclopentanperhidrofentrenică. Aceştia conţin 
în moleculă şi alte elemente constitutive: la C

3
 au o grupare hidroxilică (OH) care le 

conferă statutul de alcooli secundari; la C
17

 au  xată o catenă laterală formată din 8-10 
atomi de carbon care se termină printr-un radical izopropilic; la punctele de legătură 
dintre cicluri, respectiv la C

10
 şi C

13
, sunt  xaţi doi radicali metil, notaţi C

18
 şi C

19
, 

aceşti substituenţi numindu-se metili angulari; ciclurile şi catena laterală pot   complet 
saturate sau pot conţine 1-3 legături duble [11]. 

În funcţie de sursele naturale din care se extrag, sterolii se clasi că în zoosteroli 
(steroli de origine animală),  tosteroli (steroli de origine vegetală), micosteroli 
(sterolii microorganismelor). Sterolul speci c vertebratelor este colesterolul (C

27
H

46
O), 

răspândit în toate celulele şi lichidele organismului. Acesta îndeplineşte o serie de funcţii 
vitale: participă la sinteza acizilor biliari, hormonilor suprarenalelor, la neutralizarea 
toxinelor bacteriene, normalizează permeabilitatea membranelor celulare (prin reglarea 
procesului de osmoză şi difuzie), posedă proprietăţi antihemolitice, iar sub acţiunea 
razelor ultraviolete se transformă în colecalciferol (vitamina D

3
), care contribuie la 

formarea unui ţesut osos de calitate şi în lipsa căreia apare rahitismul la copii. O parte 
de colesterol se sintetizează în organism de către diferite celule ale ţesuturilor, iar alta 
pătrunde cu alimentele [2, 24].

Alţi reprezentanţi ai grupului de steroli sunt  tosterolii, parte componentă a lipidelor 
ce intră în structura plantelor şi au o compoziţie similară cu a colesterolului (diferenţa 
constă în existenţa unui grup suplimentar etil). Toate plantele, inclusiv corpurile de 
fructi care conţin compuşi sterolici, printre care mai frecvent se întâlneşte sitosterolul 
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(C
29

H
50

O) şi stigmasterolul (C
29

H
48

O) - izolaţi din uleiurile de bumbac şi soia, reziduuri 
ale industriei de prelucrare a celulozei, campesterolul (C

28
H

48
O) – din varză. Uleiurile 

obţinute din plante sunt în mod particular bogate în  tosteroli [5].  
Ergosterolul (C

28
H

44
O) sau provitamina D, este reprezentantul sterolilor ce se 

găsesc în microorganisme. Cantităţi mari de ergosterol conţin drojdiile, ciupercile şi 
unele bacterii. În organismul animal se găseşte alături de colesterol în toate ţesuturile şi 
în piele (unde are loc convertirea în vitamina D

2
) [32].  Toţi sterolii se deosebesc între 

ei prin lungimea catenei laterale sau după gradul de saturare. Din această diversitate de 
steroli un loc deosebit după importanţa sa îl deţine ergosterolul microbian.

Sterolii aparţin compuşilor triterpeni şi biosinteza lor, la fel ca şi a tetraterpenilor, 
se supune principiului izoprenic. S-a demonstrat, că microorganismele sunt capabile să 
sintetizeze compuşi ai şirului izoprenic în totalitate din reziduurile acidului acetic cu 
participarea CoA. Acetil-CoA se implică în biosinteza acidului mevalonic – precursor 
al multor compuşi de importanţă  ziologică care se formează în celulă. După două 
fosforilări consecutive acidul mevalonic se transformă în acid pirofosfomevalonic, 
la decarboxilarea şi dehidratarea căruia se obţine izopentilpirofosfatul numit izopren 
activ (C

5
). Dimerizarea ulterioară a două molecule izoprenice (C

5
+C

5
) duce la formarea 

geranilpirofosfatului (C
10

), care la adiţionarea unei molecule de izopentinilpirofosfat 
(C

10
+C

5
) organizează compusul C

15
 - farnezilpirofosfatul. La acest nivel are loc 

divergenţa căilor de biosinteză a tetraterpenilor şi triterpenilor, cea din urmă merge prin 
dimerizare cu formarea scualenului. La ciclizare şi disocierea protonului din scualen se 
formează lanosterolul – precursor al colesterolului şi ergosterolului [9, 27].  

Substanţele de natură sterolică îşi găsesc, în ultimele decenii, o utilizare practică 
tot mai vastă. Hormonii steroizi, glicoalcaloizii, glicozidele cardiace, acizii biliari, 
preparatele antibacteriale etc. sunt pe larg folosite în medicină [31]. Pentru necesităţile 
agriculturii din steroli se obţin insecticide, fungicide, preparate contra rozătoarelor şi 
stimulatoare pentru creşterea plantelor de cultură [7]. În industria electronică se folosesc 
cristale lichide pe bază de eteri ai colesterolului [10]. 

De perspectivă este utilizarea sterolilor naturali în scopul obţinerii preparatelor 
cu activitate hormonală, care constă în transformarea microbiologică a acestora 
până la androst-4-en-3,17-diol şi androsta-1,4-diene-3,17-dione cu participarea 
colesteroloxidazei, iar în  nal obţinerea stigmast-4-en-3-olului şi a preparatelor în baza 
lui, folosite la tratarea unor dereglări de ordin endocrin. Produse de acest fel se pot 
obţine şi în urma dezintegrării catenei laterale de ergosterol cu ajutorul unei tulpini de 
Mycobacterium, transformându-l în androst-4-ene-3,17-dione. Alte cercetări cu  nal 
pozitiv au fost cele efectuate asupra biotransformării ergosta-5,7-dien-3β-olului şi 
ergosta-7,22-dien-3β-olului prin implicarea tulpinii de Nocardia erythropolis [47, 50].

Extinderea domeniilor de aplicare a diferitor preparate sterolice impune nu numai 
de a majora e cacitatea tehnologiei producerii lor, dar şi de a găsi noi surse de materie 
primă. În ultima perioadă, tot mai multă atenţie se acordă microorganismelor ca surse 
potenţiale de steroli. Acest fapt se explică printr-un şir de avantaje, pe care le posedă 
sinteza microbiană a sterolilor comparativ cu procedeele de obţinere din materia primă 
de origine vegetală şi animală. Cunoaşterea mecanismelor de biosinteză a sterolilor 
la microorganisme dă posibilitate de a intensi ca procesul producerii lor pe cale 
biotehnologică. 
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Microorganismele eucariote, şi în prim plan drojdiile, sunt considerate producenţi 
specializaţi în biosinteza sterolilor, componentul de bază  ind ergosterolul. Conţinutul 
acestuia variază în limitele 60-90% din totalul sterolilor celulei. O serie de tulpini de 
drojdii se caracterizează şi prin conţinut ridicat de 24(28)-dehidroergosterol, unele 
acumulează zimosterol, lanosterol [18]. În general celulele drojdiilor pot conţine până 
la 20 tipuri de steroli. La nivel industrial ergosterolul este obţinut din drojdiile de 
pani caţie şi cele de bere, ce aparţin genului Saccharomyces, conţinutul căruia ajunge 
în limitele 0,2-11% din masa uscată a drojdiilor. Ca surse de perspectivă se precaută şi 
drojdiile genurilor Candida, Rhodotorula, alte microorganisme [34]. 

În acest sens sunt efectuate studii privind valori carea potenţialului tulpinii de 
drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 în calitate de sursă de ergosterol cu 
utilizare în diverse domenii [35]. 

La momentul actual, sunt relativ bine cercetate condiţiile de biosinteză în urma cărora 
are loc acumularea sporită de steroli la drojdii [42]. Totuşi, rămân neelucidaţi anumiţi 
factori de care depinde suprasinteza sterolilor la microorganisme. Astfel,  prezintă 
interes o cercetare mai amplă a nutrienţilor, condiţiilor de cultivare a drojdiilor şi sintezei 
sterolilor la nivelul cerinţelor moderne, precum şi metodele de analiză a acestora. Sunt 
cunoscute un şir de publicaţii, axate pe cultivarea drojdiilor Saccharomyces pe substrat 
cu conţinut excesiv de hidraţi de carbon şi menţinerea aeraţiei intensive a mediului 
de cultură, ce duce ulterior la o sporire de câteva ori a conţinutului de ergosterol în 
celule [29]. S-a stabilit, că oxigenul este necesar în stadiul de epoxidare a scualenului, 
iar în componenţa sistemelor enzimatice (monooxigenaze) participă în dimetilarea şi 
hidroxilarea precursorilor ciclici. Un randament sporit al sterolilor în biomasă poate   
obţinut la cultivarea unor tulpini de drojdii pe mediu cu etanol sau glicerină [40]. Se 
menţionează şi modele de cultivare a drojdiilor pe medii ce conţin alcool etilic şi ioni 
de Ca2+ în calitate de inductori care contribuie la acumularea sporită a ergosterolului 
[48]. 

Totalizând informaţiile de ultimă oră  privitor la biotehnologiile moderne de obţinere 
a produselor sterolice, putem evidenţia necesitatea continuării cercetărilor destinate 
elaborării unor noi modele de cultivare a drojdiilor pentru obţinerea principiilor sterolice 
în cantităţi majorate. Cercetările orientate spre reglarea biosintezei ergosterolului la 
tulpina Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 au demonstrat e cacitatea utilizării 
unor nutrienţi preferenţiali, a precursorilor şi inductorilor combinaţi cu ionii unor 
metale, în scopul optimizării mediilor nutritive şi elaborării procedeelor e ciente de 
sinteză orientată a principiilor bioactive oleogene. În rezultat, au fost concepute noi 
medii pentru obţinerea sterolilor în cantităţi sporite, pe substrat de hidraţi de carbon, 
precursori acetaţi şi compuşi coordinativi ai manganului şi zincului [38]. Mediile de 
cultură elaborate sunt determinate ca superioare mediilor similare relatate în literatură 
şi sunt destinate cultivării dirijate a drojdiilor oleogene.

Pentru a elabora tehnologii e ciente este necesar de a îmbunătăţi calităţile 
biosintetice ale producătorului. Interes deosebit, atât din punct de vedere teoretic, cât 
şi practic, prezintă interacţiunea obiectelor biotehnologice cu câmpul electromagnetic 
milimetric exterior. 

Interacţiunea undelor electromagnetice milimetrice cu obiectele medico-biologice 
este argumentată de numeroase rezultate ale cercetărilor experimentale şi teoretice [30, 
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44]. În primele lucrări existente în această direcţie se atestă, că sub acţiunea undelor 
milimetrice de intensitate joasă, au loc modi cări ale caracterului activităţii vitale a 
microorganismelor: acestea in uenţează asupra diviziunii celulare, sintezei sistemelor 
enzimatice, schimbarea vitezei de creştere şi acumulării biomasei, pot contribui la 
transformări morfologice şi modi carea proprietăţilor biologice ale microorganismelor, 
are loc mobilizarea resurselor de rezervă [51].

Efectul pozitiv al undelor milimetrice de intensitate joasă a fost stabilit pentru diferite 
specii de bacterii, alge, drojdii, fungi şi comunicat în mai multe publicaţii ştiinţi ce 
[52]. La levurile genului Saccharomyces s-au stabilit modi cări ale particularităţilor 
morfo-culturale,  ziologice, indicilor  tehnologici [45]. 

Pentru elaborarea procedeelor de sinteză orientată a substanţelor bioactive, este 
oportun de a acumula date noi privitor la mecanismele de acţiune a undelor milimetrice 
de intensitate joasă, de a fundamenta unele principii ale interacţiunii câmpului 
electromagnetic cu organismele vii şi soluţionarea problemelor de sporire a capacităţii 
biosintetice a microorganismelor.

Studiul analitic al literaturii de specialitate a permis de a sesiza importanţa 
aplicării undelor milimetrice de intensitate joasă în biotehnologia cultivării drojdiilor. 
În premieră a fost efectuat un studiu de evaluare a acţiunii undelor milimetrice de 
intensitate joasă asupra drojdiilor şi posibilitatea utilizării lor în calitate de instrument 
e cient de reglare a activităţii biosintetice. S-a constatat, că undele milimetrice pot 
provoca modi cări importante ale activităţii de biosinteză a principiilor bioactive, 
efectul biologic al acţiunii undelor milimetrice depinde de specia de drojdie, regimul 
de emitere şi durata de tratare. Rezultatele ştiinţi ce fundamentale au fost valori cate 
în procedeele de sinteză orientată a componentelor lipidice şi sterolice la drojdia 
Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 cu utilizare în calitate de factor stimulator 
a undelor milimetrice de intensitate joasă [37]. 

Dezvoltarea intensă a biotehnologiei microbiene determină tot mai mult 
perfecţionarea procedeelor de obţinere a ergosterolului din drojdii, sursă disponibilă 
pentru sinteza diferitor preparate sterolice cu destinaţie farmaceutică şi alimentară. 

Este cunoscut procedeul de extragere a ergosterolului din ciuperci, bazat pe extragerea 
lipidelor din biomasă, saponi carea lor cu soluţie de hidroxid de potasiu, extragerea cu 
hexan a ergosterolului din fracţia nesaponi cată, cristalizarea ergosterolului [46]. Sunt 
aduse exemple de extragere a ergosterolului din biomasa drojdiilor cu soluţie apoasă 
de hidroxid de sodiu, tratarea fracţiei nesaponi cate cu solvent organic, după care 
urmează cristalizarea ergosterolului [49]. Dezavantagele acestor procedee se exprimă 
prin di cultatea lucrărilor, durata lungă de extracţie şi consum mare de solvenţi.

Un procedeu modi cat şi perfectat pentru extragerea ergosterolului din biomasa 
levuriană este propus de către cercetătorii Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie 
al AŞM, avantajul căruia constă în sporirea conţinutului de ergosterol extras şi reducerea 
duratei de extragere [36]. 

Analiza problemelor ce ţin de producerea industrială a sterolilor, indică 
necesitatea dezvoltării biotehnologiilor de perspectivă, rentabile, cu caracteristici bine 
determinate. 

În această ordine de idei, cercetările realizate în cadrul laboratorului Oleobiotehnologie 
al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie au servit drept reper pentru elaborarea 
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procedeelor de sinteză orientată a sterolilor, incluse în schemele tehnologice noi de 
obţinere a produselor D-vitaminice. 

Tehnologia elaborată permite obţinerea a 3 preparate complexe cu activitate biologic 
înaltă BILEV, în baza biomasei drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, cu 
un conţinut sporit de steroli, proteine, aminoacizi esenţiali şi imunoactivi, carbohidraţi 
şi alte principii bioactive, recomandate ca supliment de uz alimentar şi/sau furajer 
[26]. 

Un număr mare de cercetări ştiinţi ce este dedicat funcţiilor biologice ale sterolilor. 
Îndeosebi, se remarcă un interes crescând faţă de bioprodusele obţinute prin sinteză 
microbiologică. 

Studiile biomedicale con rmă oportunitatea includerii sterolilor în compoziţia 
unor remedii medicamentoase noi cu potenţiale efecte antirahitice, anticancerigene, 
antileucemice, imunomodulatoare, antisclerotice, hematopoetice, de menţinere a 
homeostazei celulare, precum şi destinate prevenirii unor afecţiuni de ordin endocrin şi 
reproductiv [3, 12, 14].  

Cel mai accesibil, din punct de vedere economic, este ergosterolul – utilizat pe larg 
în sinteza diferitor compuşi cu activitate D-vitaminică sau hormonală. Manipulările 
sistemice care permit efectuarea acestor transformări, sunt în dependenţă de structura 
produsului integru. Acestea pot  : fotoizomerizarea (în cazul obţinerii ergocalciferolului 
sau vitamina D

2
), transformarea microbiologică în şirul androstanic sau sinteza chimică 

a brasinolidelor [47]. Toţi sterolii îndeplinesc condiţia structurală de provitamine care 
prin iradiere cu raze ultraviolete, dau produşi cu acţiune antirahitică.  

O însemnătate deosebită o au vitaminele grupului D pentru medicina practică,  ind 
esenţiale în menţinerea echilibrului mineral în organism.

Rolul vitaminei D este de a interveni în reglementarea calciului şi fosforului, 
favorizând absorbţia intestinală a acestora şi depunerea lor la nivelul oaselor şi dentinei 
sub forma unui complex fosfocalcic insolubil, oferind rezistenţă şi stabilitate scheletului 
[13, 20, 39]. 

Cu toate acestea, rolul vitaminei D nu se limitează la protecţia oaselor - prevenirea 
şi tratarea rahitismului la copii şi osteoporozei la adulţi. De asemenea, de cienţa de 
vitamina D este corelată cu alte tipuri de afecţiuni, inclusiv cancerul, diabetul, bolile 
cardiace, etc. [6, 15, 25]. Aportul zilnic de vitamină previne slăbiciunea muşchilor, 
întăreşte sistemul imunitar (nivelul de vitamina D în sânge este unul dintre criteriile de 
evaluare a speranţei de viaţă a pacienţilor SIDA), vitamina D este esenţială pentru buna 
funcţionare a glandei tiroide, reglarea tensiunii arteriale.

 În ultima perioadă se atestă un interes sporit faţă de vitaminele D, cauza  ind 
numărul crescut de diverse studii pozitive, care motivează aspectele de prevenire a 
unor varietăţi de boli cronice. Potrivit unor studii recente, persoanele care au nivelul 
ridicat de vitamină D în sânge prezintă un risc scăzut de a dezvolta diferite forme 
de diabet. Diabetul afectează câteva milioane de oameni anual şi devine tot mai 
răspândit, iar incidenţa diabetului de tip I a crescut la nivel mondial cu 40%. Experţii 
în domeniu au concluzionat, că probabilităţile de a dezvolta această boală sunt invers 
proporţionale cu dozele de vitamina D administrate [28]. Cercetările efectuate indică 
fără dubiu implicarea vitaminei D în pro laxia cancerului de diferită etiologie. Vitamina 
D intervine în procesele nucleare de sinteză a ADN-ului şi ARN-ului în celulele 
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canceroase, blocând înmulţirea lor şi orientându-le spre procesul  ziologic de apoptoză 
sau moarte celulară programată. Efecte protectoare au fost evidenţiate faţă de cancerele 
digestive, pulmonare, ovariene, prostatice, mamare, carcinoame scuamoase de cap şi 
gât, glioblastome, leucemie, cancere bazocelulare [4, 19, 23].

Vitamina D are un rol de bază şi în prevenirea afecţiunilor cardiovasculare. Studiile 
în domeniu au demonstrat, că cei cu hipovitaminoză D au un risc cu 62% mai mare 
de producere a accidentelor cardiovasculare, faţă de cei cu nivele serice normale [16, 
33].  Vitamina D intervine în imunitatea înnâscută şi cea dobândită, prin intermediul 
receptorilor VDR, care sunt factori de transcripţie nucleari. Aceştia sunt prezenţi în 
nucleii majorităţii celulelor imune: monocite, macrofage, celule natural killer, limfocitele 
T şi B, iar activarea receptorilor VDR declanşează efecte antiproliferative, de stimulare 
a diferenţierii şi de imunomodulare [8, 41]. Insu cienţa vitaminei D afectează funcţiile 
sistemului endocrin. Odată cu dereglarea sintezei de vitamina D în organism scade 
absorbţia de calciu, iar ca răspuns glanda tiroidă începe să arunce în mod activ hormoni 
în sânge, excesul cărora împiedică procesul de mineralizare a ţesutului osos nou format. 
În perioada de menopauză, acest proces este legat de de citul de estrogen care duce la 
afecţiuni larg răspândite, precum osteoporoza [21]. 

În cazul unei lipse de calciu, determinate de cele de mai multe ori de carenţa 
vitaminei D, producţia în organism a glicogen sintazei poate creşte cu până la 
500%, ceea ce explică legătura dintre nivelul scăzut al vitaminei D şi obezitate [17].     
         Studiile recente au surprins neplăcut lumea medicală - 60% din populaţia globului 
are un nivel de vitamina D în sânge sub limitele normale. Proporţia în care se absoarbe 
vitamina D depinde de calitatea alimentelor consumate. 

Aceasta se găseşte în cantităţi mari împreună cu vitamina A în  cat şi ţesutul adipos 
de peşte, în special în  cat de cod, foci şi alte animale marine. În cantităţi mai moderate 
se conţine în gălbenuşul de ou, caviar, unt, lapte integral, lactate nedegresate [22]. 
Uleiurile vegetale, cum ar   seminţele de in, bumbac şi unele grăsimi după expunerea la 
lumină ultravioletă deasemenea achiziţionează proprietăţi antirahitice [43]. Necesarul 
zilnic în vitamina D este relativ mic (200-400 UI = 5-10 mg),  ind asigurat în mod 
normal, printr-o alimentaţie corespunzătoare sau expunerea la lumina solară. Pentru 
femei, în timpul sarcinii şi alăptării, cantitatea de vitamină D zilnică se situează între 
600-800 UI, iar copiilor le este indicat să consume cca 200-500 UI/zi în funcţie de 
sezon, viteza de creştere şi gradul de pigmentare a pielii. 

Drojdiile, capabile să sintetizeze o diversitate mare de substanţe biologic active, în 
special ergosterol  -  provitamina D

2
, sunt acreditate cu un statut aparte printre obiectele 

biotehnologice, utilizate în prezent pentru obţinerea produselor vitaminice, care deţin 
unele avantaje cunoscute faţă de sursele tradiţionale.

În condiţiile aprofundării cercetărilor în domeniul biotehnologiei contemporane şi 
rezolvării unor probleme ce ţin de obţinerea prin sinteza microbiologică a produselor 
noi, evidentă devine necesitatea efectuării investigaţiilor în direcţia valori cării 
potenţialului biologic al microorganismelor în vederea obţinerii produselor programate 
cu aplicare în diverse domenii. 

Analiza bibliogra că fundamentală a funcţiilor biologice a sterolilor, procedeelor 
de sinteză orientată, tehnologiilor de obţinere a acestor compuşi, permite de a evidenţia 
importanţa deosebită a produselor sterolice pe bază de drojdii pentru economia ţării.
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VARIABILITATEA SPONTANĂ A TULPINII Penicillium funiculosum - 
PRODUCĂTOR DE CATALAZĂ

Sîrbu Tamara

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Pentru obţinerea preparatelor enzimatice se utilizează pe larg microorganismele, 
fapt determinat de viteza mare de creştere a acestora, posibilitatea prognozării 
componenţei enzimatice a preparatelor prin selectarea tulpinilor noi de producători şi 
crearea condiţiilor optime de biosinteză. Ca perspectivi producători de enzime sunt 
considerate micromicetele [2, 6 ,8].

Micromicetele testate ca producători sunt izolate din natură (sol, apă, aer, de pe 
rădăcini de plante ş.a.). Variabilitatea naturală a populaţiei este caracteristică atât 
tulpinilor noi izolate, cât şi celor păstrate în colecţii, exprimată mai intens  la cele noi 
izolate. Variabilitatea culturii se manifestă prin  particularităţile morfologice, culturale, 
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biosintetice ale coloniilor ce alcătuiesc populaţia. Coloniile unei culturi se deosebesc 
după viteza de creştere, formă, dimensiuni, culoarea miceliului aerian şi a celui de 
substrat, sporulare, proprietatea de a colora sau nu mediul agarizat de cultivare, precum 
şi prin gradul de activitate enzimatică [7 - 10]. 

Este cunoscut faptul, că tulpinile – producători de substanţe bioactive în timpul 
conservării, cît şi peste o durată de timp îşi pierd proprietăţile de producător. Una din 
cauze este disocierea culturii în diverse variante active şi neactive.  Coloniile tipice ale 
populaţiei ce alcătuiesc majoritatea, de regulă, sunt mai active în comparaţie cu cele 
modi cate morfologic. Conform datelor din literatură există o dependenţă între tipul 
morfologic al culturii şi activitatea biosintetică [1, 11, 18, 19].

Păstrarea proprietăţilor iniţiale ale tulpinilor producători de substanţe bioactive 
depinde în mare parte de selectarea şi optimizarea mediilor de păstrare şi cultivare. 
Rata mutaţiilor spontane poate   in uenţată de numeroşi factori  zici, chimici sau 
genetici, caracteristici umui mediu  x. În condiţii concrete de mediu, precum şi la 
schimbarea lor, apar variante care s-au adaptat complet la condiţii, iar caracteristicile 
dobândite în cursul procesului de adaptare sunt transmise generaţiilor următoare. De 
asemenea, prezenţa în mediu a unei mari diversităţi de produşi chimici poate in uenţa 
rata mutaţiilor [3, 5, 15].

Studierea cauzelor ce duc la instabilitate moleculară, permite de a găsi  modalitatea 
de stabilizare a caracterelor principale ale microorganismelor, astfel  micşorând rata 
celor neactive. Una din metodele de diminuare a apariţiei coloniilor neactive este 
utilizarea substanţelor antimutagene. Astfel, la tulpina Penicillium chryzogenum, rata 
mutaţiilor care afectează forma, mărimea, suprafaţa şi culoarea coloniilor este mai 
mică, dacă în mediul nutritiv de cultivare este prezent compusul nitrometilurina, în 
concentraţie de 0,5%. In absenţa acestui compus în mediul de păstrare şi cultivare, rata 
mutaţiilor spontane şi induse sporeşte [17].

Studierea variabilităţii culturii permite de a stabili în populaţie cel mai perspectiv 
tip de colonii şi de a selecta cea mai activă şi stabilă variantă a tulpinii -  producător, 
pentru păstrarea  şi înbunătăţirea proprietăţilor iniţiale ale producătorului.

Astfel, în rezultatul studierii variabilităţii spontane a tulpinilor Penicillium 
funiculosum şi Penicillium adametzii ЛФ F 2044 – producenţi de glucozooxidază, 
au fost selectate variante stabile, care se deosebesc după particularităţile morfologice 
şi biochimice, posedă o activitate glucozooxidazică ce depăşeşte activitatea tulpinii 
iniţiale de 2 – 3 ori [12, 13]. 

Reieşind din cele menţionate, scopul cercetărilor a fost studierea variabilităţii 
spontane a tulpinii Penicillium funiculosum - 06 – potenţial producător de catalază 
şi selectarea variantei tulpinii ce posedă o activitate enzimatică superioară tulpinii 
iniţiale.

Materiale şi metode de cercetare

Ca obiect de cercetare a servit tulpina Penicillium funiculosum, selectată anterior 
ca potenţial producător de catalază. Studierea variabilităţii spontane a micromicetei 
şi selectarea variantei cu potenţial de sinteză sporită  a catalazei s-a realizat în cutii 
Petri pe diferite medii agarizate [7]. Particularităţile morfologice şi culturale ale 
coloniilor selectate au fost studiate vizual şi la microscop [16]. Сuloarea miceliului şi 
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a substratului a fost determinat conform scării culorilor Bondarţev [4]. Determinarea 
activităţii  catalazei s-a efectuat prin metoda titrimetrică [14]. 

