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ARTICOLE DE FOND

ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И НАУЧНЫЕ 
ОСНОВЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

(Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного 
междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and 

Psychology»)
Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г.

Институт физиологии и санокреатологии

Rezumat
În articol este abordată problema sănătății psihice și rolul ei în dezvoltarea economiei, 
culturii, tehnicii, tehnologiilor, organizarea interacțiunii dintre persoane, precum și în 
evoluția Homo sapiens în Homo santoscreatimus. Problema sănătății psihice este una din 
cele mai actuale probleme, fapt confirmat de pronosticul OMS și de rezultatele cercetărilor 
Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie prin sporirea incidenței tulburărilor psihice și 
degradarea psihică prematură. De asemenea sunt descriși factorii sanogeni și dissanogeni 
ce influențează sănătatea psihică; factorii cu acțiune psihosanogenă și psihodissanogenă 
asupra modulării manifestării componentelor neuropsihice ale sănătății psihice; cei 
mai reprezentativi indicatori privind determinarea reacțiilor psihice sano-, dissano- și 
patogene care formează sănătatea mentală; nivelul de exteriorizare a sănătății psihice 
și este prezentată o structurare a sănătății psihice conform grupelor neuropsihice 
funcționale.  
Cuvinte cheie: sănătate psihică, sanocreatologie, psihosanocreatologie, 
psihosanofenomenologie, nivel individual de sănătate psihică, factor sanogen, factor 
dissanogen. 
Depus la redacție  09 septembrie 2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa pentru corespondenţă: Ciochina Valentina, Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: 
valentina.ciochina@gmail.com; tel. (+373 22) 73-71-55.

Психическое здоровье представляет собой одну из наиболее актуальных 
проблем нейронауки, современной медицины, психологии, психосанокреатологии 
и социологии.

Ее значимость для общества признается специалистами, посвятивших свои 
исследования изучению нейронауки,  в чем можно убедиться хотя бы по количеству 
участников и тезисов научных работ нашего ежегодного международного 
междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии» за 
последние 8 лет. Если в 2011 году представили свои работы  на Конгрессе около 
1000 специалистов, изучающих психическое здоровье с различных точек зрения, 
то в 2018 году – около 1500 исследователей, а за это время в научных изданиях 
Конгресса было опубликовано около 4400 научных работ, более половины из 
которых посвящены психике и психическому здоровью, т. е. интерес к нейронауке, 
психике и психическому здоровью достаточно большой. 
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Маловероятно, что к какой-то другой проблеме уделяется больше внимания 
со стороны исследователей и практиков. Однако, следует признать, что проблема 
здоровья далеко не решена, о чем свидетельствует широкое распространение 
психических расстройств и болезней. Более 500  млн человек страдают 
психическими нарушениями, что составляет около 14% от всех заболеваний 
общества [1]; около 30% населения планеты испытывают страдания от психических  
расстройств [2; 3; 6]. В США, по сообщению Национальной ассоциации по 
борьбе с психическими заболеваниями, психическими расстройствами страдают 
около 31% населения, что стало «национальной проблемой» общественного 
здравоохранения.

В 2009 году 27% европейцев страдали от психических расстройств [4], а по 
данным доклада Исполкома Европейской Коллегии Нейропсихофармакологии 
[9], распространенность психических заболеваний в Европе в 2010 году 
достигла 38,2%, что составляло164,8 млн человек – это больше, чем болеющих 
кардиоваскулярными и онкологическими заболеваниями вместе взятыми (по-
видимому, в эти цифры «входит» и диабет), а расходы на них составляли 800 
миллиардов евро.

И еще, по данным ВОЗ, если в настоящее время каждый 4-5-й житель страдает 
от психических расстройств, то к 2020 году депрессия выйдет на первое место в 
структуре заболеваемости и станет заболеванием номер 1 среди неинфекционных 
болезней [5; 7; 8].

Согласно данным Института физиологии и санокреатологии большая 
часть современного общества находится в состоянии хронического стресса, 
вызывающего преждевременную общебиологическую деградацию, включая и 
психическую [10; 11; 12]. 

О массовой психодиссаногении свидетельствует и паттерн психических 
нарушений, таких как:

шизоидные, •	
параноидные расстройства, •	
неадекватность поведения, •	
импульсивность, •	
эмоционально-драматические аффекты, •	
антисоциальное поведение,•	
фобии, •	
тревоги, •	
депрессии, •	
посттравматические стрессовые расстройства, •	
неудовлетворенность жизнью, •	
неуверенность в себе и др.•	

Глобальные последствия, обусловленные нарушениями психического 
здоровья, в плане потери экономической продукции, составляют ежегодно до 
16,5 млрд $ США [7].

Имеется достаточно оснований утверждать о нарушениях психики в 
детском и подростковом возрасте. На первом месте по частоте встречаемости в 
раннем детском возрасте в настоящее время стоят различные формы задержки 
психоречевого развития.
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В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости детским 
аутизмом, который зачастую сочетает в себе отставание в развитии, снижение 
интеллекта, нарушение поведения с экспрессивными ауто- и гетероинтенсивными 
тенденциями, более 40% которых по достижению ребёнком возраста 8-11 лет, 
переходят в заболевания эндогенного круга (шизотипическое расстройство, 
детский тип шизофрении). Одновременно резко участились нарушения поведения, 
внимания и активности у детей. Следует подчеркнуть, что тренд увеличения 
заболеваемости населения, в том числе психотическими расстройствами, касается 
всех возрастных периодов роста и развития человека и проявляется вопреки всё 
увеличивающимся инвестициям в развитие медицины. Более того, согласно 
нашим исследованиям, современное общество, вследствие симпатотонического, 
стрессогенного образа жизни и других причин, подвержено преждевременной 
общебиологической деградации, включительно психической.

Вместе с тем, психическое здоровье по своей значимости для 
самосуществования, развития экономики, культуры, техники, технологий, 
установления межличностных связей и для благоприятствования эволюции Homo 
sapiens в Homo santoscreatimus стало актуальнейшей проблемой современного 
общества. 

Злободневность проблемы подтверждается и прогнозами ВОЗ, и 
исследованиями Института физиологии и санокреатологии, согласно которым 
ожидается увеличение психических расстройств и ускорение преждевременной 
психической деградации. Однако, предпринятые усилия со стороны науки, 
государств, международных организаций по решению указанной проблемы, 
мало эффективны. Причин этому много. Главные это:

стихийное формирование психического здоровья;1. 
симпатотонический, стрессогенный образ жизни; 2. 
современная система экономической организации и деятельности, 3. 
основанная на конкуренции и получении максимальной прибыли; 
недостаточная осведомленность общества относительно механизмов, 4. 
факторов и условий, формирующих и поддерживающих психическое 
здоровье и детерминирующих его нарушение и преждевременную 
деградацию.