Studiul variabilităţii naturale a fost efectuat pe mediile agarizate Czapek, Raistrich 
şi malţ-agar. Inocularea tulpinii pe cutii Petri a fost efectuată cu suspenzie apoasă de 
spori a culturii intens sporulente de 10-14 zile. Diluţiile suspenziei de spori au fost 
efectuate în aşa mod, ca pe cutie să  e 20-30 colonii.  Coloniile au fost examinate 
vizual şi sub microscop. Drept criteriu de selecţie a servit viteza de creştere, intensitatea 
sporulării, culoarea miceliului aerian şi a celui de substrat, dimensiunile coloniilor, 
prezenţa sau lipsa exudatului, colorarea sau nu a mediului agarizat, cât şi activitatea 
catalazei.

În prima generaţie de pe toate mediile au fost selectate coloniile ce se deosebeau 
după particularităţile morfologice şi culturale, apoi au fost încubate în tuburi agarizate 
şi cultivate timp de 14 zile la temperatura 28oC. Paralel variantele selectate au fost 
cultivate submers, pentru determinarea activităţii catalazei. Cele ce posedă o activitate 
catalazică mai înaltă decît martorul au fost selectate. Variantele tulpinii cu activitate 
stabilă au fost selectate pe parcursul a 5 generaţii consecutive. 

În a doua generaţie au fost selectate variantele a căror activitate catalazică depăşea 
activitatea martorului. In a 3 generaţie au fost selectate variantele stabile, activitatea 
catalazică a cărora depăşeşte martorul cu 20 %. În a 4 generaţie au fost selectate 3 
variante stabile, ce  manifestau cea mai înaltă activitate a catalazei faţă de martor. În a 
5 generaţie a fost selectată o variantă stabilă morfologic şi cultural şi care manifestă сel 
mai înalt potenţial de sinteză a catalazei. 

Pentru determinatea activităţii catalazei, variantele selectate au fost cultivate submers  
în baloane Erlenmayer de 500 ml  a cîte 100 ml mediu nutritiv cu următoarea compoziţie 
(%): KNO

3
 – 0,5; glucoză – 4,0; NaH

2
PO

4
 – 0,15; K

2
HPO

4
 – 0,25; MgSO

4
x7H

2
O – 

0,05; FeSO
4
x7 H

2
O – 0,001; CaCO

3
 – 0,2; extract de drojdii – 0,5, pe agitator rotativ 

cu 180 - 200 r.p.m., la temperatura de 28oC, timp de 6 zile. pH-ul iniţial al mediului 
de cultivare -6,0 -6,2. Drept martor a servit tulpina iniţială. Activitatea enzimatică a 
fost determinată în lichidul cultural. Separarea lichidului cultural de biomasă a fost 
efectuată prin  ltrare. 

Rezultate şi discuţii

Studiul variabilităţii spontane a culturii Penicillium funiculosum, cultivată pe 
diferite medii agarizate, a demonstrat, că populaţia ei este alcătuită din mai multe tipuri 
de colonii. Comun pentru toate tipurile de colonii este forma sferică şi mirosul tipic de 
mucegai. 

La cultivarea tulpinii pe mediul malţ-agar ea formează 4 tipuri de colonii: 
Martor – diametrul 3 - 4 cm, culoarea verde-gălbuie, bombate. Sporularea moderată. 

La centru hife mai lungi împletite spongios, de culoare galben-roz. Marginea cu o 
bordură incoloră (3 - 5 mm). Reversul de culoare castanie, marginea (3-4mm) mai 
deschisă.  

I tip – 4 - 5 cm, culoarea verde-galben cu nuanţe violete, bombate, pufoase şi foarte 
sporulente. Conidioforii foarte lungi. La centru hife împletite spongios au o nuanţă 
cărămizie. La margine o bordură de culoare galbenă (5mm). Reversul de culoare 
castanie mai intensă în centru. 
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II tip – 4,5 - 5,5 cm, culoarea verde, aproape plate, în partea centrală sunt hife 
împletite spongios de culoare violet-roz. Foarte sporulente. Marginea netedă de culoare 
gălbuie (5 mm). Reversul de culoare roşietică-castanie.  

III tip – 2 - 3 cm, culoarea verde-gălbuie, aproape plate cu o ridicătură de hife la 
centru  de culoare cărămizie. Slab sporulate. La marginea coloniei bordură incoloră 
(3mm). Reversul compact, de culoare cărămizie, mai intensă spre centru.

IV tip – 4,5 - 5,5 cm, culoarea verde-deschis (smarald), la centru cu nuanţe de roz, 
pufoase, bombate. Hifele lungi împînzite spongios. Foarte sporulente. La margine o 
bordură galben-verzuie (5 mm). Reversul compact, de culoare castanie cu marginea 
cărămizie. 

 Pe mediul Czapek tulpina formează 4 tipuri de colonii:
Martor – 2,5 - 3 cm, culoarea verde catifelată, la mijloc puţin bombate cu nuanţe roz-

violet. Hifele împletite spongios încep de la marginea coloniei. Sporularea moderată. 
La margine este o bordură incoloră (2 - 3 mm). Reversal compact de culoare brun cu 
marginea galbenă.

I tip – 1,5 - 2,5 cm, culoarea verde-închis, puţin bombate, la centru hife lungi 
împînzite spongios cu nuanţe de culoarea roză. Sporularea intensă. Marginea netedă 
cu o bordură de culoare galbenă. Reversul compact, de culoare castanie, mai întunecat 
la centru. 

II tip – 3 - 4 cm, culoare verde-gălbui, la centru cu nuanţe violete, bombate, foarte 
pufoase. Hifele lungi împletite spongios încep de la marginea coloniei. Sporularea 
foarte intensă. Marginea netedă cu o bordură incoloră. Reversul compact de culoare 
cafenie-cărămizie.

III tip – 2 - 3 cm, culoarea galben-verde, la centru cu nuanţe violet-roz, bombate 
la mijloc. Marginea cu o bordură galbenă de 3 mm. Sporularea moderată. Reversul 
compact de culoare castaniu închis. 

IV tip – 1 - 2 cm, culoarea verde-închis la centru cu nuanţe de roz, bombate, pufoase. 
Marginea cu o bordură incoloră. Sporularea slabă. Reversul compact de culoare violet-
întunecat.

Pe mediul Raistrik tulpina formează 4 tipuri de colonii:
martor – 3 - 3,5 cm; culoarea galben-verzuie, pufoase, la centru cu nuanţe de roz, 

bombate, foarte sporulate. Marginea cu o bordură galbenă de 3-5 mm. Hifele împletite 
spongios. Reversul compact de culoare castanie.

I tip – 2 - 3 cm, culoarea galben-verzuie, la centru cu nuanţă cărămizie. Sporularea 
moderată. Marginea netedă cu o bordură incoloră de 2-3 mm. Reversul de culoare 
violetă.

II tip – 1 - 2 cm, culoarea galben-verzuie, la centru cu nuanţe violet-roz. Hifele 
împleticite foarte dens. Sporularea slabă. Marginea netedă cu o bordură galbenă. 
Reversul de culoare cărămizie la centru cafenie. 

III tip – 4 - 5 cm, culoarea verzuie, pufoase, bombate, la centru cu nuanţe de roz. 
Foarte sporulente. Hifele sunt împletite spongios de la marginea coloniei. Marginea cu 
o bordură incoloră. Reversul de culoare cafenie.             

IV tip -3 - 4 cm, culoarea galbenă, la centru cu nuanţe de roz. Hifele împletite 
spongios, bombate, foarte sporulate. La margine o bordură incoloră de 5 mm. Reversul 
de culoare caferie.  
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 Din  ecare tip de colonii au fost selectate variante ale tulpinii care mai apoi au 
fost inoculate pe medii agarizate cît şi submers. Drept control au servit coloniile tipice 
ce constituie majoritatea populaţiei tulpinii Penicillium funiculosum. Rata procentuală 
a coloniilor de diferite tupuri selectate de pe mediile agarizate comparativ cu cea a 
coloniilor tipice este mult mai mică (tabelul 1). 

Tabelul 1. Rata procentuală a tipurilor de colonii a tulpinii Penicillium funiculosum pe 
diferite medii agarizate

Mediul 
agarizat

Tipurile de colonii, %
Martor I tip II tip III tip IV tip

Malţ-agar 72 14 4 7 3
Czapek 68 16 10 4 2
Raistrik 75 10 5 7 3

Astfel, procentul coloniilor tipice pe mediile agarizate constituie 68 – 75 % din 
numărul total de colonii, iar variantele modi cate morfologic – 25 – 32%.

Stabilitatea capacităţii de biosinteză a catalazei în variantele selectate a fost                                                                                  
veri cată în 5 generaţii consecutive. În prima generaţie au fost selectate mai multe 
variante, ce se deosebeau atât după particularităţile morfologice, cât şi culturale. Cele 
mai active variante selectate, după potenţialul de sinteză a catalazei, sunt prezentate în 
 gura 1.

Figura 1. Activitatea catalazică a celor mai active variante a tulpinii Penicillium 
funiculosum  selectate în 1 generaţie (% faţă de martor). Notă: Variantele selectate de pe 
mediile: malţ-agar  – 1 - 4; Czapek – 5 - 8 ; Raistrik – 9 - 12.

Conform rezultatelor prezentate în figura 1, putem constata, că din 12  variante, în  
9  s-a înregistrat o activitate enzimatică mai înaltă faţă de martor. Cu potenţial enzima-
tic mai înalt s-au dovedit a   cele selectate de pe mediile malţ-agar şi Raistrik. Astfel, 
variantele 2 şi 4, selectate de pe mediul malţ-agar posedă o activitate enzimatică ce 
depăşeşte valoarea martorului  respectiv cu  50,0 % şi 42,0 %, iar variantele 11 şi 12, se-
lectate de pe mediul Raistrik cu 41,7 şi respectiv 12,5%. Activitatea catalazei în varian-
tele selectate de pe mediul Czapek (variantele 5 şi 8) depăşeşte martorul cu 8,3 - 18,8 
%. Din cele menţionate putem concluziona, că din variantele selectate de pe mediul 
malţ-agar 7% sunt neactive (III tip), înregistrând o activitate a catalazei ce constituie 
numai 81,3%, iar 14% din ele manifestă o activitate enzimatică la nivelul martorului. 
Astfel, dintre variantele selectate de pe acest mediu numai 7 % manifestă o activitate 
catalazică mai înaltă decât martorul (tipul II şi IV) şi prezintă interes biotehnologic. 
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Aceiaşi legitate se observă şi pe mediul Raistric, variantele ce sunt reprezentate de tipu-
rile de colonii I şi II, manifestă o activitate catalazică mai scăzută decât martorul (93,8 
% şi 87,5 %) iar variantele reprezentate de tipurile III şi IV - o activitate enzimatică mai 
înaltă (141,7% şi 112,5%).  Cele ce au manifestat o activitate mai înaltă faţă de martor 
în prima generaţie, în a 2 generaţiie au fost inoculate în cutii Petri pe aceleaşi medii 
agarizate. Examinând coloniile s-a constatat, că variantele selectate şi-au păstrat atât 
particularităţile morfologice, culturale cât şi cele biosintetice. 

Atât variantele selectate de pe mediul malţ-agar, 2 şi 4, cât şi varianta 11, selectată 
de pe mediul Raistrik, şi-au păstrat proprietăţile de sinteză a catalazei, manifestând o 
activitate enzimatică ce depăşeşte martorul, respectiv cu 59 %, 44 % şi 53 %. Activitatea 
catalazei la variantele selectate de pe mediul Czapek, deasemenea este stabilă morfologic 
şi cultural. Evaluând variantele după proprietăţile de sinteză a catalazei, 3 manifestă o 
activitate catalazică stabilă, valoarea lor depăşind martorul cu 6 – 17, 7 %. Excepţie 
făce doar varianta 8, activitatea catalazică a căreia a diminuat şi constituie doar 98% 
faţă de martor ( gura 2). 

Figura 2. Activitatea 
catalazică  a variantelor 
tulpinii Penicillium fu-
niculosum  selectate în a 
2 generaţie (% faţă  de 
martor).

Conform rezultatelor obţinute s-a constatat, că din 8 variante, selectate după a doua 
generaţie, numai 3 manifestă o activitate catalazică ce depăşeşte martorul cu 20%. 
Acestea au fost studiate în a treia generaţie.

Examinarea variantelor selectate în a treia generaţie a demonstrat, că  particularităţile 
morfologice sunt stabile şi îşi menţin activitatea enzimatică înaltă ( gura 3). Astfel, 
activitatea catalazei la varianta 2, selectată de pe mediul malţ-agar, depăşeşte martorul 
cu 81,4 %, iar varianta 4 cu 67,4 %. La acelaşi nivel se menţine sinteza catalazei 
la varianta 11, selectată de pe mediul Raistrik, valoarea activităţii enzimatice   ind 
superioară martorului cu 70,3%.

În a patra generaţie au fost selectate aceleaşi 3 variante stabile din punct de vedere 
morfologic, cultural şi  ziologic. Evaluarea variantelor 2 şi 4, selectate de pe mediul 
malţ-agar, şi 11, selectată de pe mediul Raistric, după criteriul de sinteză a catalazei 
a demonstrat o activitate ce nu se deosebeşte practic de activitatea obţinută în a treia 
generaţie. Rezultatele prezentate în  gura 4 ne indică, că activitatea catalazică a 
variantelor 2 şi 4 constituie respectiv 182,7%; 168,8%, iar a variantei 11 - 171,1% 
faţă de martor. Aceste rezultate con rmă stabilitatea variantelor selectate în a patra 
generaţie.
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Figura 3. Activitatea 
catalazei la cele mai 
active variante a  tulpinii
Penicillium funiculosum
selectate în a 3 generaţie (% 
faţă de martor).

Figura 4. Activitatea ca-
talazei la variantele  tulpinii
Penicillium funiculosum  se-
lectate  în a 4 generaţie (% 
faţă de martor).

Pentru cercetările ulterioare, în a 5 generaţie a fost selectată varianta 2 -  Penicillium 
funiculosum - 02, cu cel mai înalt potenţial de sinteză a catalazei (182,7 % faţă de martor). 
Examinarea coloniilor variantei selectate au con rmat stabilitatea particularităţilor 
morfologice şi culturale. 

Astfel, varianta Penicillium funiculosum - 02, cultivată pe diferite medii agarizate 
se deosebeşte de tulpina iniţială. Cultivată pe mediul malţ–agar formează colonii mari 
de 4,5 - 5,5 cm, bombate, hifele împletite spongios, marginea netedă. Foarte sporulente. 
Miceliul se dezvoltă rapid. Măciuliile conidiale abundente, conglomerate. Culoarea la 
început galbenă – verde, apoi verde de smarald, la mijloc culoarea cărămizie cu nuanţe 
de roz. Marginea netedă cu bordură galbenă (0,5 cm). Apar picături unice de exudat de 
culoare portocaliu – roz. Sporii numeroşi cu marginea netedă. Miros tipic de mucegai. 
Reversul la început de culoare roşietică, apoi castanie. Marginea cărămizie de 0,5 cm. 
Nu colorează substratul. 

Pe mediul Czapek coloniile sunt plate puţin bombate la mijloc, marginea netedă. 
Diametrul coloniilor 2,5 – 3,5 cm. Culoarea verde-gălbuie, treptat devine verde închis. 
Spre centru hife mai lungi împletite spongios cu nuanţe de culoare roză – cărămizie 
care se schimbă în violet. Marginea incoloră de 0,3 – 0,5 cm. Măciuliile conidiale 
abundente, verzi. Sporii rotunzi cu marginea netedă. Reversul de culoarea cărămizie 
sau galbenă. Marginea galbenă. Miros tipic de mucegai.

Pe mediul Raistric coloniile sunt bombate (3 – 3,5 cm), foarte pufoase şi sporulente, 
hifele împleticite spongios, înălţimea coloniei – 0,5 cm, marginea netedă. Culoarea la 
început galbenă, apoi galben – verzuie. La mijloc cu nuanţe de roz. Picături  unice de 
exudat de culoare portocalie. Măciuliile conidiale abundente. Spori numeroşi, rotunzi 
cu marginea netedă. Reversul de culoare vişinie sau castanie – închis. Miros tipic de 
mucegai.
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Concluzii

Studiul variabilităţii naturale a tulpinii Penicillium funiculosum a demonstrat, că 
populaţia acestei culturi este alcătuită din 4 tipuri de colonii.

Veri carea stabilităţii variantelor selectate ale tulpinii varianta Penicillium 
funiculosum pe parcursul a patru generaţii a permis evidenţierea a 3 variante, activitatea 
enzimatică a cărora constituie 182,7 %, 168,8 % şi 171,1% faţă de martor.

În calitate de  producător perspectiv de catalază a fost selectată varianta Penicillium 
funiculosum - 02, ce posedă o activitate catalazică superioară martorului cu 82,7%.
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Introducere

Numeroase investigaţii actuale sunt focusate asupra studierii şi descrierii 
particularităţilor biochimice şi  zico-chimice ale enzimelor, în vederea utilizări 
lor practice şi teoretice. Proprietăţile  zico-chimice ale enzimelor diferă în funcţie 
de tulpina producătoare,  ind variate chiar şi la reprezentanţii aceleiaşi specii. Aşa, 
poligalacturonazele sintetizate de tulpina Aspergillus niger E2 manifestă activitate 
maximă la pH 3,8, cele ale tulpinii A. niger – la valoarea de 5,0 [7]. Activitatea 
catalitică maximă a pectinliazelor produse de Penicillium janthinellum s-a stabilit la 
temperatura 35-400C şi pH-ul cuprins între 6,5-7,0, la cele produse de P. adametzii 
optimul manifestării activităţii s-a  xat la valori ale temperaturii şi pH-ului considerabil 
mai ridicate – 55-600C, pH – 8,0-8,5 [13]. Din lichidul cultural al unei forme mutante 
de A. japonicus au fost separate două endopoligalacturonaze, două pectinesteraze şi o 
pectinliază – cu optimul de activitate la valori acide ale pH-ului [6]. 

Există informaţii ce indică faptul că pectinesterazele de origine fungică sunt active, 
în special, în medii acide pH 3,0-5,0, cele bacteriene – în medii neutre şi slab alcaline 
pH 7,0-9,0, poligalacturonazele manifestă activitate maximă în medii acide (pH 3,5-
6,0), la temperaturi cuprinse între 35-600C; pectatliazele au pH-ul optim de acţiune 
situat în domeniul bazic (pH 8,0-9,0), iar pectinliazele – în mediul acid [2, 7, 8]. 

Scopul cercetărilor re ectate în lucrarea prezentă a constat în studiul parametrilor 
optimi de activitate a preparatului pectolitic obţinut din lichidul cultural al micromicetei 
Penicillium viride CNMN FD 04 P în vederea determinării condiţiilor de aplicare.

Materiale şi metode

În studiu a fost inclus preparatul enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural 
al micromicetei Penicillium viride CNMN FD 04 P prin sedimentare cu alcool etilic în 
conformitate cu parametrii optimi de recuperare stabiliţi anterior [1]. 
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Valoarea optimă a pH-lui de acţiune s-a determinat  prin dozarea activităţii pectolitice 
după incubarea soluţiei de preparat enzimatic cu substratul (pectina de sfeclă) la diverse 
valori de pH (2,8-9,0). S-au utilizat soluţiile tampon citrat-fosfat pH-2,0-7,0 şi glicină 
– NaOH pH -8,0-10,0. 

Temperatura optimă de acţiune a preparatelor enzimatice s-a determinat prin 
realizarea hidrolizei la 200, 300, 400, 500, 600, 700 şi 800C cu dozarea ulterioară a 
activităţii respective.

In uenţa concentraţiei de substrat s-a urmărit variind concentraţia pectinei de sfeclă 
între 0,5-5,0 %. 

Pentru studiul termostabilităţii enzimelor pectolitice soluţiile de preparat (în lipsă 
de substrat) au fost menţinute timp de 15, 30, 60 min. la diferite temperaturi (30, 40, 
50 şi 600C). Ulterior în probele de preparat supuse tratării termice s-a dozat activitatea 
pectolitică prin metodele respective. 

Pentru studierea pH-stabilităţii, soluţiile de preparat cu valori ale pH-ului în 
diapazon de 3,0-10,0 s-au menţinut timp de 24 ore la temperatura de 200C. După 
expirarea timpului pH-ul a fost ajustat până la valoarea optimă de acţiune a enzimelor 
(3,0) şi s-a determinat activitatea pectolitică. În cercetările de stabilire a termo- şi pH-
stabilităţii rezultatele s-au exprimat procentual faţă de activitatea pectolitică iniţială 
care s-a luat drept 100% [8, 13].

Momentul cheie în studiul pH şi termostabilităţii a constat în tratarea termică, pH a 
preparatului enzimatic în lipsa substratului, care după cum este cunoscut, graţie formării 
complexului enzimă-substrat, stabilizează structura secundară şi terţiară a moleculei 
proteice, exercitând in uenţă protectoare [11].

Activitatea pectolitică totală a fost determinată prin metoda interferometrică. 
În calitate de substrat a servit pectina de sfeclă cu gradul de esteri care 68%. Drept 
unitate de activitate enzimatică s-a considerat acea cantitate de enzimă care catalizează 
transformarea unui gram de pectină până la produse nesedimentate de sulfatul de zinc 
timp de o oră, la temperatura de 300C [12].

Rezultate şi discuţii

In uenţa pH-ului asupra activităţii enzimatice s-a cercetat, incubând probele în me-
dii cu valori ale pH-ului cuprinse între 2,8-9,0. Rezultatele sunt re ectate în  gura 1.

Fig. 1. In uenţa pH-ului 
asupra activităţii pectolitice
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S-a constatat că preparatul enzimatic manifestă activitate enzimatică la cote 
superioare în intervalul de pH 2,8-5,0. Optimul pentru acţiunea pectinazelor s-a situat 
în domeniul puternic acid 3,0-4,0, activitatea maximă – 329080 u/g,  ind înregistrată 
la pH de 3,0. Creşterea pH-ului peste valoarea de 4,0 determină scăderea activităţii 
enzimatice, ce era mult mai evidentă în domeniul neutru şi alcalin, activitatea  ind de 
45190-40500 u/g, ceea ce constituie doar 10-15% din valoarea maximă  xată. 

Datele obţinute concordă cu cele publicate în literatura de specialitate, ce 
indică faptul că pectinazele fungice acţionează preferenţial în medii acide. Acţiunea 
pectinazelor biosintetizate de tulpina P. viride în mediul puternic acid constituie un 
avantaj indiscutabil pentru utilizarea lor practică, îndeosebi în procesele de clari care 
a sucurilor de mere, struguri, sucuri cu pH foarte acid (3,0-4,0). Avantajul menţionat se 
accentuează şi prin faptul că majoritatea microorganismelor producătoare de pectinaze 
sintetizează enzime cu optim de acţiune la pH cuprins între 4,5-6,5 [2-5].

Dependenţa activităţii enzimatice a preparatului de temperatura de incubare s-a 
determinat prin realizarea hidrolizei substratului la diferite valori ale temperaturii – 20-
800C. Rezultatele sunt prezentate în  gura 2.

Fig. 2. In uenţa tempera-
turii asupra activităţii pecto-
litice.

Preparatul pectolitic parţial puri cat prezintă valori majore ale activităţii enzimatice 
în intervalul de temperatură cuprins între 40-700C. S-a stabilit că odată cu creşterea 
temperaturii are loc o sporire pronunţată a activităţii pectolitice, maximul – 630530 u/g 
 ind marcat la temperatura de 600C. Temperaturile superioare valorii optime cauzează 
reducerea activităţii pectolitice cu circa 40-50%, aceasta constituind 391080 u/g la 
temperatura de 700C şi 308640 u/g la 800C.

La valori optime de pH – 3,0 şi temperatură – 600C s-a determinat activitatea 
pectolitică în condiţii de creştere a concentraţiei substratului între 0,5-5,0% ( g. 3).

Analizând rezultatele obţinute s-a observat o creştere a activităţii până la concentraţia 
de 1,0% pectină când se atinge concentraţia de saturaţie cu substrat. La concentraţii 
peste valoarea optimă s-a determinat o slabă inhibiţie prin substrat. 

Importante caracteristici ale preparatelor enzimatice pentru utilizare în practică 
sunt pH- ul şi termostabilitatea enzimelor.

PH-ul mediului în care sunt menţinute enzimele afectează starea de ionizare a 
aminoacizilor constituenţi, in uenţează structura primară şi secundară a moleculelor 
proteice, controlând, astfel, activitatea catalitică. Există, deci, o corelaţie directă dintre 
valoarea pH-ului mediului şi stabilitatea enzimelor.
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 S-a constatat că preparatul este stabil în domeniul acid, păstrându-şi circa 70% 
din activitate la pH 3,0-4,0 şi 50% la pH 5,0. Activitatea probelor menţinute în domeniul 
neutru scade cu circa 80%, iar în mediul alcalin activitatea remanentă constituia doar 
5-8%.

În scopul determinării termostabilităţii preparatului enzimatic pectolitic separat din 
lichidul cultural al tulpinii P. viride soluţiile de preparat au fost menţinute timp de 
15, 30, 60 min. la diferite temperaturi – 30, 40, 50 şi 600C ( g. 5). S-a determinat că 
activitatea pectolitică se menţinea la cote superioare la temperatura de 300C, diminuând 
nesemni cativ odată cu creşterea duratei de tratare termică, şi la temperatura de 400C în 
cazul menţinerii timp de 15-30 min. La temperatura de 500C pectinazele sunt inactivate 
cu circa 60-70%, iar incubarea la temperatura de 600C timp de 15-60 min. conduce la 
scăderea activităţii cu 90-94%.

Fig. 3. In uenţa concen-
traţiei substratului asupra 
activităţii pectolitice.

Rezultatele privind pH-stabilitatea preparatului enzimatic pectolitic sunt prezentate 
în  gura 4. 

Fig. 4. Studiul pH-
stabilităţii preparatului pec-
tolitic.

Ca rezultat al investigaţiilor efectuate s-a constatat că pectinazele sintetizate de 
tulpina fungică P. viride manifestă activitate catalitică maximă la temperatura de 600C, 
pH 3,0. Cea mai înaltă valoare a activităţii pectolitice s-a înregistrat la concentraţia 
substratului – 1,0%. Preparatul enzimatic se caracterizează prin stabilitate relativ înaltă 
la temperaturi de 30-400C şi la valori ale pH-ului – 3,0-4,5. 
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Fig. 5. Studiul termo-
stabilităţii preparatului pecto-
litic.

În conformitate cu proprietăţile sale  zico-chimice pectinazele separate din lichidul 
cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 sunt apropiate de pectinazele izolate 
din alte tulpini de micromicete şi pot   recomandate la fabricarea sucurilor şi conservelor 
din fructe şi legume pentru macerarea pulpelor, evitarea formării suspensiilor coloidale, 
prevenirea geli cării pectinei în siropurile concentrate, sporirea productivităţii preselor 
şi  ltrelor, limpezirea rapidă şi stabilă a sucurilor. 
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ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA

SOLURILE PĂDURILOR PLATOULUI SILVOSTEPEI DE 
NORD – REZERVAŢII DE RESURSE

Ursu A., Overcenco A.

Institutul de Ecologie şi Geogra e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Extrema nordică a Moldovei dintre Prut şi Nistru prezintă un platou înalt cu 
altitudinile 220-240 m (maxima 300 m) relativ slab fragmentat. Pe culmile dealurilor 
şi părţile superioare ale versanţilor predominau pădurile – “districtul pădurilor de stejar 
cu cireş” [1] actualmente parţial defrişate. Pe terenurile cu altitudini mai joase de 200 
m probabil erau răspândite pajişti mezo te [4, 6] actualmente valori cate, înlocuite cu 
culturi agricole.

Pădurile Platoului de Nord sunt supuse diferitor activităţi antropogene (tăieri, 
păşunat), componenţa vegetală speci că actuală nu corespunde celei iniţiale şi totuşi 
în unele masive ale pădurilor existente s-au păstrat arbori seculari, ceea ce ne permite 
să considerăm că şi solurile în asemenea condiţii şi-au păstrat construcţia morfologică 
şi componenţa substanţială. Asemenea soluri pot servi ca martori, pentru evidenţierea 
direcţiilor pedogenezei contemporane, şi transformărilor tehnogenetice în cazul 
valori cării.

De fapt în condiţiile vegetaţiei forestiere, în po da presiunii antropice, solurile 
de regulă î-şi păstrează construcţia morfologică, cu excepţia cazurilor tăierilor rase şi 
lucrării solului pentru plantaţii noi. Transformările pedogenetice afectează doar orizontul 
superior, structura şi componenţa lui substanţială. În condiţiile pădurilor “de stejar cu 
cireş” s-au format preponderent solurile cenuşii reprezentate de trei subtipuri – albice, 
tipice şi molice [3]. Solurile cenuşii albice s-au format doar pe culmea predominantă 
(cu altitudinea peste 300 m) formând un singur areal. Cele mai răspândite sunt solurile 
cenuşii tipice şi molice [4], primele ocupând altitudinele mai înalte. O răspândite largă 
în cadrul Platoului Silvostepei de Nord au cernoziomurile argiloiluviale. Geneza acestor 
soluri nu este absolut clară. Denumirea lor precedentă era „cernoziomuri podzolite”. 
Caracterele morfologice speci ce constau în prezenţa în partea inferioară a pro lului 
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a unui orizont iluvial slab pronunţat şi pudrarea cu SiO
2
 a elementelor structurale ale 

orizontului superior.
Pedologia contemporană consideră că aceste caractere se datorează nu “podzolirii”, 

ci “lesivajului” – transportării spre adâncime a fracţiunilor argiloase fără descompunere 
minerală (caracteristică podzolirii) şi “desgolirii” parţiale a fracţiunii nisipoase în 
orizontul A. Aceste procese sunt posibile doar în condiţiile pădurii. Însă pro lul acestor 
soluri este intens şi adânc humi cat. Conţinutul humusului depăşeşte 1% la adâncimea 
60-70 cm. Asemenea acumulare de humus nu este caracteristică pădurilor. 

Pădurile dezvoltă sisteme radiculare masive în orizonturile inferioare ale solului 
care funcţionează multianual fără a se descompune şi a favoriza humi carea. Sub 
păduri materia organică – sursa de humi care – provine din litieră şi plantele ierboase, 
preponderent efemere, care reuşesc să-şi asigure ciclul vegetal până la apariţia frunzişului 
pe arbori. Aceste surse nu pot asigura humi carea adâncă a pro lului şi nici formarea 
structurii grăunţoase a orizontului acumulativ. Din aceste considerente există doar două 
posibilităţi, care explică caracterele esenţiale ale cernoziomului argiloiluvial:

poligeneza – ca rezultat al expansiunii pădurii asupra pajiştilor (şi invers); 1) 
modi carea regimului hidric şi crearea condiţiilor favorabile procesului de lesivaj; 

formarea solului în condiţiile unor păduri cu componenţă speci că – păduri-2) 
pajişti (парковые дубравы), cu arbori rari şi covor dens de plante ierboase.

Considerăm că în realitate ambele variante ar   putut exista în procesul evoluţiei, 
deoarece vârsta cernoziomurilor poate constituie sute de mii de ani [5].

Rezultate şi comentări

Cercetările efectuate recent au avut ca scop evidenţierea stării actuale şi componenţei 
esenţiale a solului cenuşiu tipic virgin şi valori cat, şi a cernoziomului argiloiluvial 
în condiţiile unor păduri seculare. Aceste soluri conform legii prezintă arii protejate, 
(rezervaţii de resurse) [2]. Pro lul 1001 a fost amplasat în pădurea Trebisăuţi (raionul 
Briceni), la altitudinea 265 m (foto 1). La marginea pădurii s-au păstrat arbori seculari 
de stejar (Querqus robur).

Solul cenuşiu tipic virgin

Construcţia morfologică a pro lului (foto 2) este caracteristică solului cenuşiu tipic. 
În stare umedă diferenţierea este relativ slab pronunţată.         

Orizontul superior este humi cat, structurat, afânat. Conţinutul de humus scade 
brusc spre adâncime (tab. 1). Reacţia solului este slab acidă. În complexul schimbabil 
predomină calciul (21,2–22,8), suma cationilor este redusă (24,4–28,0 m.e.) Aciditatea 
hidrolitică în partea superioară a pro lului constituie 4,2–4,7 me şi scade spre adâncime, 
gradul de saturare cu baze 83–87%.

Valori carea solului cenuşiu tipic modi că construcţia morfologică şi componenţa 
substanţială: orizonturile superioare se amestecă, structura nuciformă se distruge. În 
stratul arabil (0–30 cm) conţinutul de humus constituie 3%, structura bulgăroasă. Se 
majorează conţinutul calciului şi suma cationilor schimbabili (tab. 2). Reacţia solului 
rămâne slab acidă,  însă aciditatea hidrolitică scade, gradul de saturare cu baze se 
măreşte.
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Foto 1. Pădure de stejar pe sol cenuşiu tipic Foto 2. Pro lul solului cenuşiu tipic virgin

Construcţia morfologică a pro lului solului cenuşiu virgin (Pr. 1001). A
1
 0-10 cm. Cenuşiu-brun, 

umed, slab tasat, structură nuciformă mică şi medie, lut-argilos. A
2
 10-35 cm  Cenuşiu brun în stare umedă, 

cenuşiu în stare uscată, slab tasat, structură nuciformă, mare, lut argilos. B
1
 35-55 cm  Brun închis, umed, 

tasat, structură nuciformă-prismatică, neclară, slab pronunţată, lut argilos. B
2 
55-83 cm     Brun, umed, 

prismatic, cu pelicule de R
2
O

3
, argilos, tasat. BC 83-120 cm Brun-gălbui, umed, structură neclară, lut 

argilos.
Tabelul 1. Componenţa  zico-chimică a solului cenuşiu tipic virgin (Pr. 2001)

Adâncime 
cm

Higrosco-
picitate

Hu-
mus

pH 
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %
Ca++ Mg++ Σ

% me /100 g sol
0-10 3.3 4.41 5.6 22.8 5.2 28.0 4.20 83

20-30 3.1 2.69 5.8 4.73
40-50 3.3 1.6 5.2 21.2 3.2 24.4 3.85 87
65-75 4.0 0.86 4.9 1.93

90-100 3.3 0.74 4.8 22.8 3.6 26.4 -
110-120 4.3 0.63 4.8

Tabelul 2. Componenţa  zico-chimică a solului cenuşiu tipic arat (Pr. 2002)

Adânci-
me cm

Higrosco-
picitate

Hu-
mus

pH 
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %

Ca++ Mg++ Σ
% me /100 g sol

0-10 3.8 3.15 5.9 27.6 3.2 30.8 2.45 91
20-30 3.8 3.04 6.1 1.4
50-60 4.4 1.32 5.8 26 4.4 30.4 1.92 92
70-80 4.6 0.80 5.7 1.75

90-100 4.7 0.74 5.5 27.2 5.6 32.8 -
110-120 4.7 0.69 5.6

Cernoziomul argilo-iluvial

În partea de sud a Platoului de Nord întru-un masiv de pădure izolat, la sud-
est de comuna Brătuşeni (altitudinea 250 m), a fost săpat pro lul 1003. În pădure 
predomină stejarul pedunculat  cu arbori seculari (foto 3).
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       Construcţia morfologică a pro lului (foto 4) este evident cernoziomică; orizonturile 
superioare humi cate, structura glomerulară bine pronunţată. În partea inferioară a 
pro lului se evidenţiază un suborizont cu caractere iluviale (nehumi cat), nestructurat 
şi lipsit de carbonaţi (B

3
) (tab.3). 

Conţinutul de humus în orizontul  superior depăşeşte 7% şi scade uşor spre adâncime, 
până la 1,78% la 60–70 cm. Reacţia solului este slab acidă, suma cationilor  schimbabili 
constituie 37,7 me/100g sol în orizontul superior, gradul de saturaţie cu baze – 88%. 
(tab. 3).

Foto 3. Stejari seculari pe cernoziom 
argiloiluvial.

Foto 4. Pro lul cernoziomului 
argiloiluvial.

Construcţia morfologică a pro lului cermoziomului argiloiluvial virgin 
(Pr. 1003). A

1
 0–10 cm Cenuşiu închis, negricios, umed, slab tasat, structura glomerulară mică, argilo-lutos; 

A
2
 10–30 cm Cenuşiu închis, umed (în stare uscată – pudrat cu SiO

2
), slab tasat, structură glomerulară bine 

pronunţată; B
1
 30–55 cm Cenuşiu-brun, umed, tasat, structură nuciformă mică şi medie, luto-argilos; B

2

55–75 cm Brun închis, reavăn, tasat, structură prismatică, slab pronunţată, argilos; B
3
 75–90 cm Brun-

gălbui cu pete cenuşii, neomogen, structură prismatică, dur, argilos; BC 90-120 cm Brun-gălbui fără 
carbonaţi, structură  bulgăroasă.

    Tabelul 3. Componenţa  zico-chimică a cernoziomului argiloiluvial virgin (Pr. 2003)

Adâncime 
cm

Higrosco-
picitate

Humus pH 
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %
Ca++ Mg++ Σ

% me /100 g sol
0-10 4.2 7.33 6.1 32.8 4.4 37.2 5.25 88

15-25 3.8 5.04 5.0 6.45 -
40-50 3.9 3.21 4.9 28 4.4 32.4 5.25 84
60-70 4.1 1.78 5.2 3.5 -
80-90 4.3 0.8 5.2 25.2 4.0 29.2 -

110-120 3.6 0.63 6.3
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Cernoziomul argiloiluvial, arat (Pr 2004)

Valori carea cernoziomului argiloiluvial conduce la dehumi carea orizonturilor 
superioare (tab. 4). Reacţia solului rămâne slab acidă. Cernoziomurile argiloiluviale 
valori cate se evidenţiază prin pudrarea cu SiO

2
 a stratului arabil în stare uscată. În 

pădurile din partea de sud a Platoului nordic ele formează complexe sau asociaţii 
pedologice cu solurile cenuşii molice. Diferenţa dintre ele constă în di renţierea mai 
evidentă şi conţinutul mai redus de humus în solurile cenuşii molice. 

Tabelul 4. Componenţa  zico-chimică a cernoziomului argiloiluvial arat (Pr. 2004)

Adânci-
me cm

Higrosco-
picitate

Hu-
mus pH 

(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie 

cu baze, %
Ca++ Mg++ Σ

% me /100 g sol
0-10 4.0 3.72 5.7 26.4 3.6 30.0 3.85 88

30-40 4.0 2.87 5.6 3.15 -
50-60 4.6 2.69 5.6 27.2 2.4 29.6 1.75 94
70-80 3.9 0.97 6.1 1.05 -
90-100 3.8 0.92 6.8 27.6 3.2 30.8
110-120 3.8 0.80 6.9

Solul cenuşiu tipic din pădurea de la Trebisăuţi şi cernoziomul argiloiluvial în 
complex cu solul cenuşiu molic din pădurea de la Brătuşeni sunt Rezervaţii de Resurse 
inclus în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat [2]. 

Rezultatele cercetărilor prezintă o documentare ştiinţi că a acestor Rezervaţii.

Concluzii

Pădurele Platoului de Nord au contribuit la formarea solurilor cenuşii şi 
cernoziomurilor argiloiluviale care predomină în componenţa învelişului de sol al 
primului raion pedogeogra c [4].

Vegetaţia forestieră a asigurat conservarea proprietăţilor şi componenţei substanţiale 
a solurilor.

Valori carea solurilor cenuşii şi cernoziomurilor argiloiluviale a condus la 
modi carea constituenţei morfologice a pro lelor şi componenţei substanţiale. S-a 
produs dehumi carea, destructurarea şi amestecarea orizonturilor superioare. 

Includerea unor areale ale solurilor cenuşii şi cernoziomuri argiloiluviale în lista 
Rezervaţiilor de Resurse va contribui la conservarea componenţei substanţiale şi 
proprietăţilor lor.
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SOLURILE HALOMORFE DIN STEPA BĂLŢILOR

Ursu A., Overcenco A., Vladimir P., Marcov I.

Institutul de Ecologie şi Geogra e

Introducere

În partea de nord a Moldovei se evidenţiază prin condiţiile naturale speci ce aşa 
numita Stepa Bălţilor. Ea contactează la sud cu Podişul Codrilor,  ind înconjurată de 
regiunile deluroase ale silvostepei. Stepa Bălţilor prezintă o câmpie văluroasă, în trecut 
cu pajişti şi asociaţii de păiuş cu negară, actualmente totalmente valori cate.

În structura geologică predomină argilele şi luturile argiloase terţiare, pe altitudini 
relativ joase – luturi loessoide. Albiile Răutului şi a uenţilor lui dezgolesc straturi 
de calcar. Rocile argiloase şi argilo-lutoase deseori conţin săruri solubile, ceea ce 
in uenţează pedogeneza. Învelişul de sol al Stepei este prezentat preponderent de 
cernoziomuri levigate şi tipice moderat humifere formate pe argile şi luturi argiloase. 
Pe luturile loessoide cuaternare s-au format cernoziomuri tipice slab humifere şi chiar 
carbonatice [2]. În cadrul solurilor zonale, prezentate de cernoziomuri, sunt răspândite 
fragmentar (mai frecvent, pe dealurile Ciulucului şi Soloneţului) soluri intrazonale, 
formarea cărora este condiţionată preponderent de particularităţile rocilor parentale. 
Prezenţa aproape de suprafaţă a apelor freatice a condiţionat formarea clasei de soluri 
hidromorfe (cernoziomoide, mocirle), iar prezenţa în rocile parentale şi apele freatice 
a sărurilor solubile contribuie la formarea solurilor halomorfe. Pe argilele grele, 
montmorilonitice, şi pe blocurile de calcar se formează soluri litomorfe, în văi şi luncile 
râurilor – soluri dinamomorfe [1]. Cele mai răspândite soluri intrazonale (halomorfe) 
sunt soloneţurile şi solonceacurile, formate pe pante, unde, de regulă, în componenţa 
rocilor parentale se conţin săruri solubile în apă.. Proprietăţile şi componenţa 
substanţială a acestor soluri sunt nefavorabile pentru plantele agricole, ele se deosebesc 
prin productivitatea redusă sau nulă, lucrarea lor în termenii optimali este practic 
imposibilă. Din aceste considerente arealele soloneţurilor şi solonceacurilor, în cazul 
când sunt incluse în loturile agricole, se evidenţiază prin starea slab dezvoltată sau chiar 
lipsa plantelor. Suprafaţa solului este speci că: bulgăroasă-albicioasă (soloneţurile) sau 
albă-gălbuie (solonceacurile). Arealele acestor soluri reduc productivitatea solelor şi 
asolamentelor, nu permit efectuarea la timp a lucrărilor agricole.

Pedogeneza soloneţurilor este complicată, în  nal manifestându-se prin înlocuirea 
cationului bivalent Ca++ cu cationul monovalent Na+. Această modi care a componenţei 
complexului schimbabil condiţionează reorientarea multor procese pedogenetice şi 
înrăutăţirea proprietăţilor solului. Se modi că structura grăunţoasă, solul devine compact, 
dur, în orizontul iluvial se formează elemente structurale speci ce columnare.

Humusul (humatul de calciu,  ind înlocuit cu humatul de sodiu) devine solubil şi 
“se scurge” pe pro l. Reacţiile  zico-chimice în procesul pedogenezei soloneţurilor 
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precum şi transformările complexelor coloidale sunt foarte complicate şi uneori greu 
de explicat.

Pedogeneza solonceacurilor este relativ simplă şi în principiu constă în acumularea 
la suprafaţa solului şi în orizonturile superioare a sărurilor solubile. În perioadele calde 
apa de la suprafaţa solului şi din orizonturile superioare se evaporează, sărurile se 
acumulează, vegetaţia devine halo tă sau dispare. La suprafaţa solului se formează 
o crustă sau o peliculă alb-gălbuie de săruri, cantitatea cărora depăşeşte 1% din masa 
solului. Cea mai răspândită este sarea sulfatului de sodiu (Na

2
SO

4
).

Prezenţa solurilor halomorfe în Stepa Bălţilor a fost menţionată de Dokuceaev 
[4]. Studiul multilateral al soloneţurilor, solonceacurilor şi solurilor sărăturate a fost 
efectuat doar în perioada postbelică [5–7]. Cercetarea solurilor halomorfe a permis 
evidenţierea particularităţilor pedogenetice, proprietăţilor şi inventarierea lor, 
elaborarea tehnologiilor ameliorative. Suprafeţe considerabile de soloneţuri au fost 
supuse ameliorării.

În ultimele decenii lucrările ameliorative au fost stopate, starea actuală a solurilor 
halomorfe este condiţionată atât de procesele pedogenetice contemporane, cât şi de 
transformările tehnogenetice efectuate anterior. Cercetările efectuate în ultimii ani au 
permis evaluarea stării actuale a solurilor halomorfe în Stepa Bălţilor, problemelor 
ameliorării şi utilizării lor.

Rezultate şi comentarii

Soloneţurile şi cernoziomurile soloneţizate sunt răspândite pe larg în Stepa Bălţilor, 
îndeosebi în subraioanele dealurilor Ciulucului şi Soloneţului [2], unde formarea lor 
este condiţionată de prezenţa argilelor terţiare salinizate. Un areal caracteristic pentru 
astfel de soluri se a ă în preajma satului Brejeni, raionul Sângerei [3, 5, 6]. Aici s-a 
păstrat până în prezent un areal de soloneţuri nevalori cate cu vegetaţie speci că şi 
câteva areale valori cate şi ameliorate.

Caracteristica morfologică a soloneţului molic argilos

Pro lul nr. 71, (foto 1), s. Brejeni, raionul Sângerei, pajişte, partea de jos a unui 
versant nordic cu altitudinea 110 m:

În construcţia morfologică a pro lului nr. 71 se evidenţiază structura columnară a 
orizontului iluvial (foto 2). În orizontul superior conţinutul de humus poate depăşi 10% 
din masa solului (tab. 1).

Soloneţul molic s-a format în condiţii de stepă pe roca maternă, argilă terţiară, cu 
conţinut bogat de săruri ( sulfat de sodiu ). Pro lul humi cat este puţin profund (cca 
40–45 cm), cu conţinut ridicat de sodiu schimbabil (în orizontul iluvial până la 23,3% 
din suma cationilor). În orizontul superior conţinutul de humus poate depăşi 10% din 
masa solului.

Valori carea soloneţului molic modi că structura morfologică a părţii superioare a 
pro lului solului. Stratul arabil şi întreg pro lul devine carbonatic, slab humi cat.

Orizonturile superioare (A+B
1
) sunt amestecate, structura naturală devine 

bulgăroasă, suprafaţa solului – cenuşiu-brună, conţinutul de humus se micşorează (tab. 
2). Tot pro lul devine carbonatic.
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A
0 
0–3 cm, în stare reavănă de culoare cenuşie-

închisă, trecere evidentă, tasat, structură neclară 
prăfoasă, multe rădăcini.
A 3–14 cm, în stare reavănă de culoare cenuşie 
închisă, trecere lentă, constituţie dură, argilo-
lutos, structură bulgăroasă, se fărâmă în 
fragmente nuciforme-grăunţoase.
B

1
14–25 cm, în stare reavănă de culoare cenuşie 

închisă, structură columnară, argilos, la suprafaţa 
columnelor – cenuşie, trecere lentă.
B

2
 25–40 cm, în stare reavănă de culoare 

cenuşie-gălbuie, neomogenă, trecere lentă, dur, 
structură neclară, bulgăroasă, argilos, includeri 
de formaţiuni de carbonaţi.
BC 40– 60 cm, în stare reavănă, de culoare 
galbenă, neomogenă, cu pete de carbonaţi, 
argilos.
C 60–110 cm, reavăn, galben-pestriţ, cu pete de 
carbonaţi.

Foto 1. Pro lul soloneţului molic.

Foto 2. Elemente structurale ale 
orizontului iluvial a soloneţului

Tabelul 1. Caracteristica  zico-chimică a soloneţului molic. Pro lul nr. 71

Adânci-
mea, cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO
3

pH

Cationii schimbabili

%
Ca++ Mg++ Na

Na,% din 
∑

me-100 g sol
0-2 4,02 10,4 - 6,7 15,81 7,07 - -

2-10 3,39 6,79 - 7,1 12,82 6,20 2,89 13,2
12-24 4,92 5,16 0,65 7,7 10,90 14,70 7,76 23,3
30-40 5,00 2,42 4,15 8,8 8,40 17,20 5,88 18,7
45-55 4,16 1,15 14,26 8,6 12,50 16,25 5,87 17,0
70-80 4,05 0,48 17,96 8,3 - - - -

90-100 3,84 0,42 16,75 8,3 20,77 14,12 7,66 14,3



157

Tabelul 2. Caracteristica  zico-chimică a soloneţului molic valori cat. Pro lul nr. 72

Adâncimea, 

cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO
3

pH

Cationii schimbabili

%
Ca++ Mg++ ∑

me/100g sol
0-20 3,46 2,53 12,21 8,25 20,7 5,8 26,5

25-35 3,47 2,20 13,17 8,20 20,3 6,2 26,5

Majoritatea arealelor soloneţurilor molice au fost supuse ameliorării prin efectuarea 
arăturii adânci, administrării ghipsului şi fertilizanţilor. Ameliorarea modi că construcţia 
morfologică (foto 3), componenţa substanţială, raportul dintre cationii schimbabili.

Caracteristica soloneţului molic ameliorat

Pro lul nr. 1005, (foto 3), la sud de s. Brejeni, raionul Sângerei, amplasat pe un pla-
tou cu altitudinea 172 m, plantat cu  oarea-soarelui: Administrarea ghipsului (10t/ha) a 
modi cat componenţa complexului schimbabil şi suma cationilor bivalenţi (Ca2++Mg2+) 
depăşeşte valoarea de 30 me/l00 g sol (tab. 3).

Ameliorarea soloneţurilor prin administrarea ghipsului are efect temporar, deoarece 
textura solului rămâne argiloasă, condiţiile pedogenetice rămân neschimbate, sărurile 
solubile rămân în pro l, ne  ind spălate în adânc. Din aceste considerente introducerea 
ghipsului trebuie repetată peste 6-7 ani [6].

Pe terenurile cu nivel ridicat al apelor freatice se formează soloneţuri hidrice. Ele 
se deosebesc prin structura masivă, bulgăroase, în partea inferioară a pro lului se evi-
denţiază caractere hidrice, formaţiuni  de săruri solubile. Arealele soloneţurilor hidrice 
deseori contactează cu solonceacuri şi soluri puternic salinizate, formând complexe 
halomorfe. 

Aar 0–20 cm, cenuşiu închis, umed, la 
suprafaţă pudrat cu SiO

2
, trecere lentă, 

argilos, slab tasat, structură bulgăroasă, 
efervescenţă de la suprafaţă.
AB 20–32 cm, cenuşiu închis, umed, 
trecere lentă, argilos, slab tasat, 
bulgăros.
BC 32–50 cm, brun cu pete cenuşii, 
umed, trecere lentă, argilos, slab tasat.
C 50–100 cm, brun-gălbui cu pete 
humi cate şi albicioase de CaCO

3
, 

umed, trecere lentă, argilos.

Foto 3. Pro lul soloneţului ameliorat.
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Tabelul 3. Caracteristica  zico-chimică a soloneţului molic ameliorat. Pro lul nr. 1005

Adâncimea, 
cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO
3

pH

Cationii schimbabili

%
Ca2+ Mg2+ ∑

me/100g sol

0-10 4,3 3,27 5,6 7,0 24,0 9,6 33,6

20-30 4,5 - 6,2 7,4 20,8 12,4 33,2

40-50 4,1 0,92 9,2 8,6 14,0 16,4 30,4

70-80 4,4 0,57 18,0 7,6 2,92 14,4 44,0

90-100 4,0 0,52 19,6 8,0 14,0 10,0 24,0

Solonceacurile şi solurile salinizate formează complexe hidro-halomorfe pe 
pante şi în lunci pe depuneri aluviale. Formarea lor este condiţionată de prezenţa 
apelor freatice mineralizate. În componenţa complexelor halomorfe solonceacurile se 
evidenţiază prin culoarea albă-gălbuie şi lipsa vegetaţiei. Partea superioară a pro lului 
prezintă o crustă de săruri. Pro lul solonceacului este strati cat, nestructurat, slab tasat, 
cu aglomeraţii de săruri (foto 4).

Caracteristica morfologică a solonceacului hidric

Pro lul nr. 98, amplasat în lunca râului Răut, pe teritoriul raionului Teleneşti:
Pro lul solonceacului poate avea caractere diferite după culoare, structură, 

textură, etc. Ca regulă, conţinutul de humus este redus (2,4–1,7%) şi reacţia alcalină 
pH 8,05–8,65 (tab. 4).

Cantitatea reziduului mineral în unele straturi poate depăşi 5%. Arealele 
solonceacurilor contactează cu soluri aluviale cu diferit grad de salinizare.

I 0–3 cm, uscat, cenuşiu-albicios, 
trecere lentă, lut argilos, tasat, structură 
bolovănoasă.
II 3–10 cm, uscat, cenuşiu-închis, pestriţ, 
trecere lentă, argilos, tasat, structură 
neevidenţiată, săruri.
III 10–25 cm, reavăn , trecere lentă, lut 
argilos, slab tasat, săruri.
IV 25–45 cm, ud, cenuşiu-închis, pestriţ, 
trecere lentă, lut argilos, săruri.
V 45–85 cm, ud, negru, săruri.
VI 85–100 cm, ud, negru-vânăt.