Путь решения проблемы психического здоровья один – отказ от спонтанного 
формирования психического здоровья в пользу направленного его формирования 
и поддержания. Реальность предлагаемого пути подтверждается тем, что 
психическое здоровье, будучи генетически детерминированным, не передается 
по наследству, а формируется в онтогенезе под влиянием факторов социальной 
среды в процессе ознакомления с окружающим миром и ассимиляции знаний в 
ходе научения, воспитания, работы, творческой деятельности и др.

Сказанное и послужило аргументом в организации специальных исследований 
по созданию научных и практических основ целенаправленного формирования 
и поддержания психического здоровья, по разработке методологических 
принципов, методов исследования, методов по направленному созданию и 
поддержанию психического здоровья, ставших задачей новой дисциплины – 
психосанокреатологии.

Articole de fond Articole de fond



10

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

В первую очередь надо было разобраться относительно современных 
представлений о том, что понимается под феноменом «психическое или ментальное 
здоровье»: оказалось их более 60 определений. Самое распространенное видение 
ментального здоровья – это формулировка ВОЗ, которая во многих странах была 
принята, как базовая.

Согласно ВОЗ «психическое здоровье можно представить как состояние 
благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный 
потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и 
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества». 
Это определение, как и другие, не могло служить основой наших исследований по 
направленному формированию психического здоровья, поскольку оно зиждется 
на таких понятиях как «состояние благополучия», «справляться с обычными 
жизненными стрессами», «продуктивно и плодотворно работать», которые 
не подлежат однозначной интерпретации, и разные авторы понимают их по-
своему.

Для разработки новой концепции о психическом здоровье, которая могла бы 
служить исходной при разработке научных основ направленного формирования и 
поддержания психического здоровья, предстояло идентифицировать гомогенность 
и гетерогенность симптоматики и феноменологии, рефлектирующих однородные 
по своему характеру реакции и процессы, отражающие психическое здоровье, и 
структурировать их по принципу относительной психосаногномоничности, как 
основы выявления нейропсихических блоков, участвующих в формировании и 
поддержании психического здоровья.

Вся феноменологическая симптоматика об относительной психосаногномо-
ничности, в той или иной степени, отражающая психические реакции и процес-
сы, участвующие в проявлении психического здоровья, была сгруппирована в 
следующие категории: когнитивная, поведенческая, эмоциональная, коммуника-
тивная, личностно-смысловая, нейрофизиологическая. 

Указанные типы феноменологии психических реакций и процессов легли в 
основу идентификации соответствующих нейропсихических блоков: когнитив-
ный, поведенческий, эмоциональный, коммуникативный, личностно-смысловой, 
нейрофизиологический. Следует отметить, что хотя психическая деятельность, 
по существу, является интегративной функцией всех или большей части нейро-
физиологического и нейропсихических блоков, однако, все же каждый блок вы-
полняет относительно специфическую функцию.

Определившись относительно нейропсихических блоков, участвующих 
в формировании психического здоровья, учитывая плюсы и минусы 
существующего дефиниций, специфику его экстериоризации, и на базе аксиомы 
о том, что психическое здоровье, главным образом, формируется в онтогенезе при 
взаимодействии субъекта с психогенными факторами среды обитания, в процессе 
освоения знаний, приобретения навыков и другой психогенной деятельности, 
была разработана новая концепция о психическом здоровье [схема 1].
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Схема 1
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Разработанная концепция выгодно отличается от существующих тем, что 
она базируется на аксиоме о том, что психическое здоровье, главным образом, 
формируется в процессе онтогенеза, под влиянием психогенных факторов, 
условий окружающей среды, т. е. указывает пути решения направленного 
формирования и поддержания психического здоровья за счет контролируемого 
влияния психогенных факторов: научения, воспитания, креативной деятельности, 
сенсорного контакта с окружающим миром и др., и тем самым указывает за 
счет чего возможно направленно формировать и поддерживать психическое 
здоровье.
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Доказательствами реальности реализации возможного формирования и 
поддержания психического здоровья может служить то, что: 

вся повседневная деятельность человека (вертикальное хождение и •	
манера поведения, речь, способность мыслить и др.) является результатом 
направленного обучения;
лишения или ограничения сенсорного контакта субъекта с социальной •	
средой задерживают психоречевое развитие; 
достижение лечебного эффекта и определенного психического состояния •	
обеспечивается посредством психотерапии и психотренинга; 
направленно осуществляется воспитание и подготовка камикадзе, шахидов, •	
киборгов, зомби и др., т. е. имеется достаточно доказательств возможного 
направленного формирования и поддержания психического здоровья.

Для реализации направленного формирования и поддержания психического 
здоровья были разработаны научные основы решения проблемы психического 
здоровья и установлены основные закономерности формирования и поддержания 
психического здоровья, среди которых отметим: развитие психического 
здоровья генетически детерминировано, но формируется оно в онтогенезе под 
влиянием социальных и других психогенных факторов; психическое здоровье 
является динамическим процессом, характеризующимся эволюционированием, 
гомеостатированием и инволюционированием (деградированием); развитие 
психического здоровья протекает гетеропотенциально с наиболее выраженной 
возможностью влияния на него в раннем постнатальном онтогенезе; степень 
формирования психического здоровья зависит от консолидации долговременной 
памяти на те или другие события, факторы; процесс поддержания психического 
здоровья и предупреждения его диминуации можно осуществить за счет 
относительно постоянной нейропсихической активности структур мозга, 
предопределяющей развитие психического здоровья, за счет социальных 
факторов и научения; направленный процесс формирования психического 
здоровья предполагает необходимость идентификации наиболее реактивных 
и уязвимых периодов относительного гомеостатирования и диминуации 
психического здоровья.

Следующий этап наших исследований был посвящен установлению основных 
групп факторов, воздействующих на организм, и конкретизации, при каких 
условиях и обстоятельствах они приобретают психогенное влияние, в частности, 
саногенное или диссаногенное [схемы 2, 3].

Естественно, предстояло определить, в чем, в общих чертах, проявляется 
специфика действия сано- и диссаногенных факторов на нейро-психические 
составляющие психического здоровья – эмоции, поведение, когниция, 
коммуникация, личностно-смысловая деятельность [схемы 4, 5].

На базе феноменологии реакций и процессов, отражающих адекватность 
/ неадекватность восприятия и отражения внутренней и внешней среды 
организма, ориентирование во времени и пространстве, адаптацию к 
окружающей среде и самообеспечение психогенное состояние внутренней среды 
организма, рефлектирующих функциональную активность нейропсихических 
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Таблица 1. Репрезентативные психоиндикаторы по определению сано-, диссано- 
и патогенности психических реакций, формирующих ментальное здоровье.

Тип реакции Итого 
индикаторов

Характеристика реакций
психосано-
генность

психодиссано-
генность

психопато-
генность

Эмоциональный 19 7 7 5
Поведенческий 28 8 9 11
Когнитивный 25 11 8 6
Коммуникативный 21 6 6 9
Личностно-смысловой 22 6 7 9
Нейрофизиологический 27 6 11 10
Итого: 142 44 48 50

блоков когнитивный, поведенческий, эмоциональный, коммуникативный и 
личностно-смысловой были идентифицированы наиболее репрезентативные 
психоиндикаторы, отображающие психические реакции и процессы, 
формирующие психическое здоровье [таб. 1].

Одна из важнейших проблем, которую необходимо было решить – 
определиться относительно единицы измерения, эталона психического здоровья 
и классификации его уровней, ибо без этого, решение проблемы психического 
здоровья не представляется возможным. В медицине, психологии и психиатрии, 
в плане определения психического здоровья, ограничиваются заключением 
«практически здоров» или считается, что субъект соответствует понятию 
«психическая норма».

ВОЗ дает следующее определение: «норма – этический стандарт, модель 
поведения, рассматриваемая как желательная, приемлемая и типичная для 
той или иной культуры». Но чаще всего под психической нормой понимают, 
какое-то среднее состояние организма, установившееся и не выделяющееся из 
массы других организмов, как наиболее приспособленное, адаптированное к 
окружающей среде.

Быть нормальным чаще всего в современном понимании – значит быть как 
все, соответствовать какому-то усредненному стандарту, какой-то неизвестной 
среднестатистической оценке психической возможности человека. Имеющиеся 
определения, так называемой, психической нормы не могут быть использованы в 
психосанокреатологии, поскольку согласно ее базовым принципам, психическое 
здоровье представляет собой уникальное свойство, уникальный феномен 
человеческой личности.

В соответствии с разработанной нами психосанокреатологической 
концепцией, психическое здоровье, будучи генетически детерминированным, 
формируется в процессе онтогенеза в результате влияния психосоциальной 
среды в процессе ознакомления с окружающим миром, ассимиляции знаний в 
ходе обучения, трудовой, творческой и другой деятельности, которые по своей 
природе, условиям и характеру их действия, интенсивности, продолжительности, 
психологической значимости и пр., индивидуальны для каждого человека  
[схема 6].    
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Схема 6

Естественно, специфический характер влияния психосоциальных факторов, 
неидентичность накопленной в онтогенезе экологической, социальной, научной 
и другой информации об окружающем мире в процессе научения, делает каждого 
из нас уникальным и неповторимым. Сказанное и обусловило необходимость 
признания существования индивидуального уровня психического здоровья 
для каждого человека, что и послужило основанием предложить взамен 
неправомочного понятия «норма психического здоровья» понятие «уровень 
экстериоризации психического здоровья».

Предложенный эталон определения индивидуального уровня психического 
здоровья, является принципиально важным для психосанокреатологии и для 
психологии, ибо он впервые дает возможность определить какие составляющие 
компоненты, формирующие психическое здоровье, достаточно или недостаточно 
адекватно отражают внутреннее состояние организма и состояние внешней 
среды, без чего не представляется возможным направленно влиять, в плане 
поддержания, либо повышения общего уровня или компонентов психического 
здоровья.

Определение уровней психического здоровья осуществляется в соответствии с 
феноменологией, рефлектирующей саногенность, диссаногенность, патогенность 
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состояния психического здоровья и, в зависимости от установленного уровня, 
они обозначаются «Психосаногенный уровень психического здоровья…» или 
«Психодиссаногенный уровень психического здоровья…», или «Психопатогенный 
уровень психического здоровья…», или «Психотогеный уровень психического 
здоровья…», с уточнением наиболее выраженных психосано-, психодиссано- или 
психопатогенных признаков или состояний.

Таким образом, эталоном идентификации состояния психического здоровья 
является «уровень экстериоризации психического здоровья», представляющий 
собой интегральное поликомпонентное психическое состояние организма, 
обусловленное функциональной активностью сенсорного компонента, 
нейропсихических блоков, психофункциональными и оценочно-исполнительными 
системами мозга, формирующими психическое здоровье и рефлектирующей 
психическую идентичность, которая проявляется посредством специфического 
психического отражения мозгом общего состояния внешней и внутренней среды 
организма.

Следующий этап наших исследований был посвящен разработке концепции 
об идентификации уровней экстериоризации психического здоровья.  
Она предусматривает возможность установления и структурирования уровней 
психического здоровья в соответствии с доминированием феноменологии 
психосано-, психодиссано-, психопато- или психотогении, рефлектирующей 
функциональное состояние структурных компонентов мозга (сенсорный 
компонент, нейрофизиологический и нейропсихические блоки – когнитивный, 
поведенческий, эмоциональный, коммуникативный, личностно-смысловой), 
формирующих психическое здоровье.

Отметим, что согласно вышеизложенной концепции и на базе разработанного 
нами эталона идентификации состояния психического здоровья с учетом характера 
доминирования психосано-, психодиссано-, психопато- или психотогении 
функциональной активности нейро-психических блоков, психо-функциональных 
и оценочно-исполнительных систем мозга, формирующих психическое здоровье, 
были идентифицированы шесть относительно специфических групп с 18 
возможными уровнями психического здоровья [таб. 2, 3].

Таблица 2. Структурирование уровней психического здоровья по 
нейропсихическим функциональным группам.

Номер 
группы Группы уровней психического здоровья Количество 

уровней
I Саногенные уровни 2
II Лимитрофные саногенно-диссаногенные уровни 4
III Лимитрофные диссаногенно-патогенные уровни 6
IV Лимитрофные психопато-психотогенные уровни 3

V Психотогенные, относительно совместимые с жизнью       
уровни

1

VI Психотогенные, несовместимые с жизнью уровни 2
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Таблица 3. Структурирование уровней психического здоровья по нейропсихи-
ческим функциональным группам.

Группы уровней 
психического здоровья Уровни психического здоровья

I. Саногенные уровни 
психического здоровья

1. Психосанокреатогенный уровень психического 
здоровья

2. Психосанополикомпонентный уровень психиче-
ского здоровья

II. Лимитрофные 
саногенно-диссаногенные 

уровни психического 
здоровья

3. Психосанотрехкомпонентный уровень психиче-
ского здоровья

4. Психосанобикомпонентный уровень психическо-
го здоровья

5.

Психодиссаногенный  уровень фрустрации  пси-
хического здоровья, обусловленный витальными 
опасностями, психопостстрессорными  послед-
ствиями

6.
Психодиссаногенный уровень психического здо-
ровья с нарушением личностно-смысловой дея-
тельности

III. Лимитрофные 
диссаногенно-патогенные 

уровни психического 
здоровья

7.
Психодиссаногенный / психопатогенный уровень 
психического здоровья с постепенной деградаци-
ей личности

8. Психопатогенный уровень психического здоровья 
с эпизодическим депрессивным расстройством

9. Психопатогенный уровень психического здоровья 
с продолжительной ремиссией

10.
Психодиссаногенный / психопатогенный уровень  
психического  здоровья с латентным или явным 
агрессивным поведением

11.
Психодиссаногенный / психопатогенный уровень 
психического здоровья с коммуникативными рас-
стройствами

12.
Психодиссаногенный / психопатогенный уровень 
психического здоровья с нейрофизиологическими 
нарушениями