Foto 4. Pro lul solonceacului hidric. 
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Tabelul 4. Caracteristica  zico-chimică a solonceacului hidric. Pro lul nr. 98

Adânci-
mea, cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO
3 pH

Cationii schimbabili Reziduu 
mineral, 

%
Ca2+ Mg2+ ∑

% me/100 g sol
0-3 2,80 2,37 0,37 8,65 6,17 3,29 9,46 3,346

3-5 4,17 2,48 1,54 8,30 22,50 15,42 37,92 5,753

10-20 4,09 1,98 4,54 8,15 18,74 10,82 29,56 2,742

30-40 4,03 1,89 3,05 8,05 44,52 10,41 54,93 3,296

60-70 4,51 2,27 0,10 8,25 30,93 11,71 42,63 4,102

90-100 4,46 1,73 - 8,17 25,49 12,95 38,44 3,500

Desecarea solurilor în lunci conduce la adâncirea nivelului apelor freatice. Stratul 
reţelelor capilare nu ajunge pro lul solului; solonceacurile şi solurile salinizate nu mai 
sunt alimentate cu noi porţiuni de săruri. Însă eliminarea sărurilor, deja acumulate, 
necesită cantităţi enorme de ape “dulci”, nemineralizate care în regiunile răspândirii 
solonceacurilor lipsesc.

Concluzii

În Stepa Bălţilor solurile halomorfe prezintă componente caracteristice regiunii, 
formarea lor  ind condiţionată de speci cul factorilor pedogenetici.

În cadrul solurilor zonale s-au format areale de soloneţuri, solonceacuri şi soluri 
cu diferit grad de soloneţizare sau salinizare. Aceste soluri, datorită componenţei 
substanţiale şi proprietăţilor speci ce,  ind valori cate şi incluse în fondul arabil, reduc 
productivitatea solurilor, nu permit efectuarea la timp a  totehniilor.

Valori carea soloneţurilor conduce la modi carea structurii morfologice a 
pro lelor, precum şi componenţei lor substanţiale. Ameliorarea soloneţurilor prin 
introducerea ghipsului modi că componenţa şi raportul cationilor schimbabili, 
precum şi direcţia pedogenezei contemporane. Însă textura solurilor rămâne aceeaşi 
– argiloasă, iar efectul ameliorării cu timpul se reduce şi amendarea meliorantului 
necesită a   repetată. În ultimile decenii lucrările ameliorative au fost stopate. Toate 
arealele soloneţurilor care au fost ameliorate şi incluse în fondul arabil, actualmente se 
deosebesc prin productivitatea redusă şi temporară. 

Aceste soluri necesită o atitudine specială, de regulă, excluderea din fondul arabil 
şi transferarea într-un fond special de “revendecare”. Ameliorarea şi valori carea 
solonceacurilor este practic imposibilă. Aceste soluri necesită a   incluse în componenţa 
unor complexe hidro-halomorfe cu regim special de utilizare şi protejare.
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EVALUAREA MODULUI DE INFLUENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR 
ANTROPICE ASUPRA SCURGERII ANUALE

N. Boboc, T. Castraveţ, O. Melniciuc

Institutul de Ecologie şi Geogra e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Utilizarea durabilă a resurselor de apă în vederea reabilitării sistemelor de irigaţii 
în conformitate cu Proiectul  „Tranziţia la agricultura performantă” al Programului 
COMPACT necesită elaborarea unor sisteme optime de protecţie  de la epuizare şi 
poluare a apelor. Activităţile umane cu impact asupra resurselor de apă pot   grupate 
în:

activităţi care modi că condiţiile de formare a scurgerii în bazinele hidrogra ce - 
(activităţi agrotehnice, urbanizarea, despădurirea sau împădurirea terenurilor);

activităţi care nemijlocit contribuie la modi carea  volumului şi regimului - 
de scurgere (lacurile de  acumulare, iazurile şi alte construcţii hidrotehnice destinate 
acumulării apelor pluviale şi/sau nivale) [3, 8]. Aceste modi cări ale resurselor de apă 
au loc datorită pierderilor ca urmare a evaporaţiei suplimentare de pe suprafaţa lacurilor 
antropice şi prelevarea apei pentru diferite necesităţi ale populaţiei (irigaţii, industrie, 
gospodăria comunală, apă potabilă ş.a.), utilizarea pe larg a resurselor funciare în 
diverse activităţi agricole, sau scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prin realizarea 
diferitelor categorii  de construcţii.

Scopul acestei lucrări constă în evaluarea modului de in uenţă a unor activităţi 
antropice cum sunt: construcţiile lacurilor de acumulare şi a iazurilor, ponderea 
arabilului şi a urbanizării asupra resurselor apelor de suprafaţă şi aprecierea volumului 
de apă în lacurile antropice folosind metode statistice şi teledetecţia.

Metode şi materiale

Evaluarea modi cărilor scurgerii anuale sub in uenţa lacurilor antropice poate   
realizată în baza relaţiei 1 [8]:

    (1)

unde - reprezintă suprafaţa bazinului hidrogra c şi respectiv suprafaţa 
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totală a oglinzii lacurilor din aria bazinului; 
, 

- valoarea modi cată şi respectiv 

naturală a scurgerii anuale; - cantitatea anuală de precipitaţii, - evaporaţia de 
la suprafaţa apei.

În cazul în care suprafaţa lacurilor ( ) şi valoarea scurgerii climatice 

( ) sau scurgerii naturale  ( ) din aria bazinului hidrogra c, regiunii peisagistice 

sau unităţii administrative sunt cunoscute, valoarea scurgerii anuale modi cate ( ) 
poate   apreciată în baza relaţiei:

,      (2) 

Evaluarea in uenţei lacurilor antropice asupra resurselor de apă poate   realizată 
utilizând un coe cient de in uenţă antropică, care reprezintă raportul dintre scurgerea 
anuală modi cată şi scurgerea climatică şi care este descris de funcţia exponenţială a 
două argumente:

unde  -  ponderea (%) oglinzii apei lacurilor în suprafaţa totală a regiunii [5] 

(bazinului hidrogra c, regiunii peisagistice sau unităţii administrative);  - variabilă 
care caracterizează intensitatea de diminuare a scurgerii climatice în condiţiile suprafeţei 
respective a lacurilor antropice. În condiţiile peisajelor de stepă din Ucraina valoarea 

lui , conform [8], se propune de apreciat după relaţia (4), care poate   adaptată şi 
pentru spaţiul Republicii Moldova.

Estimarea volumului de apă a lacurilor antropice poate   realizată în baza cercetărilor 
în teren, cu efectuarea măsurătorilor caracteristicilor morfologice şi hidrologice ale 
acestora. În etapa iniţială a cercetărilor,  în acest scop, analiza a fost realizată utilizând 
imaginile satelitare Landsat 2004 şi sistemele informaţionale geogra ce.

Rezultate şi discuţii

Lacurile antropice, amenajate pe râuri în diferite scopuri (reglarea scurgerii, pescuit, 
irigaţii etc.), în funcţie de volumul de apă, convenţional, sunt grupate în două  categorii: 
lacuri de acumulare şi iazuri. Lacurile antropice cu un volum de apă de 1 mil. m3 şi mai 
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mare se numesc lacuri de acumulare, iar cele cu un volum mai mic de  1 mil. m3
  
se 

atribuie la  iazuri, heleşteie etc. 
Construirea diferitelor categorii de lacuri în Moldova a început încă în sec. XV-

XVI, dar a avut loc mai intens în secolul  al XX-lea, în perioada postbelică. În prezent 
nu este cunoscut cu precizie numărul de lacuri, suprafaţa şi volumul de apă al acestora. 
Confruntând hărţile topogra ce din anii ’70-80 ai secolului trecut şi imaginile Landsat 
2004, s-a constatat, pe de o parte, că multe lacuri prezente pe hărţile topogra ce nu 
mai existau la data realizării imaginilor cosmice, iar altele, în măsură apreciabilă, au 
fost colmatate. În anii ’90 ai secolului trecut în Republica Moldova, după unii autori 
[12], existau 3532 de iazuri şi lacuri de acumulare. În anii următori se consideră că 
numărul iazurilor, cu un volum iniţial de 50-150 mii m3, ca urmare a colmatării, s-a 
redus substanţial, astfel ca numărul total al acumulărilor de apă s-a redus la cca. 3000.

În baza relaţiilor 2-4 a fost apreciată valoarea scurgerii medii modi cate, inclusiv 
ponderea scurgerii modi cate în urma construcţiei lacurilor antropice pe regiuni şi 
subregiuni  zico-geogra ce sau peisagistice. În tab.1  sunt prezentate datele doar pe 
regiuni peisagistice. Conform acestor aprecieri  resursele de apă, în condiţiile numărului 
şi caracteristicilor lacurilor antropice existente,  s-au redus în mediu pe republică cu 
14%. Valoarea minimă  a modi cării scurgerii (2,6%) caracterizează ramurile de sud-
vest ale Podişului Podoliei, iar cea maximă – Câmpiile şi Dealurile de stepă ale Moldovei 
de Nord (19,4%), unde se înregistrează cel mai mare număr de lacuri arti ciale (tab. 
1). Este relativ mare şi valoarea diminuării scurgerii în Câmpia Ialpugului, fenomen 
determinat în mare parte de acumulările Comrat şi Congaz.

Tabelul 1: Scurgerea medie climatică şi scurgerea modi cată antropic prin amenajarea 
de lacuri antropice.

Regiuni  zico-geogra ce

Scurgerea medie 
modi cată

Regiunea Podişurilor şi Câmpiilor de Silvostepă ale 
Moldovei de Nord

9117,4 1,28 21,12 0,82 20,00 5,3

Regiunea Câmpiilor şi Dealurilor de Stepă ale Moldovei 
de Nord

3721,4 1,33 19,00 0,79 15,31 19,4

Regiunea de Silvostepă a Podişului Râbniţei 1897,5 0,14 16,56 0,97 16,13 2,6

Regiunea Podişului Codrilor Bâcului 6576 1,08 25,63 0,86 22,67 11,5

Regiunea Câmpiilor şi Podişurilor de Silvostepă ale 
Moldovei de Sud

5531,4 0,74 15,80 0,87 14,03 11,2

Regiunea Câmpiei de Stepă a Bugeacului 4476,7 0,94 13,08 0,83 11,04 15,6

Regiunea Câmpiei Aluviale de Stepă a Nistrului 2596,4 0,89 12,98 0,9 11,61 10,6

Total 33917 1,05 20,6 0,85 17,72 14,0

În vederea reabilitării sistemelor de irigaţii o problema stringentă reprezintă 
aprecierea volumului potenţial de apă care se conţine în lacurile antropice. În condiţiile 
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unui relief de câmpie şi podiş, cu o mică energie a reliefului, se consideră că suprafaţa 
luciului de  apă se a ă într-un strâns raport cu volumul  de apă acumulat. Reieşind din 
aceste considerente, şi în baza caracteristicilor morfometrice  a 117 lacuri de acumulare 
cu un volum  de apă mai mare de 1 mil. m3, s-au testat câteva relaţii. În formă liniară 
s-a obţinut ecuaţia:

V = 3,619*S; R² = 0,890   (5). (Fig. 1)

În forma polinomială această ecuaţie ia aspectul următor:

V = 0,099*S2 + 2,328*S; R² = 0,939  (6). (Fig. 2)

O altă relaţie propusă de [1 şi 2], calculată în baza datelor WORLDLAKE, are 
aspectul:

V = 3,4*S1,134 (7)
Pentru Podişul Moldovenesc de la vest de Prut se constată, de asemenea, o mare 

interdependenţă  a acestor două variabile (suprafaţă şi volum), deosebindu-se în acelaşi 
timp două grupe de acumulări [19]:

acumulările mici şi mijlocii• , care se grupează după dreapta descrisă de ecuaţia: 
V

1
= 18,4585*S1,0444 (8)

Unde V
1
- volumul lacului în mii m3 şi S - suprafaţa lacului în ha 

acumulările  mari • care se grupează după dreapta descrisă de ecuaţia:
V

2
= 100,1 S0,991 (9)

Volumul total al acumulărilor din Republica Moldova,  apreciat după datele de pro-
iect, şi volumul calculat după ecuaţiile de regresie 5, 6, 7, 8 se prezintă în tabelul 2.

Figură 1: Dependenţa volumului apei 
în lacurile de acumulare de suprafaţa 
acestora (regresie liniară, ecuaţia 5).

Figură 2: Dependenţa volumului 
apei lacurilor de acumulare de suprafaţa 
acestora (regresie polinomială, ecuaţia 6).

Calculele asupra volumului lacurilor de acumulare prezintă o corelaţie  mai strânsă 
a datelor de proiect cu cele calculate cu utilizarea ecuaţiei 6 (Tab. 2), însă, ţinând cont 
de colmatarea lacurilor, par a   mai veridice datele obţinute cu utilizarea ecuaţiei 8.

Astfel, confruntând imaginile satelitare Landsat 2004, în Republica Moldova a 
fost depistat un număr de 2863 de lacuri de acumulare şi iazuri, repartizate pe unităţi 
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peisagistice regionale destul de neuniform. Ponderea acestora variază  de la 0,39% în 
Câmpia Cogâlnicului de Mijloc şi  până la 3,30% în Podişul Râbniţei (Tab. 1). Menţionăm 
că valoarea volumului de apă din lacurile antropice, apreciat  cu utilizarea relaţiilor 5-8 
reprezentă valori teoretice. Este necesar de ţinut cont  de colmatarea  lacurilor  după 
darea lor în exploatare, care, evident,  a  contribuit  la diminuarea volumului  de apă a 
acestora.

Tabel 2. Valorile de proiect şi cele estimate ale volumului lacurilor de acumulare din 
Republica Moldova, mil. m3

Volumul 
lacurilor

Volum total conform 
datelor de proiect

Volum apreciat conform cu:

ecuaţia 5 ecuaţia 6 ecuaţia 7 ecuaţia 8

Volumul total 343,70 476,06 351,38 487,26 305,77
Volum mediu 2,95 4,07 3,00 4,16 2,61

Aprecierea cu  precizie mai mare a volumului posibil al apelor lacurilor antropice 
şi al altor caracteristici ale acestora se efectuează  prin măsurători şi cartări în teren. În 
vederea aprecierii volumului de apă în lacurile antropice după darea lor în exploatare, s-a 
analizat dinamica procesului de colmatare a  40 de acumulări: 18 din bazinul  uviului 
Nistru, 12 din bazinul Prutului şi 10 din bazinele râurilor care se varsă nemijlocit în 
limanurile dunărene şi în cele ale Mării Negre. Calculele denotă că valoarea medie de 
diminuare a volumului total al acumulării Dubăsari este de 1,1% pe an, valoare de circa 
două ori mai mare de cât cea a lacului Costeşti-Stânca care este de 0,6% anual.

Figură 3: Diminuarea 
scurgerii de suprafaţă în funcţie 
de ponderea terenurilor arabile
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Figură 4: Modi carea scurgerii de 
suprafaţă în funcţie de ponderea ariilor 
construite.

Figură 5: Modi carea scurgerii de 
suprafaţă în funcţie de construcţia lacurilor 
antropice.

Valori maxime ale colmatării, fenomen care contribuie la diminuarea volumului şi 
a oglinzii lacurilor, caracterizează acumulările de apă din Câmpia Cuboltei Inferioare 
(lacul Bălţi), din Câmpia Ialpugului (acumulările Comrat şi Congaz ş.a.). Astfel volumul 
total al acestora s-a micşorat anual cu 1,56% şi respectiv 1,48% şi 1,7%. Reieşind 
din aceste aprecieri, conchidem că volumul total al lacului de acumulare Dubăsari, de 
exemplu, s-a redus de la 485 mil. m3  în 1956 până la 178 mil. m3 în 2011, iar al lacului 
Congaz, de la 9,9 mil. m3  în 1961 până la 1,6 mil. m3 în 2011.

Un alt factor cu in uenţe asupra scurgerii de suprafaţă este modul de utilizare a 
terenului şi nu în ultimul rând ponderea arabilului. Conform datelor noastre ( g. 3), 
valoarea maximă a diminuării scurgerii în funcţie de ponderea arabilului se înregistrează 
în Câmpia  Cuboltei, Câmpia Nistrului Inferior şi în raionul Briceni, unde ponderea 
arabilului poate atinge 84% din terenurile agricole.

În  g. 4 este reprezentat modul de in uenţă a construcţiilor asupra scurgerii în 
funcţie  de ponderea ariilor acoperite. În ansamblu, ariile construite aduc la creşterea 
scurgerii de suprafaţă, care, în condiţiile ploilor torenţiale şi a unui sistem ine cient de 
captare a apelor,  poate contribui la inundaţii, uneori cu efecte catastrofale, cum a avut 
loc, de exemplu, la 31 iulie 2008 în oraşul Chişinău.

Concluzii

În rezultatul cercetărilor, folosind metode statistice, teledetecţia şi sistemele 
informaţionale geogra ce, a fost apreciat modul de in uenţă a lacurilor antropice, 
arabilului şi a intravilanului  asupra scurgerii de suprafaţă. Construcţia lacurilor si  
arabilul contribuie la  diminuarea cu circa 16% a scurgerii de suprafaţă. A fost estimat  
numărul lacurilor antropice din Republica Moldova, valoarea teoretică a volumului  
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lacurilor şi, pe exemplul unui număr de patruzeci de lacuri din bazinul  uviului Nistru, 
râului Prut şi a râurilor din inter uviul Prut-Nistru, a fost apreciat volumul de apă şi alte 
caracteristici morfometrice ale acestora în raport cu dinamica procesului de colmatare. 
Rezultatele cercetărilor pot servi ca suport în aprecierea resurselor de apă şi gestionarea 
bazinelor hidrogra ce din cadrul proiectului ”Tranziţia la agricultura performantă” al 
Proiectului COMPACT. 
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Introduction

Many research activities during the 20th century have focused on extreme climate 
phenomena, including heat waves, because of their in uences on ecosystems and human 
society (agriculture, water resources, energy demand and human mortality). One reason 
for the enhanced interest in the warm temperature extremes stems from a concern that 
the frequency and severity of such events, especially across Europe, have increased 
recently, and that this trend is likely to continue due to global warming [11,12,18]. The 
impact of extreme events is more serious when the extreme weather conditions prevail 
over extended periods. Moreover, unusually warm summers, observed increasingly 
frequently in various regions of the world in the recent years, indicate that such a 
«hot future» is not so far [2]. A classic example is an extremely hot summer of 2003 
in Western Europe that caused thousands of excess deaths and enormous economic 
damage in many countries, including the developed ones. The 2006 European heat 
wave was also a period of exceptionally hot weather that arrived at the end of June, 
2006 in certain European countries and was clearly located more northward of Europe 
than in the summer of 2003. The regions such as Northern France, Germany, Belgium, 
and the Czech Republic, which were strongly exposed to the 2003 heat wave, were 
affected by an even more extreme heat wave in the July of 2006, in terms of absolute 
mean monthly values. Much less studied is the summer heat of 2007 in South-Eastern 
Europe that  affected a lot of countries, including Italy, Greece, Hungary, Romania, 
Bulgaria, Moldova and others.

In this paper, we present the results of two research goals: (1) a comparative 
assessment of the extremely hot summer of 2006 in the Czech Republic (CR) and of 
2007 in the Republic of Moldova (RM) as climatic phenomenon and (2) identi cation 
of heat episodes (tropical days and heat waves) in these countries during 1961-2009 as 
evidence of changing climate.

Material and methods

This paper analyses a 49-yr (1961-2009) time series of daily temperatures 
(maximum, minimum, and mean daily temperature) in the Republic of Moldova and the 
Czech Republic. The data series of daily air temperature in summer season (June-July-
August) were available for the Czech Republic from the Czech Hydrometeorological 
Institute and for Republic of Moldova from the Hydrometeorology data service system 
CliWare of the All-Russian Research Institute of Hydrometeorological Information 
[22]. There are no missing values in the datasets over the period of June to August. 
Available datasets consist of measurements at two selected weather stations in both 
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countries. The observations for Moldova were taken from the  Chisinau weather 
station (φ=46°58’03’’N, λ=28°51’23’’E, h=173 m). Because of the small size of RM 
(33,846 km2), the relatively homogeneous terrain, and the location of Chisinau near 
its geographic centre, the research results could be considered as representative of the 
whole country. The methodology for the Czech Republic were applied on the Czech 
study area located in the middle part of Polabí (Elbeland) lowland, where one of the 
largest farming regions is situated, specialized in growing marketing vegetable crops. 
The observations were taken at the Hradec Králové (φ=50°10’N, λ=15°50’E, h=278 
m) weather station. In addition, the data records of 90 weather stations over the Czech 
Republic and 15 weather stations over the Republic of Moldova were used to examine 
spatial distribution of temperature anomalies.

Assessment of the extremely hot summers both in the Czech Republic and the 
Republic of Moldova is based on long-term series analysis, considering the criterion 
of an  extreme, adopted by IPCC [12]. Due to the fact that the identi cation of heat 
waves for a given region requires a speci c approach and therefore there is no single 
de nition, as well as for the convenience of comparative assessment, we have decided 
to use the Serbian approach. Unkaśević and Tośić [21] have chosen to de ne a heat 
wave by applying heat wave duration index (HWDI) as a maximum period greater than 
 ve consecutive days with maximum  air temperature (Tmax) >5 °C above 1961–1990 
and normal daily Tmax [12]. The cumulative Tmax excess above 30.0 °C (ΣΔTmax>30) 
and the temperature peak during heat waves are used to characterize the heat wave 
severity [13]. Tropical days refer to the days with Tmax reaching or exceeding 30.0 
°C.

All statistical analyses were carried out with the aid of the Statgraphics Centurion 
Data Analysis and Statistical Software [17]. The Golden Software Surfer 7.04 and 
ArcGis Software 9.1 were used for mapping.

Results and discussion

With respect to the studies of the heat waves pattern in the Czech Republic, many 
climatologists have studied the frequency and severity of this event, e.g. [10,14] over 
the past decade.  Since 1961, the warmest summer seasons occurred in the Czech 
Republic in 1983, 1992, 1994, 2003, and 2006. In the July of 2006, the most severe 
heat wave was linked to persistent anticyclonic situations favouring the advection of 
dry air masses over the Czech Republic. A more recent study [13] shows that the July  
2006 heat wave that lasted 33 days, has been the longest and most severe one in Prague 
since 1775. 

In  the July of 2006, as in the June and August of 2003, the deviation of the mean 
temperature from the norm was more than +4.7 °C over the Czech Republic, so this 
month was the warmest in the summer of 2006 in the Czech Republic (Fig. 1). In 
the majority stations, beginning with the 5th of July, a maximum temperature was 
recorded from 27.0 to 33.0 °C, reaching occasionally  up to 37.0 °C. The highest
above normal temperature deviation has occurred at the Milesovka mountain station 
(833 m.a.s.l), where it was +6.0 °C. Also, the chart from Figure 1a shows that the 
averaged temperatures exceeded four standard deviations (δT/σ = 4.2) in the case of 
the normal distribution with respect to the reference period. This distribution shows 
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that July was an exceptionally hot summer month with  a probability in current climate 
only of 0.3 %. The highest positive deviation from the normal average temperature 
(+4.7°C) was recorded in July, followed by the autumn months  when it reached 
+2.6 °C  in September, +2.1 °C in October, +3.0 °C in November, and +2.7 °C in 
December. These abnormal temperature distributions continued until the July of 2007. 
Moreover, an unusual warm weather in the 2006/2007 winter, when this period with a 
mean air temperature deviation was more than +3.9 °C in comparison with the normal 
one, accentuated the severe drought event in the spring season [16]. 

In its turn, the year 2007 was extremely hot across South Eastern Europe, and 
the warmest in the history of instrumental observations in the Republic of Moldova. 
Practically all air temperature records were broken in winter, spring and especially in 
summer, with numerous heat waves and an extreme shortage of precipitation [3]. In 
the  rst decade of June, the mean air temperature was +19.9+23.5 ºC (or +2.7+4.3 ºC 
> normal), Tmax in some places exceeded by 0.2-0.4 ºC the absolute records for the 
2nd decade.  The absolute records for the whole period of observations of mean daily 
temperatures (+21.5+27.2 ºC) were registered  on the 15th  to 17th  of June.  The absolute 
monthly Tmax in Moldova (+39.5ºC at the Făleşti weather station)  was recorded  on 
the  26th of June. July was the warmest month for the whole observation period with 
a mean air temperature deviation  of more than +3.7 °C as compared to the normal 
one. The absolute maximum of daily temperature was observed in Moldova (+41+41.5 
ºC)  on  the 19th to 21st July. The highest daily Tmin in Moldova was recorded on the 
23rd of July (+26.7 ºC);  on the 24th of  July, the sum of the accumulated degree-days 
for a continuous period without precipitation was the highest for all the observations  
making 15,000 ºC. The absolute temperature maximum for August in Moldova (+40.5 
ºC  at the Tiraspol weather station) was registered on the 25th of August.  The season 
mean temperature (+21.0+24.7 ºС) exceeded the norm by +2.4+3.8 ºС. The duration of
hot days (Tmax≥30 °C) during the summer season was 45-60 (by 3-4 times higher than 
the norm); days with Tmax ≥35 °C – 15-22 against one (as a norm); Tmax ≥40 °C – 5 
days (for the  rst time). 

Moreover, a recent research has also shown that while the summer of 2007 was 
unusual for the current climate, its temperature regime is very similar to what is 
projected for the second half of this century [5-7].

In Figure 1b (map),  the mean temperature anomalies in July are based upon 1961-
1990 means (shaded) and normalized showing the 30-year standard deviation (curves). 
The chart below shows the curve signifying the normal mean temperature distribution at 
the Chisinau weather station, while the bold line represents the mean 2007 temperature 
value.  Table1 shows such normalized deviations of three air temperature parameters 
(Tmean, Tmax and Tmin) for every month and summer, on the whole. 

As  can be observed, all temperature anomalies exceeded their baseline in July by 
3-4σ and in summer by up to 5σ (Table 1b). It should be mentioned that in the case of 
normal distribution, which is characteristic of the averaged temperatures, an anomaly 
of ≥2σ can occur with a probability of 5%, and ≥3σ  of 0.3% (i.e. with respect to our 
analysis, respectively,  ve times in 100 years and three times  in 1000 years), it is easy 
to imagine, even  speculatively,  that the summer of 2007  was rare in the Republic 
of Moldova. In the Czech Republic, such exceptional period was July – anomalies of 
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all temperature variables  are more than 4σ (Table 1a). Interestingly,  both in CR and  
RM, the greatest exceedance is observed for summer minimum temperatures; in other 
words,  the greatest contribution into the exceptionality of these summers was made by 
the increase in minimum (or night) temperatures.

Figure 1. Anomalies of averaged July temperatures in the Czech Republic and 
Moldova (maps) and averaged summer temperatures at the Hradec Králové and 
Chişinău weather stations (charts) in 2006 and 2007 on the background of the baseline 
(1961-1990) temperatures approximated by a normal distribution curve. 

Map of Moldova includes isolines of normalized deviations T – the average July 
temperature; σ –the  standard deviation of the reference period; δТ/σ – the normalized 
deviation.

Such anomalies of monthly temperatures  resulted from the extremely hot days 
over the summer (Figure 2b). With few exceptions, the mean, maximum, and minimum 
temperatures in almost all days and, especially in July and August, were signi cantly 
higher (up to 10 ºC and higher) than their baseline norms at the Chişinău weather station.
As can be seen from Figure 2a, the 2006 June and July mean, maximum, and minimum 
temperatures in the Czech Republic were constantly above the normal temperatures 
with the exception of August. 

However, not only the 2007 summer temperatures in Moldova were higher than 
their mean baseline values, but they are  also considered as extremes. In particular, 
the IPCC Glossary [12, p. 875] de nes an extreme weather event as “an event that is 
rare within its statistical distribution at a particular place”. The criteria of «rarity» vary 
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from place to place and are normally calculated as rare as (or rarer than) 90th percentile 
values. How extreme were 2006 in the Czech Republic and 2007 in Moldova can be 
judged by comparing the observed in these years mean, maximum, and minimum 
temperatures with 90th and 95th percentiles of two different periods – baseline (1961-
1990) and current (2000-2009, without 2006 for CR and  2007 for RM as extreme 
years) climates (Table 2). Despite the fact that the summer climate in Moldova is hotter 
than in the Czech Republic because of its geographical position, there is a general 
pattern for the two countries in identifying an extremely hot summer. 

Table 1. The 2006 (Hradec Králové, CR, a) and 2007 (Chisinau, MD, b) summer 
anomalies in comparison with the baseline [monthly values of mean (Tmean), maximal 
(TMax), and minimal (Tmin) temperatures].

a – Hradec Králové, CR

Period
TMean TMax TMin

Mean σ 2006 δT/σ Mean σ 2006 δT/σ Mean σ 2006 δT/σ
June 16.7 1.0 18.5 1.8 22.3 1.1 24.4 1.9 10.9 0.8 12.4 1.9
July 18.1 1.3 23.5 4.2 23.8 1.7 30.7 4.1 12.3 0.9 16.0 4.1
August 17.6 1.0 16.5 -1.1 23.6 1.2 21.2 -2.0 12.1 0.6 12.5 0.7
Summer 17.5 0.6 19.5 3.3 23.2 0.9 25.4 2.4 11.8 0.4 13.6 4.5

b – Chişinău, RM

Period
TMean TMax TMin

Mean σ 2007 δT/σ Mean σ 2007 δT/σ Mean σ 2007 δT/σ
June 19.4 1.3 23.2 2.9 24.5 2.0 28.9 2.2 14.4 1.2 17.7 2.8
July 20.9 1.2 25.8 4.1 26.2 1.7 32.3 3.6 16.0 1.2 19.7 3.1
August 20.5 1.3 23.9 2.6 26.1 1.9 29.3 1.7 15.5 1.1 19.1 3.3
Summer 20.3 0.8 24.3 5.0 25.6 1.2 30.2 3.8 15.3 0.7 18.8 5.0

Figure 2. Deviations of summer daily air temperatures in Hradec Králové, CR, 2006 
(a) and in Chişinău, RM, 2007 (b) from their baseline values (horizontal null line).

As can be seen from Table 2, monthly temperatures (mean, minimum, and maximum) 
of the  2006 summer  at the Hradec Králové station far exceeded the mean of the 
reference period (with the exception of August). Moreover, the exceptionally high 
July temperature of 2006  exceeded its 95th quantile of three standard deviations. The 
mean summer (June–August) temperatures in that year were higher than the 1961–
90 mean by about 1.0 °C.

As to Moldova, all three parameters of the 2007 summer temperatures in Chişinău 
were signi cantly higher than extremely possible in the baseline climate; at the same 
time, they are approaching the climate extremes of the last decades. Thus, extremely 



172

hot years indicate that both the Czech Republic and the Republic of Moldova are living 
in the new climatic conditions.

Table 2. 2006 (for Hradec Králové, CR, a) and 2007 (for Chişinău, RM, b) summer 
temperatures (ºC) in comparison with 90% and 95% quantiles of their distribution in 
baseline and current climates.

a – Hradec Králové, CR

Period
Mean temperature Maximal temperature Minimal temperature

2006
1961-1990 2000-2009

2006
1961-1990 2000-2009

2006
1961-1990 2000-2009

90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95%
June 18.5 17.9 19.1 20.8 20.8 24.4 23.5 24.7 27.0 27.0 12.4 13.3 13.4 13.9 13.9
July 23.5 19.9 20.2 20.1 20.1 30.7 26.1 26.5 26.4 26.4 16.0 14.3 14.5 14.4 14.4
August 16.5 19.1 19.7 21.1 21.1 21.2 25.8 26.7 28.4 28.4 12.5 13.9 14.4 15.4 15.4
Summer 19.5 18.4 18.6 20.5 20.5 25.4 24.4 24.5 27.2 27.2 13.6 13.6 14.0 14.1 14.1

b – Chişinău, RM

Period
Mean temperature Maximal temperature Minimal temperature

2007
1961-1990 2000-2009

2007
1961-1990 2000-2009

2007
1961-1990 2000-2009

90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95% 90% 95%
June 23.2 20.7 21.0 21.5 22.5 28.9 26.3 26.7 27.4 29.1 17.7 15.6 15.9 17.0 17.6
July 25.8 21.8 22.0 23.5 23.9 32.3 27.4 27.7 29.3 29.4 19.7 16.7 16.9 18.7 18.9
August 23.9 22.0 22.4 24.0 24.1 29.3 27.8 28.2 29.9 30.2 19.1 16.8 17.2 18.9 19.2
Summer 24.3 21.7 22.2 23.7 24.0 30.2 27.4 27.9 29.4 29.8 18.8 16.7 17.1 18.6 18.9

  One of the key characteristics of extremely hot summers is the number of tropical 
days (Tmax ≥30.0 °C). These days are considered very hot, and they are particularly 
of great importance not only for bioclimatology and applied sciences, but also for the 
individuals who are sensitive to heat stress. It is interesting to analyze the number 
of tropical days (TD) and its change during a long-term period. If to compare the 
total number of TD in summer season for two research periods (baseline and current 
climate), it is evident that the average number of tropical days in the summer season 
has increased by more than 1.5 times in Moldova and  a two-fold increase has been 
observed in the Czech Republic over the past 20 years (Table 3). Moreover, the highest 
excess ratio (i.e. “speed” of TD growing) is observed in CR in August, and in July in 
Moldova. Additionally, it is necessary to mark the difference between the two countries 
in the  average number of TD – in Moldova they are by 1.5 times higher than in the 
Czech Republic.

Table 3. Mean number of tropical days (by IPCC 2001) in CR (Hradec Králové) and 
RM (Chişinău) for two research periods.

Period
Czech Republic Republic of Moldova

1961-1990 1991-2009 Excess ratio 1961-1990 1991-2009 Excess ratio
June 1.7 3.0 1.76 3.1 4.7 1.52
July 3.4 6.2 1.82 5.3 8.6 1.62
August 3.0 5.9 1.96 5.6 8.9 1.59
Summer 8.2 15.2 1.85 14.5 23.4 1.61

The summers of 1994, 2003, and 2006 in the Czech Republic were characterized 
by the highest number of tropical days (33 days, 31 days, and 28 days respectively) 
(Figure  3, upper). The average number of tropical days per year is 14. The  ndings are 
well con rmed by previous research [15]. 
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In its turn, Moldova’s summer is hotter – the highest number of TD was recorded 
in 2007 (44 days), 2009 (38 days), and in 1999-2001 (34-32 days) with an average 
number of tropical days of  18 per year. If to compare the total number of tropical days 
in the summer season for the two research periods (1961-1990 and 1991-2009), it is 
evident that the average number of tropical days has increased over the past 20 years.

We used  second-order polynomial regression to analyze the variability of tropical 
days. The form of polynomial curve for Moldova is characterized by a concave, in 
contrast to the Czech Republic, where the curve has a clear bottom-up character (Figure 
3). The coef cient of determination (R2) of TD polynomial regression is higher in 
Moldova than in the Czech Republic (0.35 vs. 0.21). The growing number of tropical 
days is accompanied by increase in absolute maximum temperatures during the whole 
period (R2 is 0.37 in Moldova and 0.17 in Czechia at a 95% con dence level). 

Figure 3. Tendency of tropical day number in the summer during 1961-2009 in the 
Czech Republic (upper) and the Republic of Moldova (lower).

Based on the surface temperature data from 100 European stations, the European 
Climate Support Network (ECSN) [8] reports a temperature increase from the beginning 
of the 20th century until 1940, a period of stabilization or even cooling until around 
1970, followed by a new increase extending up to the present time. Our results both for 
the Hradec Králové (CR) and  Chişinău (MD) weather stations coincide with ECSN [8] 
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and Founda et al. [9]. Barnett et al. [1] have concluded that the most probable cause of 
the observed warming of the atmosphere since 1970 is a combination of internally and 
externally forced natural variability and anthropogenic sources.

The cumulative Tmax excess above certain threshold during heat waves and the 
peak temperature are used  to characterize heat waves in both compared countries and 
their  duration. According to Kyselý [14], the cumulative Tmax excess (ΣΔTmax >30) 
is probably the most appropriate variable to characterize the severity of heat waves. 
The period of June–July–August was chosen since heat waves both in CR and RM 
occur during these three months. 

Regarding the analysis of heat waves in the middle part of Polabí (CR), we can 
mentioned, that the absolute maximum temperatures were recorded in Hradec Králové 
on July 30, 1994 (Tmax = 37.8 °C), i.e. in that summer when the longest and most 
severe heat wave has been recorded since 1961 (Table 4a). However, on the whole 
territory of the Czech Republic, the absolute maximum air temperature was observed 
on the 27th of July, 1983 (40.2°C) at the Prague-Uhrineves weather station [14]. 

The 2006 summer heat waves  with the highest number of tropical days and peak of 
maximum heat wave temperature reached 36.1 °C (the highest summer temperature in 
the Czech Republic). The longest heat wave in the summer of 2006 started on the 12th

of June and lasted  to the 17th  of June, and after a break, it resumed on the 6th of July 
and lasted until the 13th of July. 

In Moldova, the longest cumulative heat wave duration (that lasted totally 24 days 
with very short breaks of 1-2 days), as well as the highest number of heat waves (three) 
were recorded in 2007 (Table 4b). This was followed by heat waves recorded in 1992 
(13 days) and in 2002 and 1999 with a total heat wave duration of 12 days. The most 
severe heat wave in Chişinău (as measured in terms of the cumulative Tmax excess 
above 30 °C) was recorded in 2007 (127.2 °C) and heat waves  that were by more than 
2.5 times less severe occurred in 2008 and 2002 (~47 °C). In Moldova, the frequency of 
heat waves has increased  by four times, their duration and severity (by 5 and 10 times 
respectively)  simultaneously increasing.

An overwhelming percentage (76.2%) of the heat waves in RM during the whole 
period has been observed  the last two decades. Such comparative analysis of two 
periods (1961-1990 and 1991-2009) leads to disappointing conclusions about the drastic 
change in the nature of heat episode manifestations over the past 20 years. Taking into 
account the hot summer climate of the country, the continuation of this tendency could 
result in very negative consequences for all biological systems, primarily affecting the 
most vulnerable components – agriculture and human health. A catastrophic drought 
that occurred in 2007,  led to disastrous consequences – 90% of country’s territory 
and 80% of rural population depending of agriculture were affected by the diminished 
harvest. The output of cereal crops declined by 63% compared to 2006 and the wheat 
harvest reduced by 10 times. The total losses during this drought amounted $1 billion 
USD [20]. The oppressive weather of that summer   resulted in both direct and indirect 
effects on human health,  increased ambulance call-outs and the increase in total 
mortality, especially from cardiovascular disease among the elderly population. As it 
is shown in recent study, the direct heat effect during the 2007 hot summer in Chisinau  
was responsible for about 200  excess deaths [4].
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Table 4. The most severe* heat waves in Hradec Králové (middle part of Polabí, Czech 
Republic) and Chişinău (Republic of Moldova) from 1961 to 2009.

Year
Tropical 

Days
Heat wave 

number

Heat wave 
duration, 
total days 

Severity of 
heat waves 

(ΣΔTmax>30), ºC

Highest Tmax 
during heat 
waves, ºC

Highest 
Tmax for 
summer 

season, ºC
a – Hradec Králové, CR

1994 30 1 17 72.8 37.8 37.8
1992 22 3 17 41.5 31.3 37.1
1995 20 1 11 18.7 34.5 35.5
1963 12 1 9 15.0 35.4 35.4
2008 15 2 11 14.5 32.7 33.0
2006 27 2 14 14.1 36.1 36.1
1996 6 2 14 13.5 33.0 33.0
1997 16 2 15 10.2 32.2 32.8
2003 29 1 11 8.3 33.6 36.4
1983 17 2 20 8.2 30.4 36.4
1986 11 2 12 6.8 32.2 32.8
2002 17 1 13 1.4 30.4 35.5

b – Chişinău, RM
2007 44 3 24 127.2 39.4 39.4
2008 27 2 11 47.5 37.1 37.1
2002 28 1 12 46.6 37.2 37.2
2000 33 1 6 29.9 38.5 38.5
1999 34 2 12 27.8 35.3 36.1
1992 31 2 13 26.9 34.6 34.6
1963 32 2 10 25 35.3 35.3
2005 15 1 5 22 35.6 35.6
1998 20 1 6 17.1 33.5 36.0
1961 18 1 5 36.7 35.9 35.9
2001 32 1 5 11.8 34.0 36.6
1968 14 1 5 7.5 32.4 36.3
1972 29 1 6 6.1 32.4 35.0
2003 16 1 5 4.9 32.2 35.7
2009 39 1 5 4.2 32.8 36.3

* The heat waves are listed in descending order of their severity

The picture is no less depressing in the Czech Republic with its quite mild summer.  
Thus, the drought spell of the 2006 hot summer  affected 70% of agricultural areas in 
the Czech Republic. However, the yield losses of agriculture crops due to the hot and 
dry summer of 2006 were not as high as in the summer of 2003 [19].

Conclusion

A comparative analysis of heat episodes, including heat waves and tropical days, 
etween the Republic of Moldova and the Czech Republic as representative countries 
of Central and Eastern Europe has been  performed in this study for the  rst time. The 
application of an uni ed methodology for both countries has permitted us to conclude 
the following:

1. The summer of 2006 in the Czech Republic was recorded as very
hot; however, the temperatures in June and July did not break the record. However,
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the absolute temperature records for different parameters were registered for the whole 
observation period (since 1887) in the Republic of Moldova during the  summer of 
2007.

2. The exceptionality of the summer season in 2006 in Hradec Králové, Czech 
Republic, and in 2007 in Chisinau, Republic of Moldova, was con rmed by (1) 
normalized standard deviation – the temperature anomalies in some months  exceeded 
more than 4σ in both countries; (2) by the 90th and 95th quantiles –all three parameters 
of the 2007 summer temperatures were signi cantly higher than extremely possible in 
the baseline climate in Chişinău, while such exceedance was observed in 2006 only in 
June and July at the Czech weather station.

3. The average number of tropical days in the summer season has increased by 
more than 1.5 times over the past 20 years both in Moldova and in the middle part of 
Polabí (CR) with the highest excess ratio in August in CR, and in July in Moldova. The 
growing number of tropical days is accompanied by  increase of maximum temperatures 
during the whole period (coef cient of determination in Moldova is 0.39, in Czech 
Republic ~ 0.30 at a 95% probability level).

4. The last two decades (1990s and 2000s) in the Czech Republic were characterized 
by prolonged periods of severe heat waves, whereas the  number  of heat waves  
diminished or they were completely absent in the 1970s and 1980s.    The hottest 
summer by the heat wave duration and severity  occurred in the CR in 1994 (the longest 
heat wave that lasted 17 days and a cumulative Tmax excess of 72.8 ºC at the Hradec 
Králové weather station) and in 2007 in Moldova (24 days and 127.2 ºC respectively at 
the  Chişinău weather station). 

5. It is evident that the total number of heat episodes in the two countries has 
increased signi cantly during the last two decades resulting in climate variability; 
extremely hot years indicate that both the Czech Republic and the Republic of Moldova 
are living  in the new climatic conditions.

In conclusion, we should mention that  an uni ed methodology for identi cation 
of heat episodes and heat waves, in particular, is a necessary condition for comparative 
analysis of individual countries or territories, thereby facilitating assessment of 
their impacts and, hence, the development of the measures to mitigate them. Such 
methodology has been  actively developed during the past years due to the challenges 
of more frequent heat episodes around the world and especially in Europe. The 
establishment of a heat-wave temperature threshold must be based on knowledge of 
the cause-effect relationship between the temperature and mortality as an appropriate 
indicator of population health. The future effects  of climate change render it essential 
for this relationship to be studied on a local scale to provide truly ef cient prevention 
plans.
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Întroducere

     Unul dintre tipurile de deşeuri care reprezintă risc pentru mediul înconjurător 
sunt nămolurile staţiilor de epurare biologica a apelor uzate (SEB).  Cantitatea acestora 
in ţările Organizaţiei pentru Cooperarea Economică şi Dezvoltare (OECD) ajunge  
pâna la 25% din cantitatea totală a deseurilor formate. Nămolurile de la SEB, deşi 
nu sunt de categoria deşeurilor periculoase, au totuşi un potenţial mare de poluare a 
mediului înconjurător. Acestea pot   sursă de poluare cu metale grele, generatoare de 
gaze toxice şi  cu efect de seră, posedă potenţial infecţios. Impactul cauzat mediului 
de  nămolurile formate la SEB se exprimă, în primul rând, prin emisiile nocive care 
se formează în rezultatul stabilizării lor prin fermentarea anaerobă în cazurile când 
aceasta nu se produce în metantancuri şi gazul de fermentare (metanul) nu este colectat. 
Metanul are un mare potenţial de încălzire a atmosferei, depăşind de 21 de ori indicile 
principalului gaz de seră, dioxidul de carbon,  ind al doilea în lista gazelor de seră 
luate sub control de Protocolul de la Kyoto. Astfel, este important controlul surselor 
antropogene de generare a metanului, inclusiv a staţiilor de epurare biologica a apelor 
reziduale şi diminuării emisiilor de acest gaz.

În Republica Moldova cantitatea anuală de nămoluri formate la SEB-uri constituie 
circa 1 mln. tone. Numai la SEB din mun.Chisinău anual se formeaza 350-400 mii tone 
nămoluri. Volumul anual al nămolurilor fermentate anaerob, fără colectarea metanului 
sau altor măsuri de diminuare a  acestuia,  în oraşele mari ale republicii constituie circa 
3,5 mln. m3. 

Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea  emisiilor de metan de la nămolurile SEB 
unde se aplică stabilizarea anaerobă fără colectarea gazelor de fermentare, si propunerea 
unor condiţii care ar determina  posibilitatea reducerii cantităţii şi impactului acestor 
emisii asupra mediului înconjurător şi valori cării ecologic acceptabilă a nămolului, în 
special în calitate de fertilizant pentru sol. 

Materiale şi metode

În calitate de obiect al cercetarilor au servit apele uzate urbane de la SEB Chişinău 
şi SEB Bender (Tighina) şi nămolul format în rezultatul epurării lor şi depozitat la 
platformele de stocare intermediară. Zilnic la SEB Chişinău se formează 1000-1500 m3

de nămol  uid sau circa 400 m3  de namol deshidratat. Pentru estimarea riscului asupra 
mediului a emisiilor din procesul de funcţionare a SEB şi fermentării nămolurilor 
depozitate în paturile de uscare a fost calculată cantitatea emisiilor  procesului de 
fermentare şi stabilită valoarea prejudiciului cauzat mediului înconjurător de CH

4
  format 
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la SEB Chisinău. Calculele volumului de metan  sa-u efectuat reieşind din volumul 
nămolului fermentat anaerob conform metodei acceptate de Ministerul Mediului 
Republicii Moldova [1]. Suprafaţa totală a paturilor de  depozitare intermediară  a 
nămolului pentru deshidratare la SEB Chişinău constituie 32 ha, iar adâncimea medie a 
stratului de namol supus fermentării anaerobe este de 2,5 m (adâncimea totală constituie 
3 m). La SEB Bender această suprafaţă constituie 6,15 ha. Adâncimea stratului de nămol 
constituie 1,5 m. Stratul de nămol în care are loc  fermentarea anaerobă constituie 1 m. 
S-a considerat că în stratul de 50 cm  de la suprafaţă prevalează fermentarea aerobă, 
motiv pentru care acest strat s-a exclus din calculele privind formarea metanului.

         Valoarea prejudiciului (P) adus aerului atmosferic de la emisiile de CH
4
 s-a 

calculat    conform relaţiei (1):

          (1) 
unde: P – prejudiciul, lei (MDL); m

CH4 
- masa metanului degajat (t); Ai – coe cientul 

de agresivitate, N - normativul plăţii pentru o tonă convenţională (produsul masei reale 
la coe cientul de agresivitate). Mărimea acestui cuantum de plată (N) se stabileşte la 
nivel local.  

Masa metanului (t), emis în atmosferă s-a determinat conform relaţiei  (2):

                  (2)
unde: M

CH4 
- masa moleculară a metanului; 44,64- numărul de  mol-gram metan 

întru-un metru cub de gaz; V
CH4

- volumul de CH
4 
total emis, m3.

Volumul de CH
4
 se calculează conform relaţiei  (3):

                             (3) 
unde: V- volumul (m3) nămolului care este supus fermentării anaerobe; Q- volumul 

de metan care se degajă de  1 m3 de nămol timp de un an (m3/an). S-a constatat [3], 
că nămolul poate   utilizat ca fertilizant. Condiţia utilizării acestuia ca fertilizant este 
determinată de conţinutul de metale grele şi caracteristica microbiologică.

Doza de nămol aplicabilă în sol ca fertilizant, s-a calculat conform relaţiei (4) [2]:

       (4)
unde:  D

n30
 – doza  de nămol (t/ha), care timp de 30 de ani poate   întrodusă în 

sol;     C max, sol –concetraţia maximală de metal admisă în sol (substanţă uscată), 
mg/kg; Cn – concentraţia metalului în nămol (substanţă uscată), mg/kg;  

 K –  masa de sol (până la adâncimea de 30 cm), egală cu 3000 t/ha ;
Conţinutul de metale în nămol şi sol s-a determinat prin metoda 

fotocolorimetrică.
Raportul  conţinut mineral/conţinut organic  s-a determinat în nămoluri uscate la 

105 OC prin metoda termoderivatogravimetrică. Masa probelor – 100 mg; creuzete de 
platină, etalon – oxid de aluminiu călit, intervalul de temperatură: 20 – 600 OC.

Analizele microbiologice ale nămolurilor au fost efectuate de laboratorul sanitaro-
bacteriologic al Centrului de Sănătate Publică.
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       Rezultate si discuţii

În prezenta cercetare s-a luat în consideraţie volumul nămolului de la adâncimea 
mai mare de 50 cm. Astfel volumele de nămol luate în calcul constituie: pentru SEB 
Chişinău  800000 m3, pentru SEB Bender 61500 m3. 

În procesul funcţionării SEB şi fermentării anaerobe a nămolului se elimină o serie 
de compuşi gazoşi cu divers grad de agresivitate faţă de mediul înconjurător (tab. 1). 
Coe cienţii de agresivitate corespunzători  ecărui gaz poluant  au fost luaţi în calcul la 
stabilirea valorii prejudiciului adus de aceştea aerului atmosferic.

Din calculele efectuate pentru emisiile de la funcţionarea SEB Chişinău reiese că, 
deşi metanului îi revine cota cea mai mare (cca 72%) din cantitatea totală a gazelor 
poluante, valoarea prejudiciul cauzat mediului de emisiile de acest gaz este cea mai mică 
- 0,4% din valoarea totală a prejudiciului cauzat de emisiile  gazelor indicate în tabelul 
1. În acelaşi timp cota cea mai mare a prejudiciului, 29%, revine amoniacului, gazul 
care constituie numai 4% din totalul gazelor poluante. Valoare similară a prejudiciului 
ca a amoniacului o are şi  etilmercaptanul (C

2
H

5
SH), căruia îi revine o cotă in mă în 

totalul  gazelor poluante - 3x 10-4   % ( g.1).

Tabelul 1. Componenţii emisiilor gazoase de la SEB  în ordinea creşterii coe cientului 
de agresivitate a poluanţilor*.

Poluanţii CO CH
4

NH
3

NO
2

H
2
S CH

3
SH C

2
H

5
SH

Coe cientul de 
agresivitate

1(coe cientul 
de referinţă)

0,02 25 25 54,8 111111 333333

*Coe cienţii de agresivitate sunt prezentaţi după Anexa 2 a Legii Republicii Moldova privind plata 

pentru poluarea mediului (1998).

Fig.1. Cota poluanţilor 
gazoşi de la SEB în masa
emisiilor şi în valoarea 
prejudiciului cauzat mediului.

În realitate impactul metanului asupra mediului în condiţiile încălzirii globale şi 
schimbărilor climatice trebuie apreciat ţinând cont şi de potenţialul lui de încălzire 
a atmosferei. Calculele efectuate pentru nămolurile amplasate pe suprafaţa de 32 ha 
şi grosimea totală a stratului de nămol de 3 m la SEB Chişinău au demonstrat că au 
loc emisii de 120000000 m3/an de biogaz în care conţinutul de CH

4
 constituie circa 

65%[2]. Masa reală a metanului degajat constituie 5571 t/an. În cazul SEB Bender, care 
are o capacitate de aproape 15 ori mai mică decât SEB-Chişinău, masa reală estimată 
a metanului degajat  constituie 428 t/an. Masa convenţională a metanului degajat la 
aceste două SEB care ia în calcul şi coe cientul de agresivitate, constituie circa 6000 
t/an. Reieşind din cuantumul de plată pentru degajarea unei t convenţionale de CH

4
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în atmosferă, care în mun. Chişinău este de18 MDL (ecivalent a 1,7 USD), valoarea 
prejudiciului cauzat aerului atmosferic de emisiile de CH

4
 de la fermentarea anaerobă a 

nămolului de la SEB Chisinau şi Bender  constituie circa 108 000 MDL/an. 
Aceste calcule, şi similarele pentru ceilalţi poluanţi, pot servi ca bază pentru 

stabilirea cuantumului de plată pentru poluarea mediului de către SEB. Însă pentru 
evaluarea aportului relativ al sursei de emisii de metan la procesul încălzirii atmosferei 
prin calcule  respective s-a stabilit că cantitatea de  6000 t  de CH

4
  este echivalent, 

după potenţialul de încălzire, cu 126 000 tone CO
2
. Dacă cantitatea de carbon (4500 

t), care se conţine în 6000 t  de CH
4, 

s-ar   transformat în CO
2
 emisiile acestui gaz 

ar   constituit 16 500 tone, ceea ce este de 7,6 ori mai puţin faţă de cantitatea de 
CO

2
 echivalent (126 000 tone). Şi tot, cel puţin, de atâtea ori mai mic ar   şi  aportul 

la încălzirea atmosferei. Luând în consideraţie că perioada de viaţă a metanului în 
atmosferă depăşeşte cu mult acest indice pentru dioxidul de carbon, efectul reducerii 
potenţialului de încălzire a atmosferei prin substituirea mecanismului de transformare 
a carbonului din nămol în metan cu transformarea în dioxid de carbon este şi mai mare. 
Aceste calcule şi raţionalmente demonstrează importanţa evitării formării emisiilor de 
metan la etapele tratării apelor uzate şi gestionării nămolurilor, care poate   obţinută  
 e prin colectarea metanului,  e prin metode de  tratare şi gestionare care minimizează 
formarea metanului, în special  stabilizarea aerobă a nămolurilor. În cazul staţiilor 
examinate în prezenta lucrare metanul nu se colectează, iar stabilizarea nămolului se 
efectuează prin fermentare anaerobă. 