IV.  Лимитрофные 
психопато-психотогенные 

уровни психического 
здоровья

13.
Психодиссаногеный / психопатогенный / психото-
генный уровень психического здоровья с относи-
тельно искаженным восприятием реальности

14.
Психопатогенный / психотогенный уровень пси-
хического здоровья с нарушением генетического 
компонента

15.
Психодиссаногеный / психопатогенный / психото-
генный уровень психического здоровья, обуслов-
ленный сомато-висцеральными болезнями
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V.  Психотогенные 
относительно совместимые 

с жизнью уровни 
психического здоровья

16. Психосаноретардантный / дементный уровень 
психического здоровья

VI. Психотогенные 
несовместимые с жизнью 

уровни психического 
здоровья

17. Психотогенный уровень психического здоровья с 
атрофией моторных нейронов

18.
Психоасаногенный уровень психического здо-
ровья со структурно-функциональной сомато-
висцеральной инволюцией

Выделение уровней психического здоровья не имеет цели отграничить 
здоровье от болезни, а интегрально охватывает различные состояния здоровья и 
болезни. Для идентификации индивидуальных уровней психического здоровья, 
на базе репрезентативных психоиндикаторов, отражающих психические реакции 
и процессы, формирующие психическое здоровье, был разработан специальный 
алгоритм определения состояния психического здоровья.

Разработанный алгоритм определения состояния психического здоровья, 
включает четыре этапа:

 Исследование рефлектирования психосаногенного / психодиссаногенного I. 
/ психопатогенного состояния внутренней среды организма.

Исследование психосаногенных / психодиссаногенных / психопатогенных II. 
реакций и процессов рефлектирования состояния внешней среды организма.

Идентификацию индивидуальных уровней психического здоровья.III. 
Направленные действия субъекта или его близкого окружения IV. 

по поддержанию или коррекции психического здоровья, в соответствии с 
установленным индивидуальным уровнем психического здоровья.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что проблема психического здоровья 
является судьбоносной и ее можно решить. Согласно психосанокреатологии, 
единственный путь ее решения – это отказ от спонтанного формирования и 
поддержания психики и психического здоровья в пользу направленного их 
формирования и поддержания.

Мы верим, что этот путь овладеет умами не только специалистов, 
интересующихся и решающих проблему психического здоровья, но и ведущих 
политических и государственных руководителей, которые, по воле народа, 
распоряжаются судьбами людей и финансами общества.
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ЭМОЦИИ, ПОВЕДЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ – ИХ РОЛЬ 
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Rezumat
În articol sunt analizate noțiunile de emoții, comportament și comunicare, prezentate 
concepte noi elaborate ale acestor procese psihice, precum și cele de emoții sanogene, 
comportament sanogen și comunicare sanogenă. De asemenea sunt expuse măsuri și 
acțiuni pentru a asigura rolul sanogen al emoțiilor, comportamentului și comunicării și 
psihoindicatorii pentru determinarea emoțiilor, comportamentului și comunicării. În final 
se analizează și generalizează rolul acestor procese psihice în formarea și menținerea 
sănătății psihice.
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В соответствии с программой съезда предусматривалось на этом симпозиуме 
заслушать три доклада от сотрудников Института физиологии и санокреатологии. 
Однако так сложились обстоятельства, что основные их авторы не смогли 
приехать и, учитывая, что тематика этих докладов преследует одну общую цель 
– формирование психического здоровья, мы посчитали возможным объединить 
их в один обобщенный доклад. Поведение и коммуникация, главным образом, 
рефлектируют психическую деятельность, включая эмоциональное состояние 
организма. В формировании психического здоровья роль этих составляющих 
различна: эмоции обеспечивают восприятие и отражение внутренней и 
внешней среды организма, с участием когнитивного компонента психического 
здоровья они оценивают значимость психогенных факторов, предсказывают их 
последствия; а поведенческий и коммуникативный компоненты психического 
здоровья мобилизуют организм для обеспечения прогнозируемого результата, 
являясь при этом исполнительными компонентами.

В современной литературе отсутствуют общепринятые концепции о сути 
эмоций, поведения и коммуникации. В подтверждении этому представляем 
Вашему вниманию некоторые наиболее распространенные определения этих 
психических процессов.

К. Э. Изард [6] определяет эмоцию, как «нечто, что переживается как 
чувство (feeling), которое мотивирует, организует и направляет восприятие, 
мышление и действия».

П. В. Симонов [12] считает, что «эмоция есть отражение мозгом человека 
и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и 
вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на 
основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта».

Е. П. Ильин [7] рассматривает эмоции, как «рефлекторные, психовегетативные 
реакции, связанные с проявлением субъективного, пристрастного отношения 
(в виде переживания) к ситуации, ее исходу (событию) и способствующую 
организации целесообразного поведения в этой ситуации».

С. Л. Рубинштейн [10] понимает под «поведением – особую форму 
деятельности, которая появляется во время перехода из предметного плана в 
план личностно-общественных отношений».

П. В. Симонов [11] оценивает поведение, как «форма жизнедеятельности 
человека и животных, которая изменяет вероятность и продолжительность 
контакта с внешним объектом, способным удовлетворить имеющуюся у 
организма потребность».

Л. А. Азарова [5] трактует поведение как «процесс взаимодействия личности 
со средой, опосредованный ее индивидуальными особенностями и внутренней 
активностью, имеющий форму преимущественно внешних действий и 
поступков».

Кашапов М. М. [8] рассматривает коммуникацию, как «акт общения, имеющий 
целью обмен информацией. Она рассматривается как обмен информацией 
между людьми с целью определения проблем и поиска решений, регуляции 
противоречивых взаимодействий их интересов».

Б. Мещеряков, В. Зинченко [9] представляют коммуникацию, как 
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«целенаправленный процесс передачи при помощи языка (языкового кода) 
некоторого мысленного содержания ».

Т. Шибутани [20] признает, что «коммуникация – это прежде всего способ 
деятельности, – который облегчает взаимное приспособление поведения людей... 
Это такой обмен, который обеспечивает кооперативную взаимопомощь, делая 
возможной координацию действий большой сложности».

Как видно, существующие дефиниции не отражают предназначения 
этих психических процессов в становлении психического здоровья, факторы 
и возможные пути влияния на их проявление. Поэтому их нельзя было 
использовать в исследованиях по разработке научных и практических основ 
направленного формирования здоровья. Это заставило нас разработать 
соответствующие концепции, которые базировались бы на основных принципах 
психосанокреатологии. Нами были разработаны концепции относительно 
эмоций, поведения, коммуникации. Эти концепции базировались на аксиоме 
о: саногенности реакций и процессов, рефлектирующих эмоции, поведение и 
коммуникацию в плане жизнеобеспечения, защиты организма и его адаптации 
к окружающей среде; диссаногенности их влияния при относительно 
продолжительном гипо- или гиперпроявлении.