Altă problemă majoră  de mediu legată de nămolurile de la SEB este gestionarea 
acestora după stabilizare. Cea mai atractivă  nalitate a tratării nămolului pare a   
evacuarea cu destinaţie agricolă – utilizarea în calitate de fertilizant al solului. Aplicarea 
acestei destinaţii este condiţionată de o serie de factori: raportul dintre conţinutul 
mineral şi volatil (organic) al nămolului,  prezenţa elementelor care determină valoarea 
de fertilizant al nămolului – azot, fosfor, potasiu, conţinutul de săruri şi de metale 
grele în nămol, conţinutul de metale grele în solul unde se preconizează a evacua 
nămolul, valorile pH ale solului şi nămolului, nivelul şi caracterul poluării microbiene 
a nămolului.  

Nămolurile examinate în prezenta lucrare sau dovedit a avea în medie raportul 
„mineral/volatil” 42/58 (SEB-Chişinău) şi 45/55 (SEB-Bender), indici acceptabili 
pentru utilizarea agricolă. 

În privinţa conţinutului de metale grele în nămol, acesta trebuie să  e cât mai mic 
pentru a facilita aplicarea unei doze rezonabile la hectar fără a depăşi CMA a unui 
metal greu în stratul de sol fertil de 30 cm. Ştefănescu [3]  propune drept    cantităţi  
optimale  de nămol ca fertilizant 6-10 t substanţă uscată/ha, (sau 30 t de nămol/ha cu 
umiditatea de cca. 65 %) o dată în 3 ani sau 10-20 t substanţă uscată/ha (50 t nămol cu 
umiditatea de 65 %) o dată în 5 ani. Respectarea acestei condiţii solicită luarea în calcul 
a fondului de metale grele din sol (tab. 2).  

Pentru stabilirea conţinutului de metale grele  în stratul arabil de sol (kg) s-a luat 
grosimea  medie a stratului de sol de 30 cm şi d = 1,7 g/cm3,  astfel volumul solului la 
1 ha implicat în activitatea agricolă constituie 3000 m3  cu masa de 5400 t.  Produsul 
dintre concentraţia maxim admisibilă (CMA) şi masa solului constituie conţinutul de 
fond al metalului greu respectiv la 1 ha sol (tab. 2). 
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Concentraţia metalelor grele în nămolurile de la SEB Chişinău a variat puternic în 
ultimii 15 ani ca urmare a variaţiilor de nivel şi modi cărilor structurale din economia 
Moldovei.  Analizele de  la începutul anilor 90 ai sec. XX  au stabilit în nămolul SEB 
Chişinău o concentraţie de metale grele (mg/kg substanţă uscată din nămol) de sute de 
mg/kg de  ecare metal: Cu-1200, Zn-4000, Pb-800, Ni-500, Cr -500 [4]. Analizele din 
anii 2004-2006 stabilesc la aceiaşi SEB concentraţii de zeci de ori mai mici  (Cu – 3,5; 
Zn – 2,1; Ni – 4,0 (mg/kg) [1]. Concentraţiile metalelor în nămolul examinat în anii 
90 depăşesc valorile CMA (tab. 2), prin urmare asemenea nămoluri nu  sunt aplicabile 
pentru agricultură. Pentru nămolurile formate după anul 2000 cu un conţinut foarte 
mic de metale grele, calculele au arătat că cantităţile de metale maximal aplicabile, 
determinate prin analize, depăşesc cu mult doza rezonabilă de 50 tone/ha. Ele sunt 
aplicabile fără a   supuse unor proceduri de diminuare a conţinutului de metale, în cazul 
când nu sunt limitate de normativele microbiologice şi au conţinutul corespunzător al 
elementelor biogene (N, P, K). Agenţii patogeni dispar treptat în cursul fermentării 
deşeurilor şi sub acţiunea factorilor  zici şi chimici. Viabilitatea ouălor paraziţilor 
intestinali, care supravieţuiesc un timp în procesul de fermentare, se reduce concomitent 
cu mărirea duratei de stocare a nămolurilor. Tratarea nămolului cu var şi clorură de  er 
efectuată pentru deshidratare, este deosebit de e cientă pentru excluderea infecţiei cu 
germeni patogeni sau menţinerii  acesteia în  limitele sanitaro-igienice [4].

                                                                                                                                   
Tabelul 2.  Concentraţiile unor metale grele în sol şi nămol.

Indicatorii Cu Zn Pb Cd Ni Cr

CMA in sol, mg/kg 100   300 100   3 100 100

CMA raportat la 1ha sol, kg 540 1620 540 16  540  540

Conţinutul mediu în sol, mg/kg   30     60   17   60   80

CMA in nămol, mg/kg 500 2000 300 10 100 500

Cercetările au  demonstrat că şi nămolurile cu depăşirea CMA de metale grele pot 
deveni aplicabile pentru agricultură utilizând  tehnologii speciale de tratare. În prezentul 
studiu a fost examinată şi se propune pentru aplicare tehnologia compostării aerobe a 
nămolului în amestec cu deşeuri menajere solide (DMS). Tehnologia dată are două 
avantaje importante: reducerea concentraţiei de metale în produsul obţinut ca fertilizant 
şi reducerea emisiilor de metan.

Compostarea aerobă a nămolului poate   efectuată şi în amestec cu alte deşeuri 
(DMS, deşeuri animaliere, agricole etc.). Această tehnologie evită  dezavantajele  
fermentării anaerobe a nămolului cum ar   termenul îndelungat al procesului de 
fermentare (în cazul fermentării aerobe procesul are durata de 2-3  luni), de uscare 
ulterioară a nămolului (2-4 ani) şi de formare a metanului. În procesul de fermentare 
aerobă, ca şi în cazul fermentării anaerobe se reduce micro ora patogenă din nămol. Ca 
dezavantaj poate   menţionat faptul că nu se dezactivează ouăle de helminţi. Utilizarea 
ca fertilizant necesită dehelmintizarea prealabilă a nămolului.

Calculul reducerii emisiilor de metan a fost efectuat în baza caracteristicilor  
nămolului de la SEB  din oraşul Orhei (58 000 t/an nămol). Calculele sau efectuat 
reieşind din conţinutul masei organice în nămol şi DMS în amestec luând în consideraţie 
faptul  că în procesul de fermentare aerobă din toată masa organică, care se conţine în 
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DMS, fermentării  se supun 30 %. Raportul optim Nămol/DMS sa stabilit a   1:2. 
Respectiv pentru calcule a fost luată cantitatea  anuală de 58 000 t nămol şi 116000 t 
DMS. Prin determinare experimentală s-a stabilit componenţa morfologica a DMS din 
or. Orhei şi valorile conţinutului  de carbon degradabil pentru componentele DMS (tab. 
3).  Reducerea potenţialului de încălzire a atmosferei prin emisiile de la compostarea 
aerobă a nămolului împreună cu DMS pentru cazul examinat  a   constituit circa 30% 
faţă de cazul fermentării anaerobe  separate a nămolului şi DMS.  

Tabelul 3. Valorile conţinutului  de carbon degradabil pentru componentele principale 
ale DMS.

Tipul deşeurilor Carbon organic degradabil (% din masă)
Hârtie şi ţesături (pânze naturale) 10

Deşeuri din parcuri, grădini publice 10,5
Deşeuri alimentare 54,5

Lemn şi paie 1,7

În acelaşi timp, în compostul obţinut scade concentraţia metalelor grele faţă de 
concentraţia lor în nămolul iniţial. Astfel, după  o asemenea fermentare, nămolul care 
depăşeşte cu 50% CMA a unuia sau câtorva metale  devine component al unui compost 
aplicabil  ca fertilizant agricol. 

Concluzii

1. Compostarea aerobă a nămolului de la staţiile de epurare biologică a apelor uzate  
menajere şi industriale în  amestec cu deşeurile menajere solide reduce potenţialul 
efectului de seră al emisiilor prin reducerea formării gazului metan.    

2. În cazurile când concentraţia metalelor grele din nămolurile de la SEB depăşesc 
CMA, fermentarea lor aerobă  împreună cu DMS poate conduce la obţinerea unui 
compost aplicabil ca fertilizant.
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ANIVERSĂRI

CONTRIBUŢIA  ACADEMICIANULUI  VICTOR  LACUSTA  LA 
DEZVOLTAREA MEDICINEI ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE

(La 60 de ani)

În viaţa  ecărui om vine timpul de a face un scurt popas, pentru a pune în valoare 
toate realizările obţinute pe parcursul vieţii, ca să-şi dea seama, unde a  ajuns şi ce mai 
rămâne de făcut. Una din aceste zile vine să consemneze frumosul jubileu de 60 de ani 
al cunoscutului savant-medic - academicianul Victor Lacusta.

Îl cunoaştem pe acest harnic şi dotat savant, profesor universitar, Om emerit în 
ştiinţă, academician încă de când Dumnealui pregătea teza de doctor, apoi de doctor 
habilitat şi, în sfârşit, activând împreună la Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie 
al AŞM. De aceea era  resc, ca la jubileul de 50 de ani al Dumnealui să vadă lumina 
tiparului articolul „Только сильным духом покоряется дорога в науку», consacrat 
membrului corespondent al AŞM Victor Lacusta. Din acea vreme profesorul universitar 
Victor Lacusta a mai înscris în analele ştiinţei noi concepţii, viziuni, a obţinut noi 
date ştiinţi ce, ceea ce ne impune să actualizăm realizările Dumnealui, să analizăm 
împreună din alt unghi de vedere activitatea ştiinţi că a reputatului Om de ştiinţă, cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversare.

Acest eseu îşi propune să realizeze mai pregnant implicarea şi aportul Domniei 
Sale la dezvoltarea medicinei alternative şi complimentare.

De la bun început vom menţiona, că în aceste vremuri de frământări, pe care 
le trăim, cu schimbări atât pe plan politic, economic, cât şi social, savanţii patrioţi, 
consacraţi dezvoltării ştiinţei, care n-au părăsit ţara şi continuă în aceste condiţii să 
slujească interesului naţional, merită o înaltă apreciere. Printre aceştea  se înscrie şi 
academicianul Victor Lacusta, care a obţinut un incontestabil prestigiu ştiinţi c atât 
în ţară, cât şi în străinătate. Toate realizările Dumnealui se datorează muncii sale 
fără preget. Ţinem să subliniem această calitate, astăzi atât de rară, pentru că noua 
generaţie încearcă să obţină funcţii şi titluri, privilegii, chiar să stăpânească destule 
bunuri materiale nu prin munca asiduă şi rezultate semni cative, ci prin stabilirea 
unor relaţii cu persoane sus-puse, in uente în măsură să-i protejeze. Societatea este în 
pierdere, când locul omului în societate se determină nu de har, cali care, capacităţile 
intelectuale şi manageriale, de rezultatele profesionale, dar de oracoli falşi şi de banii, 
pe care poţi să-i pui la dispoziţia persoanelor in uente. Profesorul universitar Victor 
Lacusta este unul dintre foarte puţini medici, care îşi asumă riscul să efectueze cercetări 
ştiinţi ce şi să trateze cu harul raţiunii fără prea mulţi bani.

Academicianul Victor Lacusta s-a născut la 5 iunie 1951 în suburbia Pământeni a 
or. Bălţi, într-o familie de muncitori. La 17 ani absolveşte cu eminenţă şcoala medie 
nr.13 din or. Bălţi. De-a lungul anilor, pe tot parcursul vieţii sale a fost nevoit să susţină 
întruna examene la multiple încercări dure, bazându-se pe harul său de analist, pe forţa 
de muncă asiduă şi perseverenţa deosebită, aptitudini atât de necesare pentru a activa în 
aria de cercetare. Cât priveşte alegerea, unde să-şi continue studiile, Victor demult se 
determinase – numai la Institutul de Stat de Medicină. Cu atât mai mult, că aspiraţia sa 
coincidea cu cea a părinţilor, îndeosebi a mamei, care dorea să-şi vadă feciorul doctor.
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Fiind setos de cunoştinţe în domeniul medicinei alternative şi complementare, în 
care dorea să se specializeze, vestea că în acel timp în Institut nu activa nici un specialist 
în această sferă medicală, l-a lăsat dezamăgit în intenţiile sale. Aspiraţiile studentului 
de a efectua cercetări ştiinţi ce şi energia sa enormă au fost susţinute de renumita 
academician a Academiei Medicale din ex-URSS Natalia Gheorghiu şi viitoarea 
academician al AŞM Eva Gudumac, încadrându-l în activitatea ştiinţi că studenţească 
de pe lângă catedra de chirurgie pediatrică. Îndrumările ştiinţi ce din partea acestor 
somităţi în domeniul chirurgiei pediatrice şi eforturile studentului în vederea obţinerii 
unor rezultate s-ua soldat cu prezentarea în anul 1974 a unei lucrări ştiinţi ce „Ожоги у 
детей” la Conferinţa unională a studenţilor – medici, care a fost înalt apreciată. În acelaşi 
timp,  ind după natura sa o  inţă, care mereu se a ă în căutarea necunoscutului, începe 
să studieze de sine stătător literatura accesibilă în domeniul preferat. Spre fericire, în 
anii 60-70 ai secolului trecut în fosta URSS se începuse un bum în încercările de a studia 
şi adopta unele metode ale medicinei chineze în practica medicală, ce-i menţinea vie 
speranţa de a se specializa în medicina alternativă. Însă, în conformitate cu programul 
de învăţământ obţine specialitatea de medic anesteziolog. După absolvirea în a. 1967 
a Institutului de Medicină lucrează ca anesteziolog la Spitalul Clinic Republican 
pentru Copii timp de 2 ani, dar gândul de a se ocupa de medicina alternativă nu-l 
lăsa în pace. De aceea hotărăşte să obţină specializare în psihiatrie şi se angazează ca 
medic psihiatru în Spitalul de psihiatrie, conducerea căruia era disponibilă de a utiliza 
în tratarea pacienţilor cu boli psihice unele din metodele medicinei orientale. Graţie 
insistenţei sale şi cunoştinţelor profunde în domeniul medicinei alternative, Dumnealui 
convinge conducerea spitalului de a crea pentru prima dată în ţară un cabinet specializat 
în re exoterapie, care în scurt timp devine cunoscut în rândul psihiatrilor. În baza 
acestui spital Dumnealui iniţiază pregătirea o cială a specialiştilor în acupunctură. 
Concomitent, organizează cercetări ştiinţi ce în vederea adaptării acupuncturii pentru 
tratarea alcoolismului. 

Efectul obţinut i-a depăşit aşteptările, fapt ce i-a permis să prezinte rezultatele 
ştiinţi ce la simpozionul unional, consacrat stresului şi adaptării, organizat în a. 1987 
de unul din autorii acestui articol. Activitatea practică şi ştiinţi că, în acelaşi timp, 
l-a convins de necesitatea aprofundării cunoştinţelor sale în plan teoretic. Anume 
din această cauză hotărăşte să continue aprofundarea cunoştinţelor prin efectuarea 
studiilor la doctorantură. În anul 1980 este înmatriculat la doctorantura Institutului de 
Fiziologie al AŞM, care îl deleghează să-şi realizeze teza de doctor în medicină la 
Institutul de Psihiatrie din Moscova, unde pe atunci activa unul din cei mai cunoscuţi 
savanţi-psihiatri – profesorul universitar Belkin A.I., care utiliza cu succes în tratarea 
bolnavilor metodele medicinei orientale.

Cu toate că în scopul evidenţierii mecanismelor in uenţei acupuncturii asupra 
stării psihice a organismului V.Lacusta este nevoit să însuşească şi să utilizeze în 
cercetările sale de doctorat metode din domeniul endocrinologiei, Dumnealui realizează 
investigaţiile preconizate înainte de termen – în doar 2 ani. Teza „Клинические и 
гормональные показатели в динамике алкогольного абстинентного синдрома” 
este susţinută în 1982 la Institutul de Psihoneurologie „V.M.Behterev”. În această 
lucrare pentru prima dată a fost stabilită participarea sistemului opioid în patogeneza 
sindromului de abstenenţă alcoolică şi elaborate metode de corecţie a statutului psiho-
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 ziologic cu aplicarea antagoniştilor sistemului opioid şi acupuncturii.
După susţinerea tezei în anul 1982, deşi deja publicase în comun cu medicul-

acupunctor Galina Grosu aşa lucrări fundamentale precum „Краткие основы 
рефлексотерапии” (1980) şi „Иглотерапия алкогольного абстинентного синдрома” 
(1982), Dumnealui este angajat ca asistent la Catedra de psihiatrie a Institutului de 
Stat de Medicină. Au urmat 9 ani de activitate în această funcţie, pe parcursul cărora 
a întreprins eforturi de a convinge societatea medicală şi conducerea Ministerului 
Sănătăţii referitor la abilitarea medicinei alternative, de rând cu medicina contemporană 
alopată, în tratarea bolnavilor şi la o cializarea ei de către organele de resort din ţară. 
Numai după includerea în procesul de argumentare şi a altor specialişti, în 1991 pe 
lângă facultatea de perfecţionare a medicilor a Institutului de Stat de Medicină a fost 
instituită Catedra de re exoterapie şi recuperare medicală, fondator al căreia a devenit 
Victor Lacusta.

Către acest timp Dumnealui de acum susţinuse teza de doctor habilitat 
„Физиологические и психические проявления хронической алкоголизации 
и биокоррекции расстройств в постинтоксикационном периоде”, devenind 
cunoscut în ex- URSS, despre ce mărturiseşte organizarea încă în anul 1981 la 
Chişinău a Conferinţei unionale „Теория и практика рефлексотерапии” şi editarea, 
în comun cu recunoscutul savant rus A.I.Belkin, a monogra ei „Биологическая 
терапия психических заболеваний (гормоны, гормонально активные препараты, 
акупунктура)” (1983). În 1991 i se conferă titlul didactic de profesor universitar.

După instituirea catedrei urmează o perioadă de activitate didactică şi ştiinţi că destul 
de fertilă.  De rând cu elaborarea programelor şi planurilor privind pregătirea studenţilor 
şi doctorilor practicieni în domeniul medicinei alternative, Dumnealui editează o serie 
de lucrări fundamentale, printre care „Акупунктура и нейрогипофизарные пептиды 
в терапии алкоголизма” (1993), „Чжень-цзютерапия бронхиальной астмы 
(совместно с Лиин Чжи Шэн и И.В.Шинкаренко)” (1995), „Чжень-цзютерапия 
болевых синдромов и неотложных состояний (совместно с Лиин Чжи Шэн)” 
(1995), „Традиционные основы акупунктуры (совместно с Ионеску-Тырговиште 
К.)” (1995), „Tratat de acupunctură” (1998), „Acupuncura tradiţională chineză” (2000), 
„Podopunctura” (în comun cu Aga a Moraru) (2000), „Традиционная клиническая 
акупунктура” în 3 volume (2001), „Cronoacupunctura tradiţională chineză” (în comun 
cu Aga a Moraru) (2002), „Чжень-цзютерапия болевого синдрома” (совместно с 
А.Т.Морару и Д.Н.Ковальчук) (2002).

În aceste lucrări, în baza surselor originale chineze şi a experienţei clinice 
proprii, profesorul universitar Victor Lacusta, ţinând cont de sistemul terminologic 
internaţional Pin-Yin, descrie localizarea acupunctelor meridianelor principale, 
fundamentează principiile şi metodele de diagnosticare şi tratament, tehnica puncturării 
şi asocierile de acupuncte în diferite maladii. Este sistematizată informaţia referitor la 
tratamentul acupunctic al sindroamelor tradiţionale, depistate în diferite patologii (boli 
interne şi infecţioase, neurologice, în domeniul psihiatriei, obstreticii şi ginecologiei, 
dermatologiei, stomatologiei, oftalmologiei etc.).

Rezultatele utilizării cu succes în tratamentul diverselor maladii şi activitatea 
editorială rodnică i-au permis ministrului ocrotirii sănătăţii, academicianului Gheorghe 
Ghidirim în a. 1994 de a introduce printr-un ordin special în sistemul de pregătire a 
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cadrelor medicale predarea acupuncturii ca disciplină de sine stătătoare obligatorie şi 
de a institui serviciul de re exoterapie, iar Comisia Superioară de Atestare a recunoscut 
o cial dreptul de pregătire a cadrelor de înaltă cali care în acest domeniu. atribuind 
disciplinei de acupunctură cifrul 14.00.34.

O etapă deosebită în activitatea ştiinţi că a academicianului Victor Lacusta 
reprezintă studiile experimentale, realizate în comun cu colaboratorii Institutului de 
Fiziologie şi Sanocreatologie, care i-au permis de a descrie noi fenomene, mecanisme 
şi de a elabora concepte inedite şi metode de tratament.

Pentru prima dată, în comun cu unii din autorii acestui articol, a descris un nou 
sistem  ziologic – sistemul reglator energetic informaţional multinivelar somato-
viscero-somatic. Descrierea acestui sistem a fost un succes remarcabil în dezvoltarea 
 ziologiei. Structura morfologică a sistemului este alcătuită din: 1) ansamblu de 
zone somatovegetative  ziologic active; 2) canale de transmitere a  uxului energo-
informaţional; 3) organe sau structuri-ţintă morfoviscerale.

A fost evident speci cul activităţii sistemului reglator energo-infomaţional 
multinivelar somato-viscero-somatic, care constă în: 1) rolul de receptor şi efector 
energo-informaţional îl îndeplinesc atât zonele somatovegetative  ziologic active, 
cât şi structurile-ţintă morfoviscerale; 2) căile aferente şi eferente ale  uxului energo-
informaţional se suprapun (căile aferente-eferente) şi se declanşează în dependenţă 
de starea funcţională a zonelor somatovegetative  ziologic active şi/sau structurii 
morfoviscerale-ţintă.

Fenomenul inedit privind transmiterea  uxului energo-informaţional aferent şi 
eferent pe una şi aceeaşi cale, autorii îl explică prin faptul, că acest sistem  logenetic 
s-a format precoce anterior sistemului nervos cu căile separate aferente şi eferente 
de transmitere a informaţiei. Includerea unui sau altui canal de transmitere a  uxului 
(neural, humoral, câmpul bioenergetic) depinde de intensitatea câmpului informaţional 
al mediului înconjurător, de localizarea zonelor somatovegetative  ziologic active, de 
natura factorului stimulator, de intensitatea, durata şi modalitatea stimulării etc.

O deosebită apreciere merită investigaţiile multianuale clinico-terapeutice, 
 ziologice şi experimentale ale academicianului Victor Lacusta în comun cu colegii, 
care au permis de a conchide despre posibilitatea utilizării acupuncturii nu numai în 
scopul terapeutic şi pro lactic, dar şi pentru crearea şi menţinerea dirijată a sănătăţii, 
obiectiv către care tinde noua direcţie în biomedicină – sanocreatologia. Ca bază a 
creării acupuncturii sanocreatologice au servit următoarele postulate: 1) Meridianele 
şi zonele somato-vegetative  ziologic active, localizarea cărora este relativ stabilă, 
prezintă un sistem  ziologic complicat cu speci care ancestrală, destinată de a regla 
 uxul energo - informaţional al organelor şi sistemelor organismului; 2) Potenţialul 
sanogen al organismului este determinat cantitativ şi calitativ şi de caracteristicile 
energiei, prin reglarea căreia este posibil de a in uenţa asupra creşterii, dezvoltării şi 
degradării organelor, activităţii lor funcţionale, toleranţei şi posibilităţilor adaptive ale 
organismului; 3) Sistema energoinformaţională cuprinde toate organele şi sistemele, 
ceea ce permite de a in uenţa asupra balanţei energoinformaţionale şi a asigura crearea 
şi menţinerea dirijată a statusului sanogen; 4) In uenţând asupra unui sau altui ansamblu 
de zone somato-vegetative  ziologic active, care preponderent sunt conectate cu unele 
sau alte organe sau sisteme, sau părţi ale organismului, se poate de acţionat dirijat asupra 
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activităţii  ziologice şi psihice a organismului; 5) Echilibrul cantitativ şi calitativ al 
energiei în meridiane are loc numai în perioada de activitate morfo-funcţională, pe când 
în perioada de creştere şi degradre a organelor, în condiţii de existenţă a dereglărilor 
funcţiilor organelor, acest echilibru este perturbat; 6) În perioada de creştere a organelor 
şi degradării lor sarcina acupuncturii sanocreatologice constă în stimularea dirijată a 
zonelor somatovegetative  ziologic active corespunzătoare, iar în perioada de activitate 
morfo-funcţională stabilă – în menţinerea echilibrului energo-informaţional, în cazul 
hiperfuncţiei organelor este necesar de a asigura dispersia energiei, iar a hipofuncţiei – 
în tonizarea organelor.

Aceste şi alte materiale fundamentale au fost expuse în monogra ile „Анатомо-
физиологические и биоэнергетические основы санокреатологической 
акупунктуры” şi   „Практические основы санокреатологической акупунктуры”, 
editate în comun cu academicianul Teodor Furdui şi doctorul Lorina Vudu.

În ultimul timp interesele academicianului Victor Lacusta s-au extins şi asupra 
rolului inedit al cerebelului în realizarea funcţiilor cognitive, în special, la copiii cu 
tumori cerebelare. Investigaţiile clinice, prezentate în monogra a „Cerebelul şi funcţiile 
cognitive”, i-au permis de a evidenţia semni caţia cerebelului în reglarea funcţiilor 
cognitive şi psihoemoţionale în crearea structurilor clinice şi de a descrie criteriile de 
diferenţiere a sindroamelor cognitiv-afective cerebelare. Lucrările ştiinţi ce realizate în 
ultimii ani de către academicianul Victor Lacusta şi colegii săi sunt expuse mai amplu, 
având o semni caţie incontestabilă atât pentru medicina tradiţională, cât şi pentru cea 
contemporană.

Se zice că dacă omul are darul de la Dumnezeu, el se manifestă în diferite domenii 
de activitate. Această opinie e destul de verosimilă şi în cazul academicianului Victor 
Lacusta, care la vârsta de 58 de ani a manifestat aptitudini deosebite în interpretarea 
instrumentală a muzicii. În comun cu soţia Julieta (soţia - la pian, iar Dumnealui – la 
 aut boroko, un instrument vechi confecţionat special la comandă în Germania), au 
pregătit un program de piese muzicale, scrise special pentru a   interpretare de acest 
duet. Programul muzical a fost prezentat la Festivalul internaţional „Zilele muzicii 
noi”, unde interpretarea a fost înalt apreciată. Una din cea mai mare pasiune a acad. 
Victor Lacusta este jocul de şah.