Эмоции представляют собой комплекс психических реакций  и процессов, 
обусловленных восприятием, отражением и оценкой значимости реальных 
и возможных состояний внешней и внутренней среды организма, событий, 
ситуаций, отношений между людьми, психогенных факторов, соответствующего 
предвидения последствий,  провоцирующих волнение организма и синхронную 
мобилизацию его  с  когнитивным компонентом действовать через призму 
ожиданий, посредством различных поведенческих, коммуникативных, 
физиологических проявлений, обеспечивающих и/или необеспечивающих 
устранение психогенных стресс-факторов, достижение и/или недостижение 
желаемого, сопровождаемых состоянием удовлетворенности и/или 
неудовлетворенности, последствия которых проявляются в виде психосано-, 
психодиссано- и/или психопатогениями, в зависимости от степени значимости, 
интенсивности и продолжительности, благоприятной и/или неблагоприятной 
среды, нанося и/или не нанося вред себе, обществу или природе.

Поведение представляет собой совокупность поступков и действий, 
обусловленных нейрофизиологическими, нейрохимическими и психическими 
процессами и предопределяемых потребностями, побуждениями, социальными, 
физическими, химическими и экологическими факторами, проявляющихся 
посредством статической или динамической активности, как организма в 
целом, так и отдельных органов; физиологических и психических реакций, 
наблюдаемых или ненаблюдаемых действий, инициированных и реализуемых 
субъектом, организованных во времени и пространстве, ненарушающих и/или 
нарушающих координацию жизненно важных процессов и психосоматических 
взаимоотношений и, обеспечивающих или необеспечивающих сано-, диссано-, 
патогенность, не нарушая и/или нарушая ее у других людей, реализацию и/
или нереализацию жизненных потребностей, адаптацию и/или неадаптацию, и 
рациональное и/или нерациональное использование компонентов окружающей 
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среды, благоприятную и/или неблагоприятную социальную обстановку, 
реализацию и/или нереализацию биологического и интеллектуального 
потенциала, воспроизведение здорового или нездорового потомства, соблюдая 
или не соблюдая при этом юридические, культурные и моральные нормы, не 
нанося или нанося вред себе, другим и окружающей среде.

Коммуникация представляет собой психический процесс, проявляющийся 
вследствие взаимодействия субъектов, участвующих в передаче и приеме инфор-
мации посредством звуков, слов, тестов, общепринятой речевой артикуляции, 
действий, мыслей, эмоций и т. д., через различные каналы (зрительный, слухо-
вой, обонятельный, осязательный, мышечный), обуславливающий чувство удо-
влетворения и/или неудовлетворения, нарушая и/или не нарушая саногенность 
психического состояния участников коммуникации, создавая благоприятную и/
или неблагоприятную социальную среду, соблюдая и/или не соблюдая мораль-
ные, этические и юридические нормы, нанося или не нанося ущерб социуму.

Преимущества для психосанокреатологии этих концепций состоит в том, что 
они отражают суть указанных психических процессов, их психофизиологическое 
предназначение, роль в становлении психического здоровья, феноменологию их 
проявления, что дает возможность направленно их использовать в формировании 
и поддержании психического здоровья.

Поскольку, согласно вышеуказанным видениям психических процессов 
эмоций, поведения и коммуникации, они могут иметь, как саногенный, так и 
диссаногенный характер, поэтому на их базе были разработаны соответствующие 
концепции о их саногенности (схемы 1; 2; 3) [1; 2; 3; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. 

Меры и действия по обеспечению саногенной роли эмоций:
предотвращение продолжительного и интенсивного проявления базовых •	
эмоций (тревога, страх, ярость, гнев, боль, голод);
обучение адекватному восприятию и оценка значимости факторов, событий, •	
явлений внутренней и внешней среды организма;
диминуация эмоций и вызванных ими психосоматических нарушений и •	
душевного равновесия, в случае продолжительного их действия;
направленное выстраивание адекватной стратегии противостояния или •	
диминуации последствий действиям эмоций;
выполнение физической динамической активности, обеспечивающей •	
координацию функций жизненно важных органов и систем при их 
продолжительном действии;
диминуация последствий эмоционально-генетически-детерминированного •	
паттерна на функции сердечнососудистой, дыхательной и двигательной 
систем, за счет респираторных упражнений, с одновременным массированием 
соответствующих биологически активных точек;
поддерживание благоприятной социальной среды;•	
нивелирование последствий за счет активации поведенческого и •	
коммуникативного компонентов психического здоровья при продолжительном 
их проявлении;
осознание и управление своими эмоциями, создание и поддержание •	
доверительных отношений с окружающими.
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Схема 1

Схема 2 
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Меры и действия по обеспечению саногенной роли поведения:
формирование потребностей и побуждений манифестировать свое поведение •	
в соответствии с общепринятыми нормами;
воспитание способностей регулировать поведение и физическую активность •	
в интервалах времени, не нарушающих синхронности сердечнососудистой и 
респираторной систем;
развитие способностей осознанно влиять на организм в целом и на отдельные •	
органы в частности;
импринтирование с малых лет ответственности за обязательное выполнение •	
моральных и юридических норм поведения и формирование «следа» в памяти 
о неизбежности наказания за их нарушение;
налаживание и поддержание координации жизненно важных органов и систем •	
за счет умеренной динамической физической активности перед и после сна, и 
перед приемом пищи;
воспитание способностей своим поведением создавать эмоциональную •	
социальную благоприятную рабочую и семейную среду;
осознание того, что только уважительное и вдохновляющее поведение, •	
соответствует процессам саногении, адаптации и реализации биологического 
и интеллектуального потенциалов;
целенаправленное обучение управлять своим поведением в различных •	
стрессогенных ситуациях. 

Схема 3
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Меры и действия по обеспечению  саногенной роли коммуникации: 
развитие способностей управлять своим речевым поведением, по •	
совершенствованию речевой эрудиции;
развитие способностей самоанализа при коммуникативных общениях;•	
обеспечение благожелательного взаимодействия участников коммуникации •	
в общепринятых лимитах;
обеспечение интенсивности и продолжительности носителями информации •	
(слова, звуки, эмоции и др.) в лимитах генерирования чувства удовольствия;
способствование созданию благоприятной социальной среды участников •	
коммуникации;  
базирование коммуникации на моральных, этических и юридических •	
нормах;
снабжение населения нужной информацией о здоровье и необходимости его •	
направленного создания, об условиях и путях направленного формирования 
психического здоровья, саногенного образа жизни и пр.
Для использования указанных выше концепций в процессе формирования 

и поддержания психического здоровья потребовалось идентифицировать 
репрезентативные психоиндикаторы, рефлектирующие их психосаногенную 
феноменологию, в связи с чем, была разработана соответствующая концепция.

Согласно этой концепции, идентификация соответствующих репрезентативных 
психосаноиндикаторов проводилась за счет предварительного изучения сходства 
феноменологических признаков, относительно рефлектирующих поведенческие, 
эмоциональные и коммуникативные реакции и процессы, отражающие 
адекватность оценки значимости факторов, ситуаций, событий и предвидения их 
последствий, ориентацию  во времени и пространстве, сохранение координации 
сердечнососудистой и респираторной систем, реализацию жизненно важных 
потребностей, соблюдение юридических и моральных норм поведения, адаптацию 
к окружающей среде и способность к самообеспечению существования.

Психосаноиндикаторы эмоций: 
общее стабильное состояние комфорта, чувства бодрости, удовольствия; – 

способность контролировать эмоции, мотивации и потребности; 
эмоции, соответствующие ситуационному поведению и общению; – 
адекватное восприятие, отражение и оценка субъектом значимости – 

психогенных факторов, ассоциированных с соответствующей синхронной 
тонизацией и мобилизацией организма для достижения желаемого; 

адекватное восприятие и отражение субъектом саногенного состояния – 
внутренней среды организма, посредством психического проявления ощущения 
удовольствия и комфорта; 

осознание субъектом значимости и соблюдение моральных, научных, – 
религиозных ценностей.

Психосаноиндикаторы поведения:
сознательное контролирование поведения; – 
доброжелательное, благоразумное, неконфликтное поведение, – 

ассоциированное с чувством удовольствия и обеспечивающее социальную 
адаптацию; 
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поведение, сообразное потребностям, социальным и экологическим – 
факторам; 

поведение, соответствующее юридическим, культурным и моральным – 
нормам; 

адекватная статическая и динамическая активность в целях формирования – 
и поддержания здоровья; 

креативное поведение; – 
отсутствие акцентуации ипохондрического или истероидного характера; – 
осознанное поведение с целью противостоять намерениям, могущим – 

нанести вред себе, обществу или природе.
Психосаноиндикаторы коммуникации: 

незатрудненная коммуникация;– 
способность к оперативной коммуникации; – 
способность обучаться, понимать и воспроизводить прочитанное и – 

услышанное; 
адекватная, доброжелательная, осмысленная, лаконичная речь; – 
темп и экспрессивность речи, не вызывающие перенапряжение – 

психического состояния субъектов, воспринимающих информацию; 
владение современными средствами коммуникации.– 

Для каждого из вышеперечисленных индикаторов были разработаны по 3-5 
оперативных заданий, которые легли в основу эвристических методов оценки 
индивидуального уровня психического здоровья и которые будут представлены в 
специальном томе «Трактата о научных и практических основах санокреатологии» 
посвященном методам и способам, используемых в психосанокреатологии.

Обобщая данные о роли эмоций в формировании и поддержании 
психического здоровья, следует отметить, что генетически детерминированные 
эмоции (тревога, страх, гнев, боль, ярость, неудовольствие) выполняют, главным 
образом, защитную (предохранительную), а не адаптивную функцию. Эмоции, 
онтогенетически детерминированные и адекватно оценивающие и отражающие 
значимость факторов, событий, явлений и провоцирующие переживание, 
мобилизуют организм к активности для обеспечения прогнозируемого желаемого, 
сопровождаемого состоянием удовольствия, выполняют преимущественно 
непосредственно саногенную роль в формировании и поддержании психического 
здоровья.

Обобщая данные о роли поведения в формировании и поддержании 
психического здоровья, следует отметить, что психогенно обусловленное 
поведение, которое не нарушает социальные нормы поведения и саногенность 
организма, непосредственно способствует формированию психического здоровья 
и адаптации организма к среде деятельности, а генетически (физиологически) 
обусловленное – к защите (предохранение) организма и поддержанию уровня 
здоровья. Поведение является важным составляющим, как в поддержании 
психосаногении, так и в диагностике нозологических расстройств; при 
идентификации всех 18 уровней психического здоровья, поведение является 
одним из основных критериев их определения, а при диагностике психических 
нозологий, согласно  международному классификатору психических расстройств, 
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МКБ-10 «Классификация психических расстройств» [4] – поведение выступает 
как основной индикатор в трех из десяти диагностических рубрик, а в пяти 
других рубриках – одним из важных признаков идентификации психических 
нозологий.

Обобщая данные о роли коммуникации в формировании и поддержании 
психического здоровья, следует отметить, что социальная коммуникация оказывает 
опосредованное влияние в организации стратегии повседневной деятельности 
организма и направленного формирования и поддержания психического 
здоровья. Коммуникация выполняет, главным образом, относительно одинаковую 
опосредованную роль в защите организма, в поддержании психического здоровья 
и в адаптации к среде деятельности.

Психические реакции и процессы, возникшие в процессе эволюции и 
передающиеся по наследству: базовые эмоции, безусловные поведенческие реакции 
и коммуникативные сигналы (плач, бормотание, крик) при  кратковременном 
проявлении выполняют защитную функцию, а при их продолжительном гипо- или 
гиперпроявлении – диссаногенную функцию. Онтогенетически приобретенные 
эмоции, формы поведения и типы коммуникации играют полифункциональную 
роль: защитную, адаптивную, жизнеобеспечения, способствуют реализации 
саногенного и интеллектуального потенциалов.

Одним словом, эмоции, поведение и коммуникация, как психические 
реакции возникли в филогенезе, как биологически полезные, способствуя 
человеку противостоять обычным жизненным стрессам, созданию благополучия, 
общению друг с другом, реализации своего интеллектуального и биологического 
потенциала и пр., но при неумении их контролировать, они могут генерировать 
психодиссаногении. Наша задача – научиться управлять этими и другими 
психическими реакциями и процессами.
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DIVERSE ASPECTE DE APLICARE A METODEI RAPD-PCR ÎN 
STUDIUL PLANTELOR

Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica

Centrul Genetică Funcțională, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Rezumat
Marcherii moleculari prezintă instrumente eficiente pentru analiza diversității genetice. 
Tehnica RAPD bazată pe evaluarea polimorfismului fragmentelor de ADN amplificate 
arbitrar poate fi utilizată în biologia moleculară pentru a determina variabilitatea 
genetică, relațiile filogenetice, în soluționarea unor probleme taxonomice, identificarea 
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potențialilor marcheri linkați cu caractere economic valoroase, aplicabili în selecția 
asistată de marcheri etc. În Republica Moldova strategia RAPD a fost puţin explorată 
în analiza diversității genetice a plantelor, fiind întreprinse doar unele încercări în acest 
sens. Lucrarea de față prezintă o sinteză a investigațiilor în domeniu, realizate în cadrul 
Centrului de Genetică Funcțională (CGF) al USDC, și include date privind evaluarea 
variabilităţii genetice la opt specii de plante agricole (Helianthus annuus, Cucumis 
sativus), medicinale și aromatice (Mentha sp., Salvia sclarea, Hypericum perforatum, 
Hyssopus officinalis și Origanum vulgare), precum și fitoparazite (Orobanche 
cumana). Generalizând rezultatele obținute, se constată diferite niveluri de variabilitate 
inter- și intraspecifică și eficacitatea primerilor RAPD în analiza structurii genetice și 
polimorfismului genetic. Cei mai informativi primeri RAPD cu un număr maxim de 
benzi amplificate și un polimorfism accentuat au fost UBC250 pentru S. sclarea, OPA9 
pentru H. perforatum, UBC215 pentru O. vulgare, P37 pentru M. spicata, P28 și P44 
pentru C. sativus și, respectiv, P2 pentru H. annuus. În baza calculului distanței genetice 
(DG) dintre formele parentale și hibrizi la floarea-soarelui, castraveți și șerlai, s-au relevat 
corelații pozitive între DG şi superioritatea hibrizilor de prima generaţie, fiind puse în 
evidență combinațiile de perspectivă în vederea obținerii efectului de heterozis și a unor 
hibrizi cu productivitate sporită. Au fost relevați ampliconi asociați cu gene de restaurare 
a fertilității (Rf) la floarea-soarelui și cu rezistența acesteia la lupoaie. 
Cuvinte-cheie: polimorfism, heterozis, selecție asistată de marcheri, Cucumis sativus, 
Helianthus annuuus, Hypericum perforatum, Mentha spicata, Origanum vulgare, 
Orobanche cumana, Random amplified polymorphic DNA (RAPD), Salvia sclarea.
Depus la redacţie: 12 iunie 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: dr. Rodica MARTEA, Centrul Genetică Funcțională, 
USDC, str. Academiei, 3/2, MD 2028 Chişinău, Republica Moldova; tel. (+37379) 
743379; e-mail: rodica.martea@gmail.com 