La această etapă a vieţii sale – în orirea intelectului şi intelingenţiei, academicianul 
Victor Lacusta este plin de energie şi de forţă creatoare. Îi dorim colegului nostru mult 
succes şi noi realizări alături de călăuza sa – Julieta, şi condiţii sanogene de viaţă întru 
binele ştiinţei şi practicii medicale.

Prim-vicepreşedinte al AŞM, academician Teodor Furdui

Director al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al 
AŞM, dr. în biologie, conf. cercet. Valentina Ciochină

Şef al Catedrei endocrinologie a Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, dr. în medicină, conf. 
univ. Lorina Vudu
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PERSONALITĂŢI  NOTORII

ВКЛАД ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА (СИМОНОВИЧА) БЕРГА  В 
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЗМОВ 

(К 135-летию со дня рождения)

Тома С.И.*,  Люленова В.В **,  Лупан А.С. ***

*Институт генетики и физиологии растений Академии Наук Молдовы
** Педагогический университет им.Т.Г.Шевченко
*** Государственное агентство по интеллектуальной собственности
               
Академик Л.С.Берг родился 2 (14) марта 1876 года в городе Бендеры бывшей 

Бессарабской губернии. Был четвертым ребенком в семье Симона Григорьевича 
и Клары Львовны Берг. В 1885-1894 годах учился во второй Кишиневской 
гимназии, которую окончил с золотой медалью. В 1894 году принял православие. 
В 1898 году с золотой медалью окончил естественное отделение физико-
математического факультета Императорского Московского университета (ныне 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова). С 14 января 
1928 года - член корреспондент АН СССР по отделению физико-математических 
наук (по разряду биологическому), а с 30 ноября 1946 - действительный член 
АН СССР по отделению геолого-географических наук (зоология, география). 
Награжден 2-мя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1946), медалями  
«За оборону Ленинграда» (1945) и «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1946), Золотой медалью П.П.Семенова-Тянь-Шанского от 
Русского географического общества (РГО) за работы по Аральскому морю (1909), 
Константиновской медалью от РГО (1915), Золотой медалью азиатского общества 
Индии за зоологические исследования в Азии (1936). Лауреат Сталинской премии 
I степени за труд «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран» (посмертно, 
1951). Умер 24 декабря 1950 года в Ленинграде (Санкт-Петергбурге). 

 Академика Л.С. Берга называли последним энциклопедистом ХХ столетия. Его 
научное наследие обозреть не просто: свыше 700 публикаций, не считая заметок 
и рецензий, которых насчитывается более 200. Тематика их свидетельствует о 
поразительной широте научных интересов (география, климатология, биология). 
Он разработал учение о ландшафтах и развил идеи В.В. Докучаева о природных 
зонах, первым осуществил зональное физико-географическое районирование 
СССР. Помимо общих вопросов биологии, им созданы капитальные труды по 
ихтиологии (217), палеонтологии рыб, которые занимают видное место в списке 
научных публикаций. Обширная трехтомная монография «Рыбы пресных вод 
СССР и сопредельных стран» издавалась 4 раза. В течение долгого времени 
Л.С. Берг был главой школы советских ихтиологов, крупнейшим авторитетом 
среди ученых-ихтиологов всего мира, президентом Географического общества 
СССР.  Незаменим вклад учёного в гидрологию, озероведение, геоморфологию, 
пустыноведение, учение о поверхностных осадочных горных породах; он автор 
почвенной теории образования лёсса. Коснулся в своих трудах вопросов геологии, 



191

почвоведения, этнографии. Словом, это был землевед величайшего масштаба, 
известный во всём мире как создатель современной физической географии.

Природа жизни, разнообразие живых существ, объединяющая их структурная 
и функциональная близость всегда привлекали к себе особое внимание. Все эти 
вопросы сводились к главному - загадке происхождения жизни на Земле и во 
Вселенной. Значительный вклад в систему идей и концепций, утверждающих 
историческое прогрессивное развитие биосферы Земли, составляющих её 
биогеоценозов, а также отдельных  видов внес Лев Семенович Берг. Его  
исследования, статьи и книги   определили процесс развития современных 
взглядов на эволюцию организмов.

В книге «Номогенез», вышедшей в свет в 1922году, Л.С. Берг излагает 
основные принципы и постулаты номогенеза, противопоставленные постулатам 
дарвинизма. Следует отметить, что «дарвинизм» в изображении Л. С. Берга 
отличается как от представлений самого Чарлза Дарвина, так и от представлений 
большинства учёных, относивших себя к дарвинистам.

Дарвинисты считали, отмечает Берг, что:
1. Все организмы развились из одной или немногих первичных форм, т. е. 

монофилетично или олигофилетично.  
2. Дальнейшее развитие шло дивергентно.  
3. На основе случайных вариаций,   
4. Вариациям  подвергаются отдельные единичные особи,  
5. Процесс эволюции идет путём медленных, едва заметных беспрерывных 

изменений.
6. Наследственных вариаций масса, и идут они по всем направлениям. 
7. Виды в силу своего происхождения путём дивергенции связаны переходами 

друг с другом.  
8. Процесс эволюции состоит сплошь в образовании новых признаков. 
9. Вымирание организмов происходит от внешних причин: от борьбы за 

существование и переживания наиболее приспособленного.  
Основные постулаты теории номогенеза, которая была предложена 
Л.С. Бергом:
1.Организмы развились из многих тысяч первичных форм, т. е. 

полифилетично. 
2.Дальнейшее развитие шло преимущественно конвергентно (частью 

дивергентно). 
3. Развитие идет на основе закономерностей
4.Изменение захватывает громадные массы особей на обширной 

территории.
5. Процесс идет скачками, пароксизмами, мутационно.
6.Наследственных вариаций ограниченное число, и идут они по определённым 

направлениям. 
7. Борьба за существование и естественный отбор не являются факторами 

прогресса, а, кроме того, будучи консервативными, охраняют норму. 
8. Виды, в силу своего мутационного происхождения, резко разграничены 

один от другого. 
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9.Эволюция в значительной степени есть развёртывание уже существующих 
задатков. 

10. Вымирание есть следствие как внутренних (автономических) причин, так 
и внешних (хорономических). 

Сравнивая представления сторонников Дарвинизма с предложенной теорией 
номогенеза, он  обращает внимание на явление предварения признаков, из 
которого приходит к   заключению, что

1) индивидуальное развитие может не только повторять филогению, но и 
предварять ее,

2) филогения какой-либо группы может опережать свой век, осуществляя 
формы, которые в норме свойственны более высоко стоящим в системе 
организмам.

Теория номогенеза была забыта и  критиковалась и отвергалась  потому, что в 
закономерностях, предложенных Бергом Л.С., многие видели Божье провидение 
и теологическое начало совершенствования организмов,  тем более что это было 
время воинствующего атеизма. Хотя Лев Семенович в книге сам отмечает: «Было 
бы неправильно в «повторении» или «предварении» филогении видеть какое-
либо мистическое начало. Нет, указанные явления есть лишь выражения того, 
что развитие организмов идет по законам, на основе номогенеза. В свете этих 
фактов,  находит себе легкое объяснение явление наследственности: не какая-
то таинственная генеалогическая связь заставляет потомков повторять признаки 
предков, а лишь тот факт, что и у тех, и у других формообразование идет 
закономерно: так как химический состав белков у близких форм весьма сходен, 
то нет ничего удивительного в том, что потомки осуществляют формы, сходные 
с формами предков».  Как видно,  наследственность он объясняет наличием 
материальных веществ, отвечающих за это свойство живых организмов.

В своей работе он четко указывает на взаимосвязь в процессе эволюции 
наследственности, изменчивости и роли мутаций: «Эволюция не сплошь есть 
развертывание; она слагается из трех процессов: 1) повторения уже существующих 
форм, 2) образования новых, 3) предварения будущих. Насколько я могу судить в 
настоящее время, образование новых признаков совершается главным образом в 
процессе географического обособления организмов (приспособления их к среде). 
Во всяком случае, явлению предварения признаков принадлежит в эволюции 
весьма заметная роль, и мы можем утверждать, что эволюция в значительной 
степени основана на развертывании уже имеющихся налицо задатков.» 

 Читая труды Берга удивляешься,  как на том этапе развития науки, когда 
мало что знали  о  нуклеиновых кислотах и молекулярных механизмах 
мутационных изменений он делал такие важные выводы: «Появление новых 
признаков обусловлено: а) внутренними конституционными свойствами 
организма (точнее - стереохимическими свойствами их белков), понуждающими 
формы изменяться в определенном направлении; здесь мы видим проявление 
автономической закономерности, и   б) влиянием географического ландшафта, 
тоже преобразующего формы в определенном направлении; это хорономическая 
(или географическая) закономерность». Можно заключить  из этой цитаты, 
что важной причиной преобразования организмов он считает экологические 
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факторы, так как они изменяются с изменением ландшафта. Может быть, именно 
они обуславливают процесс модификационной изменчивости. Количественное 
их накопление в конечном итоге приводит к качественным изменениям,  которые 
закрепляются на генетическом уровне,  оставляя след в  нуклеиновых кислотах,  
то есть среда определяет образование и закрепление признаков, которые будут 
способны передаваться из поколения в поколение, но этот переход количества 
в качество носит скачкообразный характер. А может быть волновой? В 
любом случае этот процесс дает возможность организмам  на определенное 
время адаптироваться в изменяющихся условиях, а способность к адаптации , 
следовательно, должна быть заложена в генах

Какую роль отводил Берг естественному отбору? «Роль естественного отбора 
в отношении их (новообразований) сводится к сохранению нормы (как и вообще 
естественный отбор охраняет норму всех признаков)»  

Наверное, именно поэтому дочь Берга – Р.Л. Берг так оценила труды И. И. 
Шмальгаузена: «Эволюция  - это движение, осуществляющееся  по определенным 
путям, игра с обязательным соблюдением правил. Рассматривая эволюцию как 
регулируемый процесс, И. И. Шмальгаузен во главу угла ставит не изменяемость 
органических форм, а - парадоксальным образом - их устойчивость. Это не 
устойчивость неорганической природы, а способность сохранять стационарное 
состояние при меняющихся взаимоотношениях со средой, основанная на 
регуляциях.   Динамический режим, лежащий в основе устойчивости органических 
форм, сам создается в эволюции и оказывает направляющее действие на 
дальнейшее ее течение. Предшествующие усовершенствования, обеспечивающие 
надежность существования живой системы в меняющихся условиях среды, 
предопределяют дальнейшие события. Регулируются не только отклонения от 
нормального морфогенеза, вызванные изменением условий существования, 
но и проявление вновь возникающих мутаций и их комбинаций, а тем самым 
и сам эволюционный процесс. В том случае, когда регуляции на клеточном 
и онтогенетическом уровне организации материи не сработали, и организм 
погиб, вступил в действие отбор - главный фактор эволюции, ее контролер и 
регулятор. То, что на клеточном и онтогенетическом уровне является смертью, 
отсутствием регуляции, на популяционном уровне выступает как регуляция. 
Взаимодействие клеточных, онтогенетических и популяционных регуляций и 
создает закономерный ход эволюции.»

В отличие от Ч. Дарвина,  Берг полагал, что наследственная изменчивость 
закономерна и упорядочена (напр., гомологическими рядами), а естественный 
отбор не движет эволюцию, но лишь «охраняет норму»; что всему живому 
присуща изначальная целесообразность реакций на воздействие внешней среды.

А вот, что пишет дочь по поводу книги отца: «Номогенез, теория эволюции на 
основе закономерностей» – это книга отца, его научное кредо, противопоставленное 
им дарвинизму. Отец отказывался признать естественный отбор, борьбу за 
существование причиной прогрессивной эволюции органического мира». 

Следующая цитата из ее статьи очень хорошо отражает обстановку того 
времени, в котором работал Л.С.Берг: «Критикуя Берга, Презент особенно 
усердствовал в разоблачении его ламаркистских заблуждений. Следовать Ламарку 
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– крамола. Дарвин причислен к лику марксистских святых, и критиковать его 
- значило посягать на святая святых марксизма. О взаимопомощи, царящей в 
живой природе, нельзя и заикнуться. Идеализм, оружие врага, ниспровержение 
марксизма, замаскированное желание дискредитировать идею классовой борьбы, 
которая в условиях строительства коммунизма не затухает по мере перестройки 
общества на бесклассовых началах, а все разгорается и разгорается, – вот что 
такое разговоры о взаимопомощи. Я думаю, что отца больше всего оскорбило 
обвинение в идеализме. Отец, помимо философского смысла вкладывал в это 
слово морально-этическое содержание. Для него идеализм – бескорыстное 
служение идеалу. Презент употреблял это слово в качестве брани. Материализм, 
притом диалектический - это хорошо, идеализм - плохо. Отец отказался от 
заведования кафедрой и покинул университет».

 Как видно, нужно было иметь много смелости и мужества, чтобы в такой 
сложной политической обстановке защищать свои научные взгляды,  которые 
не соответствовали ни общепринятым научным взглядам ни политике партии,  
использующей бедного Дарвина для усиления и оправдания  террора на 
инакомыслящих.

Несмотря на различия во взглядах Берга и Дарвина,  не правильно было бы 
противопоставлять их друг другу, ведь каждый внес свой вклад в развитие теории 
эволюции, которая окончательно не сформулирована до настоящего времени 
и уже можно говорить об эволюции эволюционных идей. Л.С.Берг одним из 
первых   высказал  и четко сформулировал новые взгляды  на дарвинизм. Труд 
Берга в области теории эволюции внес большой вклад в развитие синтетической 
теории эволюции. Позднее идеи номогенеза,  в той или иной степени, находили 
отражение в работах С.С.Четверякова,  А.А.Любищева,  А.Н.  Северцова. 

В биологии наступает эра синтеза основных эволюционных идей и идеи 
устойчивости органических форм, и закономерности процесса который
в минувшем столетии так ярко  воплотили в своих трудах Л.С. Берг  и 
его последователи   гармонично   вписываются  в продолжение развития 
эволюционной теории.

Основные научные труды: «Бессарабия. Страна-Люди-Хозяйства», (1918); 
«Номогенез или эволюция на основе закономерностей», (1922); «Климат и жизнь», 
(1922); «Население Бессарабии, этнографический состав и численность», (1923); 
«Основы климатологии», (1927); «Ландшафтно - географические зоны СССР» 
часть I, (1931); часть II «Географические зоны Советского Союза», (1952); «Труды 
по теории эволюции, 1922-1930», (1977).
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ABSTRACTS
UDC: 612.39+613.2
PREREQUISITES   AND   BASIC   PROPOSITIONS  OF  THE  SANOCREATOLO-

GICAL HUMAN NUTRITION THEORY. II. POSTULATES OF THE SANOCREATO-
LOGICAL NUTRITION THEORY. Furdui T.I., Ciochina V.K., Furdui V.T., Vudu L.F., Stirbu 
E.I., Besetea T.S., Vudu G.A., Gheorghiu Z.B., Jitari Iu.N. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 4-14.

 Evidence of the creation of the sanocreatological nutrition theory  is adduced in the paper. 
The mistakes in the organization of nutrition are analysed in the light of sanocreatology. The 
basic postulates of the sanocreatological nutrition theory  are furnished as well.

11 references.

UDC; 612.17-053.2
THE   SIGNIFICANCE OF ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN IN THE  

DIAGNOSTICS   OF CHRONIC HEART FAILURE IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS. Grosu Victoria. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 24-33.

This paper reports the results of examination of 62 patients divided in two groups with 
chronic heart failure con rmed by the data of clinical and paraclinical examination. The 
investigations performed show that the patients with chronic heart failure develop hypoxic and 
ischemic processes, that lead to high concentrations of cardiac protein indicators in blood serum 
– ischemia-modi ed albumin. Ischemia-modi ed albumin was determined from serum using an 
albumin cobalt-binding test. The method proposed by us for appreciation of modi ed albumin 
in ischemic injury, which is albumin cobalt binding test, has high precision and sensitivity in 
this condition. This level was achieved after developing a proper reactive medium as a mixture 
of certain substances and by measuring the optical density in adequate conditions. The results 
were independent of the Cobalt solution percentage that was used for studying the ischemic 
modi ed albumin as a predictor. Therefore, we applied the description of this protein to estimate 
its pathological reactivity in children and adolescents con rming high reactivity in the serum of 
patients with chronic heart failure.

32 references, 2 tables

UDC: 612.827:612.88
THE CEREBELLUM AND MOTOR FUNCTIONS (NEUROPHYSIOLOGICAL 

ASPECTS). Litovcenco Anatolii. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 
2011, No 1 (313), p. 34-43.

The recent literature data on the role of various cerebella structures (vermis, medial zone, 
intermediate zone, and lateral zones of cerebella hemispheres) in the regulation of sensoriomotor 
functions are analyzed in the article. The importance and function of various neural structures 
of the cerebellum relationship with truncular subcortical and cortical formations of the brain 
involved in sensoriomotor control is described by the author. The literature data on the role of 
cerebellum in organizing the time-keeping process – a (rhythm generating) are presented and the 
neuronal network involved in this process (network timing model) is discussed in the article.

60 references

UDC: 631.17 : 635
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN VEGETABLE GROWING 

AND EFFECTIVENESS OF THEIR IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF 
MOLDOVA. Botnari Vasile //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, 
No 1 (313), p. 43-51.
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The paper provides an analysis of the impact of the introduction of scienti c achievements 
in vegetable growing. The complexity and diversity of the situation in agricultural production 
shows that the development of technologies of vegetable crop cultivation should be conducted 
in the direction of greater differentiation followed by adaptation to the speci c conditions of 
each  eld. Nonstandard issues in the whole industrial situation complicate the decision making 
process without additional information that can be found  in the  operational mode only in the 
presence of process control systems and the development of technological solutions based on a 
comprehensive analysis of the knowledge and data collected and systematized scienti cally.

10 references

UDC: 581.1.03:581.14
THE  CONTRIBUTUION  OF  PEROXIDASE  ENZYMES  IN  THE  

ANTIOXIDATIVE PROTECTION OF PLANTS IN DROUGHT CONDITIONS.
Ştefîrţă Anastasia,, Aluchi N., Melenciuc M., Buceaceaia  Svetlana. //Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 51-62.

The premises of the peroxidase enzyme involvement in the induction of antioxidative 
protective mechanisms in  the  leaves of Zea mays plants  with different resistance potential  have 
been studied.  Tissue dehydration, caused by  water scarcity, has been demonstrated to induce 
changes in the balance of the antioxidant enzyme activity disturbing  the activity rate between  
SOD and CAT, SOD and PX.   The  SOD, CAT, and APX activity rate decreases, while the phenol, 
guaiacol and glutathione speci c peroxidase activity increases. Drought intensi cation in time 
results in a signi cant reduction of the magnitude and speed of  protective antioxidative enzyme  
activation. Drought tolerant plants, due to their water homeostatic capacity to maintain tissue 
hydration, are less affected by ROS and, consequently, the degree of  the enzyme peroxidase 
activation is lower.

24 references, 1 table, 5  gures

UDC: 633.8:631.527
QUANTITATIVE  CHARACTERS,  CONTENT,  AND  CHEMICAL  

COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL OF NEW OCIMUM BASILICUM
L. GENOTYPES. Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Gille Elvira, Spac A., Ganea 
A., Botnarenco P. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, 
No 1 (313), p. 62-72.

Quantitative characters, content and chemical composition of essential oil have been studied 
in eight Ocimum basilicum  genotypes of hybrid origin  that differ in the color of leaves and 
 owers. The values of the quantitative characters   vary considerably depending on the genotype 
and growing conditions, but no correlation has  been established  between the characters and the 
color of leaves and  owers. The content of essential oil   ranges between 0.403%  and 1.405% 
(dry matter). The value of essential oil content is high (1.168-1.405%)  in most genotypes 
with red  owers. Gas-chromatographic analysis showed considerable differences in chemical 
composition of essential oil, concentration of each component in relation to    the genotype. 
The number of the components identi ed ranges from 30 to 52 and does not correlate with 
the quantitative characters and the color of leaves and  owers. The concentration of the main 
components in the essential oil   varies as follows: citral is the major component (47.16-62.29%) 
in two genotypes; linalool is the major component (36.93-50.85%)  in six genotypes. The 
second signi cant for the concentration component is linalool (10.85%) in one genotype, citral 
(12.59%) in  another genotype, and methylchavicol (9.97-24.34%) in the other three genotypes. 
The Ocimum basilicum genotypes under study can be divided into   ve chemotypes for the 
major components in the essential oil: 1-citral/linalool; 2-citral; 3-linalool; 4-linalool/citral; 
5-linalool/methylchavicol genotypes.

24 references, 4 tables, 8  gures. 
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UDC: 633.16”321”:631.52:581.19(478)
POLYMORFISM OF THE STORAGE PROTEINS IN BARLEY POPULATIONS 

(Hordeum vulgare L.) UNDER VIRAL INFECTION. Andronic Larisa, Rudacova Angela, 
Rotari Alexandru. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 
(313), p. 73-79.

The analysis of the storage protein (hordein) is proposed for evaluation of the polymorphism 
induced by the barley stripe mosaic virus and gamma radiation (at  dozes of 100Gy, 150Gy, 
and 250Gy) in barley cultivars (Galactic, Sonor and Unirea).  An electrophoresis analysis 
of the hordein polypeptide bands revealed  a speci c pattern for each cultivar evaluated.  
Qualitative differences have been identi ed between the experimental treatments.   Densitogram 
interpretation conducted to the identi cation of the hordein polymorphism induced by the 
barley stripe mosaic virus separately or in combination with gamma radiation, depending on the 
genotypes speci city.

28 references, 6  gures 

UDC:  575+576.5:633.1
INTERACTIONS IN THE GLYCINE MAX (L.) MERR. X FUSARIUM LK. ET FR.  

PHYTOPATHOSYSTEM. Coretchi Liuba. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 79-88.

The paper presents experimental data dealing with the study of interactions in the Glycine max 
(L.) Merr. x Fusarium Lk. et Fr. phytopathosystem in vivo and in vitro depending on the  genetic 
form and isolate. Evaluation of hybrid F

1
-F

5
 populations’ resistance, varieties, ecotypes, and 

mutant forms detected their speci c reaction against the attack of fungi Fusarium sp., revealing 
their selective colonization by the pathogen species. A factor analysis detected the contribution 
of the genotype, isolate, and their interactions in the variability of the target characters. A cluster 
analysis has revealed that all the F.oxysporum.var.orthoceras isolates differentiated  soybean 
genotypes (clusters) for germination capacity quite well. Cluster 2 (Bucuria, Chişinău16/
Habarovsk 53, Alina, Albisoara) proved to be more resistant to pathogenic fungal damage.

37 references, 4 tables, 6  gures. 

UDC: 575.1:632.111.6/8:635.64 
THE CONTRIBUTION OF THE PARENTAL COMPONENT INFLUENCE   ON 

THE RESISTANCE TO TEMPERATURE STRESS HERITABILITY IN TOMATO. 
Makovei Milania. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 
(313), p. 88-94.

This paper presents the results of studying the effect of temperature stress factors on the 
character display signs of stability in the subsequent F1 generation. A proportion of the parental 
components in uence on the heritability of resistance to temperature stress has been shown in 
tomato. The in uence of the level of temperature stress on the variability of the coef cient of 
heritability of certain stress factors has been established. A stable transmission of heat-and cold 
resistance characteristics of pollen to hybrid populations has been shown to be ensured by the 
motherboard components (A) and their AB interaction (maternal x paternal form). The effect of 
paternal forms is insigni cant.

11 references, 3 tables

UDC: 597.2/.5:591.5(478-17:282.247.3)+581.9(478-17)
SMALL RIVER ICHTHYOPHAUNA OF THE NORTHERN REGION OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA. Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin. 
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 95-103.

This paper concentrates on the results of the ichthyologic studies performed on small rivers 
from the northern region of the     Republic of Moldova.  Some  ichthyophaunistic particularities 
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of the small rivers connected not only with the area speci city but, on the whole, with the Nistru 
and Prut watersheds have been revealed. A dramatic spread of an invasive alogen  species, 
Chinese sleeper [Percottus glehni (Dybowski, 1877)] has been observed. A new reo l species 
that is very rarely encounted in this ichthyophauna, the stone loach  [Barbatula barbatula 
(Linnaeus, 1758)], has been also tracked down.

12 references, 7 tables, 2  gures   

UDC: 507.4.502.7
THE DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL INDICES AND WATER QUALITY 

OF THE PRUT RIVER. Zubcov Elena, Bagrin Nina, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, 
Borodin Natalia, Bogonin Zinaida. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 
2011, No 1 (313), p. 103-110.

The article presents the results of the hydrochemical investigations of the Middle and 
Lower Prut carried out in  2009-2010. The in uence of natural and anthropogenic factors, 
which determine the water quality and, in general, the ecological state of the river is shown.  
The 2010  ooding led to a dramatic increase of suspended and organic matter in the water, 
while the amount of dissolved oxygen decreased to critical values that are dangerous to aquatic 
organisms, including  sh. Recommendations regarding the protection and sustainable use of 
aquatic resources of the Prut River are proposed. 

4references, 1 table, 6  gures

UDC: 616.73/74:616-092+615.26
THE INFLUENCE OF THE REMEDY BIOR  ON THE ONTOGENETIC CHANGES 

OF CARNOSINE AND NITRIC OXIDE CONTENT IN SKELETAL MUSCLES UNDER 
OXIDATIVE STRESS. Rudic V., Popa V., Gudumac V. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 110-115.

The in uence of the remedy BioR on ontogenetic changes of carnosine (CS) and nitric 
oxide (NO) content in skeletal muscle (SM) of rats with oxidative stress (OS) induced  by CCl4 
was studied. BioR  was found to induce normalization of CS and NO content in young animals 
and reduce the de cit of CS in old animals. The treatment of adult and old animals with BioR 
leads to a substantial increase in NO content, due, probably, to the restored NO-synthase activity 
in SM. 14 references, 2 tables

UDC: 612.751+616.71-08
ONTOGENETIC CHANGES OF THE SULPHATE LEVEL IN THE BONE UNDER 

PHYSIOLOGICAL CONDITIONS, EXPERIMENTAL OSTEOPATHY, AND AFTER 
ADMINISTRATION OF SOME REMEDIES. Tagadiuc O., Rudic V., Gulea A. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 115-120.

We studied ontogenetic changes in the level of sulfates in bone in physiological conditions, 
in experimental osteopathy and after the administration of the remedy BioR, copper coordination 
compounds CMT-28 CMT-67, and their combinations. The concentration of sulphates in the 
bone tissue of control animals, with experimental osteopathy and after the administration of the 
remedies are characterized by similar ontogenetic dynamics – the minimum level was detected 
in young animals and the maximal – in the adult. The concentration of sulphates was not 
signi cantly affected in experimental osteopathy. Administration of BioR, CMT-28, CMT-67, 
and their combinations enhanced the concentration of sulphates in the bone tissue of rats with 
experimental OP, which is an evidence of increasing concentration of sulphatated proteoglycans, 
indispensable for bone formation.