Introducere
Odată cu descoperirea reacției de polimerizare în lanț (PCR) a devenit posibilă analiza 

directă a fragmentelor de ADN și, respectiv, elaborarea marcherilor moleculari, care 
prezintă un șir de avantaje față de cei morfologici și biochimici (izoenzime, metaboliți 
secundari), relevând fidel variabilitatea organismelor, indiferent de influenţa mediului 
înconjurător. Marcherii moleculari reprezintă un subiect atractiv în programele de 
ameliorare a plantelor și conservare a biodiversității, precum și în identificarea varietăţii 
genetice, studiul germoplasmei şi cartarea genetică. Actualmente, sunt utilizate diferite 
tipuri de marcheri moleculari, bazați pe analiza polimorfismului: ADN-lui amplificat 
aleator (RAPD – Random amplified polymorphic DNA) [73]; a secvenţelor microsatelit 
(SSR – Simple Sequence Repeats) [1] și inter secvențelor repetitive (ISSR -  Inter 
simple sequence repeat) [80]; a lungimii fragmentelor de restricție (RFLP – Restriction 
Fragment Length Polymorphism) [5] sau a fragmentelor amplificate (AFLP - Amplified 
Fragment Length Polymorphism) [72] ș.a. 

Una dintre cele mai simple și rapide tehnici de screening a ADN-ului pentru un 
număr mare de locusuri, este reprezentată de RAPD-PCR [64]. Metoda este bazată pe 
utilizarea primerilor arbitrari scurți (până la 10 nucleotide) și nu necesită cunoştinţe 
prealabile despre secvenţa de ADN care urmează să fie amplificată. Ulterior, benzile 
corespunzătoare marcherului identificat pot fi clonate, secvenţiate şi folosite pentru a 
dezvolta marcheri specifici, precum CAPS sau SCAR [15, 44]. 
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RAPD-PCR prezintă un şir de avantaje - solicită cantităţi reduse de ADN necesar 
pentru analizele genetice, procedurile tehnice de realizare sunt destul de simple şi relativ 
ieftine, oferă posibilităţi de automatizare a procesului, astfel încât poate fi utilizată pe 
larg în diverse laboratoare de cercetare fără eforturi considerabile ca o etapă incipientă 
de studii moleculare ale variabilității germoplasmei. Totodată, metoda RAPD prezintă 
și o serie de imperfecţiuni legate de protocolul de lucru sau de calitatea informaţiei 
obţinute. Astfel, teoretic este posibil ca benzile asociate fragmentelor de talie egală în 
două populaţii diferite, să nu fie obligatoriu omoloage [23]. 

Un alt neajuns al metodei se referă la faptul că prin acest tip de analize poate fi 
identificat polimorfismul la nivel de prezenţă-absenţă și efectul de segregare după 
alelele dominante, fiind imposibil de a face distincția dintre formele homozigote și cele 
heterozigote în generaţia hibridă [12, 30, 46, 60, 71].

Deşi, tehnica RAPD-PCR are un şir de dezavantaje, datorită costului mic al 
experimentului şi a facilităţii protocolului, aceasta se aplică cu succes în diverse studii 
genetice cu aplicabilitate practică în procesul de ameliorare. 

În Republica Moldova strategia RAPD a fost puţin explorată în analiza diversității 
genetice a plantelor, fiind întreprinse doar unele încercări în acest sens [10]. Lucrarea 
de față prezintă o sinteză a investigațiilor în domeniu, realizate în cadrul Centrului de 
Genetică Funcțională (CGF) al USDC, și include date privind evaluarea variabilităţii 
genetice la opt specii de plante agricole, medicinale și aromatice (PMA), precum și 
fitoparazite.

Materiale și metode
Studiile au vizat hibrizi și forme introduse în cultură, precum și plante colectate 

din flora spontană (Tabelul 1), după cum urmează: 32 de linii parentale și hibrizi de 
Helianthus annuus din cadrul companiei Magroselect, or. Soroca [6, 17, 47], trei hibrizi 
de H. annuus din cadrul Institutului de Fitotehnie N.I.Vavilov, St. Petersburg, Federația 
Rusă [47]; șapte hibrizi de Cucumis sativus și formele parentale ale acestora, oferite de 
Institutul de Legumicultură și Irigație din Tiraspol [14]; 13 hibrizi de Salvia sclarea și 
formele parentale ale acestora, introduse în cultură de către colaboratorii Laboratorului 
Plante aromatice și medicinale, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 
Plantelor, Chișinău [45]; 5 genotipuri de mentă, inclusiv Mentha spicata provenită 
din flora spontană și 4 forme hibride rezultate la încrucișări dintre M. longifolia,  
M. sachalinensis, M. incana, M. piperita, M. royleana, M. spicata [22]; 5 genotipuri 
de Origanum vulgare din flora spontană regiunea raionului Orhei (Rezervaţia cultural-
naturală „Orheiul Vechi”) și din cultura experimentală a Grădinii Botanice, Chișinău 
[49]; 9 populații de Hyssopus officinalis din cultura experimentală din cadrul Grădinii 
Botanice (RM), Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra-Neamț și Stațiunea 
de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, Romania [50]; 8 populații de Hypericum 
perforatum colectate din flora spontană a Republicii Moldova (Chișinău, Hîncești, 
Vulcănești, Soldănești, Ungheni, Florești, Calarași, Edineț) [16]; 12 populații de 
Orobanche cumana din diferite regiuni ale Republicii Moldova [18].