10 references, 3 tables, 1  gure
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UDC:573.6.086.83
NEW PROCEDURES FOR INCREASING THE ACCUMULATION LEVEL OF  

SOME ANTIOXIDATIVE BIOELEMENTS IN GREEN ALGAE HAEMATOCOCCUS 
PLUVIALIS BIOMASS. Cepoi Liliana, Miscu Vera, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Sadovnic 
Daniela, Iaţco Iulia, Rudic V. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 
2011, No 1 (313), p. 121-128.

The level of iron and zinc accumulation in biomass of green microalgae Haematococcus 
pluvialis  has been studied using  coordinative compounds of Fe(III) and Zn(II) with a range of 
amino acids as sources of these elements. Two methods of  production of biomass with increased 
level of iron (0,7 – 0,8% of ADB) and zinc (0,5% of ADB), which could be used  to produce 
new polyfunctional products in industrial conditions,  have been developed based on the results 
obtained. 

15 references, 6  gures.

UDC: 663.15+579.695+579.66’112.3 
BIOTECHNOLOGY RESEARCH FOR STEROL PRODUCTION FROM  YEASTS. 

Usatîi Aga a, Molodoi Elena. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 
2011, No 1 (313), p. 128-136.

This work presents a signi cant factual material on the synthesis, production, and 
employment of microbial sterols. The data indicating the usefulness of ergosterol from yeasts 
Saccharomyces for production of vitamins D and other sterol products for different purposes 
are provided.

52 references

UDC:579.22:575.2:577.152.1 
SPONTANEOUS VARIABILITY OF THE Penicillium funiculosum STRAIN - A 

CATALASE PRODUCER. Sirbu Tamara. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 136-144.

The natural variability of the Penicillium funiculosum fungus, a catalase producer, has been 
investigated. The fungus is split into three variants that differ by the morphological indices and 
catalase synthesis ability. The synthesis of the extracellular catalase in the variants produced 
exceeds the initial culture by 70-83%.  The Penicillium funiculosum - 02 variant, the activity of 
which is by 83% higher than that of the control is proposed as a prospective catalase producer.

17 references, 4  gures 

UDC: 579.66:577.15
THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE PECTOLYTIC 

ENZYMATIC PRODUCT ISOLATED FROM THE CULTURAL FILTRATE OF THE 
PENICILLIUM VIRIDE STRAIN CNMN FD 04 P. Clapco Steliana, Ciloci Alexandra, 
Tiurina Janeta, Stratan Maria, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena. //Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 144-149.

The physical and chemical properties of the pectolytic enzyme product, isolated from the 
cultural  ltrate of the fungal Penicillium viride strain CNMN FD 04 P by ethanol precipitation 
have been studied. The enzymatic product has been established to have  broad pH (2,8-5,0) and 
temperature (40-70°C)  optima of action and a high pH- and thermostability,  which allows  it to 
be regarded as a competitive product and  recommended for employment in various sectors of 
the economy (food, ether oil, pharmaceutical industry, agriculture, etc.).  

13 references, 5  gures 
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UDC: 634.4 (478)
NOTHERN FORESTED STEPPE PLATEAU SOILS ARE A RESOURCE 

RESERVATION.  Ursu A., Overcenco A. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 149-154.

Grey soils and argilous iluvial chernozems have been formed under oak forests on the 
predominant terrains of Northern Plateau. Forest vegetation ensures conservation of the 
components and properties of these soils. According to the Law of Natural Territories Fund, these 
soils are protected by the state and are included in it as Resource Reservations. Reclamation of 
grey forest soils conditions their destruction and dehumi cation. 

6 references, 4 tables, 4 photos. 

UDC 634.4(478)
HALOMORPHIC SOILS FROM BALTI STEPPE. Ursu A., Overcenco A., Vladimir 

P., Marcov I. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), 
p. 154-160.

Halomorphic soils are one of the natural components of soil cover in the Balti Steppe. In the 
past, solonetzes were ameliorated by gypsum treatments and deep tillage, but the ameliorative 
effect eventually reduced, therefore, these procedures are recommended to repeat.

Currently, solonetzes are characterized by a low soil-ecological potential, resulting in the 
reduced productivity of agricultural lands. Ameliorated solonetzes require special attention and 
should be excluded from the arable fund. Solonetzes and hydro-halomorphic soil complexes are 
speci c natural components, which need protection.

7 references, 4 tables, 4 photos.

UDC: 556.16 (478.9)
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE HUMAN ACTIVITY TYPES ON 

THE ANNUAL SURFACE RUNOFF. Boboc N., Castraveţ T., Melniciuc O. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 160-166.

The present study investigates the processes of runoff change due to the construction 
of reservoirs, land use (arable land), and urbanization. The procedures of assessment of the 
water volume in lakes using Remote Sensing and Geographic Information Systems have been 
analyzed, as well as the feasibility of various methods for evaluation of the arti cial lake impact 
on the surface runoff. Analytical relations have been identi ed between the components of 
water balance and the morphometric characteristics of the territory, which has allowed runoff 
cartographic models to be developed. The paper provides an analysis of the feasibility of different 
methods for assessment of the anthropogenic impact on the surface runoff characteristics.

18 references, 5  gures, 2 tables.

UDC: 911.2:551.583.16(498.3+473.1/.2)
SUMMER HEAT EPISODES IN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC 

OF MOLDOVA: A COMPARATIVE ANALYSIS. Overcenco Ala, Potop Vera. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 167-178.

The comparative assessment of the extremely hot summer of 2006 in the Czech Republic 
and that of 2007 in the Republic of Moldova as evidence of regional warming has been carried 
out based on the 1961-2009 daily temperature records. Heat episodes (heat waves and tropical 
days) over a long-term period have been also analyzed. The average number of tropical summer 
days has increased by more than 1.5 times in both countries over the past 20 years. The warmest 
summers as regards heat wave duration and severity occurred in 1994 in Czechia and in 2007 in 
Moldova. It is evident that the signi cant increase of heat episodes during the last two decades 
has been caused by the changing climate.

22 references, 3  gures, 4 tables.
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UDC 504.73/.74.064(478) 
THE POTENTIAL OF CHEMICAL RISK AND GLOBAL WARMING OF 

WASTEWATER TREATMENT PLANT SLUDGE. Bulimaga C., Columbina Lilia, Bobeică 
V. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, No 1 (313), p. 179-184.

 The contribution of methane emission from biological wastewater treatment plants to 
the total gas emissions has been shown to be considerable due to inadequate sludge treatment 
technologies employed.  The ways of methane formation reduction and ecologically acceptable 
sludge utilization are considered and proposed.

4 references, 3  tables, 1  gures
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РЕФЕРАТЫ

УДК: 612.39+613.2
ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ САНОКРЕАТОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПИТАНИЯ ЧЕЛЕВЕКА. II. ПОСТУЛАТЫ 
САНОКРЕАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПИТАНИЯ. Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., 
Фурдуй В.Ф., Вуду Л.Ф., Штирбу Е.И., Бешетя Т.С., Вуду Г.А., Георгиу З.Б., Житарь 
Ю.Н. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 4-14.

В этой статье приведены доказательства создания санокреатологической теории 
питания, анализируются ошибки в организации питания через призму санокреатологии, 
а также изложены основные постулаты санокреатологической теории питания.

Библ. – 11.

УДК: 612.17-053.2
ЗНАЧИМОСТЬ ИШЕМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛЬБУМИНА 

В ДИАГНОСТИКЕ  ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  Гросу  Виктория. //Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 24-33.

В работе представлены результаты обследования 62 больных, разделенных на 
две группы, с хронической сердечной недостаточностью, подтвержденной данными 
клинических, лабораторных и инструментальных обследований. В исследование 
был введен новый метод определения тяжести ишемии и гипоксии миокарда по 
определению концентрации в сыворотке крови сердечного белка маркера – ишемически 
модифицированного альбумина (ИМА). Оптимизированный автором метод определения 
ИМА по кобальт-связывающей способности был использован для исследования 
сыворотки крови больных с различными заболеваниями сердечно сосудистой системы.
Предложенный метод определения ИМА по кобальт-связывающему тесту отличается 
большей точностью за счет повышения чувствительности и воспроизводимости. Этот 
уровень был достигнут в результате разработки оптимальной реакционной среды с 
использованием более стабильных реактивов, измерении оптической плотности при 
оптимальных условиях и независимости результатов от концентрации раствора кобальта 
который используется для определения. Было проведено количественное определение 
ИМА для оценки патофизиологической значимости данного белка у детей и подростков, 
что впоследствии подтвердило повышенную его реактивность в сыворотке крови больных 
хронической сердечной недостаточностью.

Библ. – 32,   Таб. - 2

УДК: 612.827:612.88
МОЗЖЕЧОК И МОТОРНЫЕ ФУНКЦИИ (НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ). Литовченко Анатолий. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки 
о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 34-43.

В работе анализируются современные данные литературы относительно роли 
различных структур мозжечка (червь мозжечка, медиальные зоны, промежуточные 
зоны и латеральные зоны полушарий мозжечка) в регуляции сенсомоторных функций. 
Обсуждается роль различных нейрональных взаимосвязей структур мозжечка со 
стволовыми, подкорковыми и корковыми образованиями головного мозга участвующими 
в сенсомоторном контроле. Приведены данные литературы относительно роли мозжечка 
в организаций процессов time-keeping – a (генерация ритмов)  и рассматриваются 
нейрональные сети участвующие в этом процессе (network timing model). 

Библ. - 60
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УДК: 631.17 : 635
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОВОЩЕВОДСТВЕ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ. Ботнарь 
Василий. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 43-51.

В работе приводится анализ результативности  внедрения научных разработок 
в овощеводстве. Сложность и разнообразность ситуации в сельскохозяйственном 
производстве показывают, что развитие технологий  возделывания овощных культур 
должно вестись в сторону их большей дифференциации с последующей адаптацией к 
специфическим условиям  каждого поля. Нестандартность производственных ситуаций 
затрудняет процесс принятия решений без дополнительной информации, нахождение 
которой в оперативном режиме возможно только при наличии системы управления 
технологическими процессами и выработке технологических решений на основе 
всестороннего анализа знаний и данных, накопленных и систематизированных наукой.

 Библ.-  10.

УДК: 581.1.03:581.14
ВКЛАД ПЕРОКСИДАЗНЫХ ФЕРМЕНТОВ В АНТИОКИСЛИТЕЛЬНУЮ 

ЗАЩИТУ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ. Штефырцэ А., Алуки Н., 
Меленчук  М.,  Бучачая  С. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, 
Nr.1 (313),  c. 51-62.

Исследованы предпосылки участия пероксидазных ферментов в механизмах защиты 
от окислительного стресса листьев растений Zea mays L с различным потенциалом 
устойчивости к засухе. Установлено, что обезвоживание тканей, обусловленное недостатком 
влаги, индуцирует изменения в соотношении активностей антиокислительных ферментов: 
снижается доля участия супероксиддисмутазы, каталазы и аскорбатпероксидазы, и 
увеличивается доля гваяколпероксидазы и глутатионпероксидазы. Усиление засухи во 
времени вызывает существенное снижение амплитуды и скорости увеличения активности 
ферментов антиокислительной защиты. Устойчивые к засухе растения, благодаря их 
способности поддерживать оводненность тканей на относительно высоком уровне, 
меньше повреждаются реактивными формами кислорода и, соответственно, у них в 
меньшей степени активизируются пероксидазные ферменты.

Библ. - 24 , таб. - 1 , рис. - 5 

УДК:633.8:631.527
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, СОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА И 

ЕГО ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ У НОВЫХ ГЕНОТИПОВ OCIMUM BASILICUM
L. Гончарюк Мария, Балмуш Зинаида, Гилле Елвира, Спак А., Ганя А., Ботнаренко П.//
Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 62-72.

Исследованы количественные признаки, содержание и химический состав эфирного 
масла у 8 генотипов гибридного происхождения базилика благородного (Ocimum basili-
cum L.) которые отличаются между собой по окраске листьев, цветков. Значения  коли-
чественные признаков варьируют в зависимости от генотипа и условия выращивания, но 
отсутствует корреляция  между количественными признаками и окраске листьев, цвет-
ков. Содержание эфирного масла варьирует от 0.403% до 1.405% (с.в.). У большинства 
генотипов с красными цветками содержание эфирного масла выше (1.168-1.405%). Газох-
роматографический анализ эфирного масла показал значительные отличия в химическом 
составе, концентрации каждого компонента в зависимости от генотипа. Число иденти-
фицированных компонентов варьирует от 30 до 52 и не коррелирует с количественны-
ми признаками и окраской листьев или цветков. Концентрация основных компонентов в 
эфирном масле варьирует следующим образом: цитраль является основным компонентом 
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(47.16-62.29%) у двух генотипов; линалоол – основной компонент (36.93-50.85%) у ше-
сти генотипов. Второй значимый по концентрации компонент у одного генотипа является 
линалоол (10.85%), у другого – цитраль (12.59%), а у трех других – метилхавикол (9.97-
24.34%). По основным компонентам в эфирном масле исследованные генотипы Ocimum 
basilicum можно разделить на 5 хемотипов: 1-цитрально/линалоольный; 2-цитральный; 
3-линалоольный; 4-линалоольно/цитральный; 5-линалоолно/метилхавикольный

Библ. - 24, табл.- 4, рис.- 8. 

УДК: 633.16”321”:631.52:581.19(478)
ПОЛИМОРФИЗМ ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ (Hordeum vulgare L.) ПРИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Андроник Лариса, 
Рудакова Анжела, Ротарь Александру. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 73-79.

В данной статье представлены результаты исследования полиморфизма запасных 
белков (гордеинов) у ярового ячменя при вирусной инфекции, вызванной вирусом 
полосой  мозаики ячменя, а также гамма-облучением (в дозе 100Gy, 150Gy и 250Gy). 
Электрофоретический анализ полипептидов гордеина позволило описать типические 
спектры изученных сортов (Galactic, Sonor, Unirea)  и выявить различия между 
экспериментальными вариантами, подтвержденные и результатами денситограмм. 
Интерпретация электрофореграмм позволилa идентифицировать качественные различия, 
вызванные вирусом штриховатой мозаики ячменя отдельно или в сочетании с гамма 
радиацией в зависимости от специфики генотипа.

Библ.-28,  рис.- 6.  

УДК:  575+576.5:633.1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФИТОPATOСИСTEME GLYCINE MAX (L.) MERR. 

X FUSARIUM LK. ET FR. Корецкая Любовь Степановна. //Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 79-88.

В работе представлены экспериментальные данные по изучению в условиях. in 
vivo и in vitro взаимодействий в системе Glycine max (L.) Merr. x Fusarium Lk. et Fr в 
зависимости от генетической формы и изолята. Оценка устойчивости F

1
-F

5 
гибридных 

популяций, сортов, экотипов и мутантных форм показала специфическую реакцию 
на поражение грибами рода Fusarium sp., выявив в то же время  их селективную 
колонизацию патогенами. Факторный анализ установил  процентную долю генотипа, 
изолята и их взаимодействия в вариабельности признака в зависимости от изучаемого 
показателя. Кластерный анализ показал, что все изоляты F.oxysporum. var.orthoceras
хорошо дифференцировали  генотипы  сои (кластеры) по показателю «всхожесть семян».  
Кластер 2 (Букурия, Chişinău16/Habarovsk 53, Алина, Албишоара) оказался наиболее 
устойчивым к фузариозному поражению по указанному показателю.

Библ. - 37, табл.- 4, рис.- 6. 

УДК: 575.1:632.111.6/8:635.64  
ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПОНЕНТОВ СКРЕЩИВАНИЯ НА 

НАСЛЕДУЕМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ СТРЕССАМ У 
ТОМАТОВ.  Маковей М.Д. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, 
Nr.1 (313), c. 88-94.

В данной работе представлены результаты изучения  влияния стрессовых 
температурных факторов на характер проявления признаков устойчивости в последующем 
поколении F

1
. Показана доля влияния родительских компонентов скрещивания на 

наследуемость устойчивости к температурным стрессам у томатов. Установлено влияние 
уровня температурного стресса на изменчивость коэффициента наследуемости к 
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определенному фактору стресса. Показано, что стабильная передача признаков жаро- и 
холодостойкость пыльцы к гибридному потомству обеспечивается за счет материнских 
компонентов (А) и их взаимодействия АВ (материнская х отцовская формы). Эффект 
отцовских форм незначителен.

Библ. - 11, табл.- 3. 

УДК: 597.2/.5:591.5(478-17:282.247.3)+581.9(478-17)
ИХТИОФАУНА  МАЛЫХ РЕК СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. 

Булат Денис, Булат Думитру, Усатый Марин, Думбрэвяну Дорин. //Известия Академии 
Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 95-103.

В настоящей работе отражены  результаты ихтиологического исследования 
проведенного в небольших речных экосистемах северной части Республики Молдова. 
Были выявлены  некоторые ихтиофаунестические особенности малых рек, связанные 
не только со спецификой участков, но и в целом, с бассейнами Днестра и Прута. 
Было констатировано резкое распространение с момента проникновения инвазивного 
чужеродного вида - ротан головешка - Percottus glehni (Dybowski, 1877). Также, обнаружен 
очень редкий реофильный вид для ихтиофауны нашей страны как голец - Barbatula 
barbatula (Linnaeus,1758). 

Библ. – 12, табл. –7 , рис. –2 .

УДК:507.4.502.7
ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВО ВОДЫ 

РЕКИ ПРУТ. Зубков Елена, Багрин Нина, Унгуряну Лауренция, Билецки Лучия, Бородин 
Наталия, Богонин Зинаида.//Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, 
Nr.1 (313), c. 103-110.

В статье приведены результаты гидрохимических исследований на среднем и нижнем 
участке реки Прут в течение 2009-2010 гг. Показано влияние природных и антропогенных 
факторов, определяющих качество воды и в целом экологическое состояние реки. 
Наводнение 2010 года привело к резкому увеличению взвешенных и органических 
веществ в воде, при этом количество растворенного кислорода снизилось до критических 
величин, опасных для гидробионтов, в том числе и для рыб. Даны предложения по охране 
и рациональному использованию водных ресурсов реки Прут.

Библ. – 4, табл. –1 , рис. –6.

УДК: 616.73/74:616-092+615.26
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА BIOR НА ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КАРНОЗИНА И ОКСИДА АЗОТА В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ 
КРЫС В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА. Рудик В., Попа В., Гудумак 
В. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 110-115.

Было изучено влияние препарата BioR  на онтогенетические изменения содержания 
карнозина (КЗ) и оксида азота (NO) в скелетных мышцах крыс с окислительным стрессом 
(ОС), вызванным введением ССI4. Установлено, что BioR способствует нормализации 
содержания КЗ и NO у молодых животных с ОС и снижению дефицита КЗ у старых. У взрослых 
и старых животных  лечение BioR-ом приводит к существенному увеличению  содержания 
NO, вероятно, в  результате восстановления  активности NO-синтазы в мышечной ткани.
Библ. - 14 , таб.- 2

УДК: 612.751+616.71-08
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СУЛЬФАТОВ В КОСТНОЙ 

ТКАНИ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ОСТЕОПАТИИ И ВВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ. Тагадюк О., Рудик В., 
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Гуля А. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 115-120.
Были изучены онтогенетические изменения уровня сульфатов в костной ткани 

крыс в физиологических условиях, при экспериментальной остеопатии и при введении 
препарата BioR, координационных соединений меди CMT-28, CMT-67 и их комбинаций. 
Была выявлена аналогичная онтогенетическая динамика концентрации сульфатов у 
контрольных животных, с остеопатией и при введении препаратов – минимальный 
уровень установлен у молодых крысб а максимальный – у взрослых. Остеопатия 
не влияет на уровень сульфатов. Введение BioR, CMT-28, CMT-67 и их комбинаций 
увеличивает концентрацию сульфатов при остеопатии, что указывает на увеличение 
уровня протеогликанов, которые обеспечивают формирование кости.

Библ. - 10 , таб. - 3 , рис. - 1

УДК:573.6.086.83
НОВЫЕ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ АККУМУЛЯЦИИ НЕКОТОРЫХ 

АНТИОКСИДАНТНЫХ БИОЭЛЕМЕНТОВ В БИОМАССЕ ЗЕЛЕНОЙ 
МИКРОВОДОРОСЛИ HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS. Чепой Лилиана, Миску Вера, 
Рудь Людмила, Кирияк Татьяна, Садовник Даниела, Яцко Юлия, Рудик В. //Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 121-128.

Был изучен уровень накопления железа и цинка в биомассе зеленной микроводоросли
Haematococcus pluvialis, используя в качестве источника этих биоэлементов 
координационные соединения Fe(III) şi Zn(II) с различными аминокислотами. На основе 
полученных результатов были разработаны 2 способа получения биомассы с повышенным 
содержанием железа (0,7-0,8% АСБ) и цинка (0,5% АСБ) которые могут быть использованы 
для получения в промышленных условиях новых  полифункциональных препаратов.

Библ. - 15 , рис. - 6

УДК: 663.15+579.695+579.66'112.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ  ПОЛУЧЕНИЯ 

СТЕРИННОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ДРОЖЖЕЙ. Усатый Агафия, Молодой Елена. 
//Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 128-136.

В работе обобщен значительный фактический материал по синтезу, получению и 
применению стеринов микробного происхождения. Приведены данные, указывающие 
на целесообразность использования эргостерина дрожжей рода Saccharomyces, для 
получения витаминов группы D и других препаратов стероидной природы различного 
назначения. 

Библ. – 52

УДК: 579.22:575.2:577.152.1 
СПОНТАННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШТАММА Penicillium funiculosum – 

ПРОДУЦЕНТА КАТАЛАЗЫ. Сырбу Тамара. //Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 136-144.

Была исследована естественная изменчивость гриба Penicillium funiculosum
–  продуцента каталазы. Гриб расщепляется на 3 варианта, которые различаются по 
морфологическим признакам и способностью синтетизировать каталазу. У полученных 
вариантов, синтез внеклеточной каталазы превышает исходную культуру на 70 - 83%. 
Вариант Penicillium funiculosum – 02, активность которого на 83% выше контроля, 
предложен как перспективный продуцент каталазы.

Библ. - 17, рис. - 4.
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УДК: 579.66:577.15
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА 

ПЕКТОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ МИКРОМИЦЕТА PENICILLIUM VIRIDE СNMN FD 04 P. Клапко  
Стелиана,Чилочи Александра, Тюрина Жанета, Стратан Мария, Лаблюк Светлана, 
Дворнина Елена. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), 
c. 144-149.

Изучены физико-химические свойства ферментного препарата пектолитического 
действия, выделенного из культуральной жидкости микромицета Penicillium viride
СNMN FD 04 P осаждением этиловым спиртом. Установлено, что ферментный 
препарат имеет широкие рН- (2,8-5,0) и температурный (40-70°C) оптимумы действия 
и обладает высоким уровнем рН и термостабильности, что позволяет отнести его к 
числу конкурентноспособных и рекомендовать к использованию в различных отраслях 
народного хозяйства (пищевая, эфиромасличная, фармацевтическая промышленности, 
сельское хозяйство и др.). 

Библ. – 13, рис. – 5.

УДК: 634. 4 (478)
ПОЧВЫ ЛЕСОСОВ СЕВЕРО-МОЛДАВСКОГО ПЛАТО – ПОЧВЕННЫЕ 

ЗАПОВЕДНИКИ. Урсу A., Оверченко A. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 149-154.

Под лубовыми лесами, на господствующих высотах Северного плато сформировались 
серые почвы и черноземы оподзоленные, лесная растительность обеспечивает сохранение 
состава и свойств этих почв. Cогласно Закона о фонде природных территорий, охраняемых 
государством, эти почвы включены в нем в качестве Ресурсных заповедников. Распашка и 
освоение серых лесных почв обуславливает их разрушение и дегумификацию.

Библ. – 6, таб. – 4, фото – 4.

УДК: 634.4(478)
ГАЛОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ БЕЛЬЦКОЙ СТЕПИ. Урсу А., Оверченко А., 

Владимир П.,  Марков  И.  //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, 
Nr.1 (313),  c. 154-160.

В Бельцкой степи галоморфные почвы составляют один из природных компонентов 
почвенного покрова. В прошлом солонцы подвергались мелиорации с применением гипса 
и глубокой обработки, однако мелиоративный эффект со временем снизился, в связи с 
чем эти процедуры рекомендуется повторять.

В настоящее время солонцы характеризуются низким почвенно-экологическим 
потенциалом, что выражается в незначительной продуктивности сельскохозяйственных 
угодий. Мелиорированные солонцы требуют особого внимания, в т.ч. исключения их 
из пахотного фонда. Солонцы и гидро-галоморфные почвенные комплексы составляют 
специфические природные компоненты, подлежащие охране.

Библ. – 7, таб. – 4, фото – 4.

УДК: 556.16 (478.9)
ОЦЕНКА ТИПОВ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ГОДОВОЙ СТОК. Бобок Н., Кастравец Т., Мельничук О. //Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 160-166.

Настоящие исследования посвящены изучению процессов изменения стока в 
результате строительства искусственных водоемов, землепользования (пашни) и 
урбанизации территории. Рассмотрены приемы определения объема озер с использованием 
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дистанционного зондирования и ГИС технологий и возможности применения различных 
методов по оценке влияния искусственных водоемов на характеристики поверхностного 
стока. Установлены аналитические зависимости между компонентами водного 
баланса и морфометрическими показателями территории, что позволило разработать 
картографические модели стока. Дается анализ возможности применения различных 
методов по оценке влияния антропогенного влияния на характеристики поверхностного 
стока рек.

Библ. - 18, рис. – 5, таб. – 2.

УДК: 911.2:551.583.16(498.3+473.1/.2)
ЛЕТНИЕ ЭПИЗОДЫ ЖАРЫ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Оверченко Алла, Потоп Вера. //Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 167-178.

На основе суточных многолетних температур 1961-2009 гг. была выполнена 
сравнительная оценка экстремально жаркого лета 2006 г. в Чешской Республике и 2007 
г. в Республике Молдова как свидетельства регионального потепления климата. Также за 
этот период были проанализированы жаркие эпизоды (волны жары и тропические дни). 
За последние 20 лет среднее число тропических дней летом выросло более чем в 1,5 
раза в обеих странах. В 1994 г. в Чехии и в 2007 г. в Молдове наблюдались самые жаркие 
лета по длительности и жесткости волн тепла. Очевидно, что значительное увеличение 
жарких эпизодов за последние два десятилетия вызвано изменяющимся климатом.

Библ. - 22, рис. – 3, таб. – 4.

УДК:504.73/.74.064(478)
ПОТЕНЦИАЛ  ХИМИЧЕСКОГО РИСКА И ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

ИЛОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ. Бульмага К., Колумбина Л., Бобеикэ  В.
//Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2011, Nr.1 (313), c. 179-184.

Демонстрирован значительный вклад выбросов метана  от очистных сооружении 
сточных вод в общем объеме выбросов парниковых газов в результате использования 
неадекватных технологий обработки  илов. Рассматриваются и предлагаются пути 
снижения образования метана и экологически приемлемого использования осадка.

Библ.- 4, табл.- 3, рис.-1.