Evaluarea diversității genetice a speciilor incluse în cercetare s-a realizat în baza 
a 41 de primeri RAPD, după cum urmează:  polimorfismul genetic la H. officinalis 
și O. vulgare a fost estimat în baza a 27 de primeri, S. sclarea – 20, H. annuus – 8,  
H. perforatum – 10, C. sativus – 8, M. spicata – 7 și O. cumana – 6 primeri  
(Tabelul 2). 
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Tabelul 1. Materialul de studiu utilizat în cercetare.
Grup de 
plante Familia Specia Nr. de 

genotipuri
Nr. de 

primeri Referință

Plante de 
cultură

Asteraceae Helianthus annuus 36 8 [6, 17, 47] 
Cucurbitaceae Cucumis sativus 14 8 [14, 19, 20]

PMA
Lamiaceae

Salvia sclarea 28 20 [45]
Mentha sp. 9 7 [22]
Origanum vulgare 7 27 [49]
Hyssopus officinalis 9 27 [50]

Hypericaceae Hypericum perfo-
ratum 8 10 [16]

Fitoparaziți Orobanchaceae Orobanche cumana 12 6 [18, 21]

Tabelul 2. Primeri RAPD utilizați în amplificarea ADN.
Nr. Primer Secvența 5’- 3’ Nr. Primer Secvența 5’- 3’
1. OPA1 CAG GCC TTC 22. OPV09 TGT ACC CGT C
2. OPA2 TGC CGA GCT G 23. Oligo A1 GGT GCG GGA A
3. OPA6 GGT CCC TGA C 24. Oligo A2 AAG AGC CCG T
4. OPA9 GGG TAA CGC C 25. Oligo A3 CCC GTC AGC A
5. OPA11 CAA TCG CCG T 26. Oligo 28 AGG TCA CTG A
6. OPA19 CAA ACG TCG G 27. Oligo 391 GCGAACCTC G
7. OPB01 GTT TCG CTC C 28. P2 GAC AGA CAG ACA
8. OPB03 CAT CCC CCT G 29. P6 GAG CAA GTT CAG CCT G
9. OPB10 CTG CTG GGA C 30. P8 CAG GAA ACA GCT GAC
10. OPB11 GTA GAC CCG T 31. P28 GAC CGC TTG T
11. OPB13 TTC CCC CGC T 32. P36 CCG AAT TCG C
12. OPG05 CTG AGA CGG A 33. P37 CTG ACC AG CC
13. OPG6 GTG CCT AAC C 34. P39 CCA GGT CGC C
14. OPG06 GGT CCC TGA C 35. P43 AGT CAG CTG C
15. OPG10 AGG GCC GTC T 36. P44 GGA CCC CGC C
16. OPH15 AAT GGC GCA G 37. P46 GGT TGG GGA G
17. OPJ01 CCC GGC ATA A 38. P48 GCG GTG CTC G
18. OPK17 CCC AGC TGT G 39. P49 GAC AGC CTA
19. OPE17 CTA CTG CCG T 40. UBC215 TCA CAC GTG C
20. OPI16 TCT CCG CCT T 41. UBC250 CGA CAG TCC C
21. OPU11 AGA CCC AGA G

Rezultate și discuții
Conform celor expuse, tehnica RAPD-PCR reprezintă un instrument eficient,  

utilizat frecvent în studiul diversității genetice [62, 67], caracterizarea germoplasmei 
[57], determinarea structurii genetice a populațiilor [43], a variabilității somaclonale 
[63], identificarea cultivarelor și a purității hibrizilor [2, 32], dar şi pentru cercetarea 
filogeniei [75], taxonomiei [56]. 
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Diversitatea genetică și polimorfismul genetic. Diversitatea genetică poate fi 
studiată la diverse nivele de organizare a plantelor prin analiza caracterelor morfologice, 
fiziologice, biochimice, citogenetice, moleculare etc. În aspect fundamental cercetarea 
variabilităţii caracterelor poate contribui la identificarea marcherilor genetico-
moleculari, utilizaţi în analiza genetică şi filogenetică, precum și la elucidarea limitelor 
de potenţial al genofondului spontan şi de cultură în scopul valorificării acestuia în 
agricultură. Cunoașterea polimorfismului genetic are o importanţă practică primordială 
în conservarea biodiversităţii şi în ameliorarea asistată de marcheri moleculari. 

Nivelul variabilităţii, detectat prin metoda RAPD este mai ridicat comparativ cu cel 
detectat în baza marcherilor morfo-fiziologici şi biochimici [40, 51]. Astfel, Popov și 
colab. evaluând 30 de linii de floarea-soarelui de origine diferită prin tehnica RAPD-
PCR și analiza a patru izoenzime (anod esteraza, catod esteraza, catod acid fosfataza 
și malat dehidrogenaza) au stabilit că metoda moleculară este mai informativă și mai 
eficientă pentru estimarea diversității genetice, asigurând clasificarea materialului 
ameliorativ [55]. Rezultate similare au fost obținute de Sharaf-Eldin și coautorii (2019) 
cu referire la o planta medicinală și aromatică Crocus sativus L. [65].

Conform datelor generalizate în tabelul 3, se constată că majoritatea primerilor 
incluși în studiul evaluării polimorfismului genetic la diverse specii de plante au generat 
profile de amplificare, excepție constituind doar cinci amorse (OPA1, OPA6, OPB13, 
OPE17 și OPI16), care nu au participat la amplificare. Numărul de benzi relevate 
a variat de la 3 până la 29 la diverse speciii, și anume între 9-20 – în cazul florii-
soarelui; 3-12 – la castraveți; 5-10 – mentă; 13-29 – șerlai; 3-15 – isop; 7-16 – oregano 
și 10-19 – lupoaie. Masa moleculară a ampliconilor a fost cuprinsă între 90-4500 pb, 
variind în funcție de specii și primer. Printre cei mai informativi primeri RAPD care 
au contribuit la elucidarea polimorfismului genetic al speciilor de plante studiate, se 
remarcă OPA2, OPA9, OPB10, OPG05, OPG10, OPJ01, OPK17, UBC215, UBC250, 
OligoA2, P28, P37, P44. Se cunoaște că diversitatea genetică a populațiilor de plante 
este influențată în mare măsură de factori precum dispersia semințelor, driftul genetic și 
evoluția speciei, cât și forma de viață, în special, sistemul de reproducere [31]. Perioada 
extinsă de încrucișări și de selecție intensivă specifică procesului de introducere în 
cultură conduce la diminuarea diversității genetice, formele cultivate caracterizându-
se, de obicei, printr-un nivel mai redus de polimorfism comparativ cu cele sălbatice 
[79]. Reducerea diversității genetice la plantele agricole variază de la o specie la alta 
[58]. În cazul prezentului studiu, spectrele electroforetice au demonstrat un polimorfism 
genetic mai pronunțat la speciile de plante aromatice (61,9-83,9%), față de cel remarcat 
la culturile de floarea-soarelui și castraveți.  

Astfel, polimorfismul genetic în cadrul a 7 linii homozigote şi 4 hibrizi de floarea-
soarelui, oferiţi de AŞP Magroselect, a variat între 5-46 %, iar valoarea medie a 
polimorfismului a fost de 31% [6]. Gradul maximal de polimorfism a fost determinat în 
cazul utilizării primerului P2.

Rezultate similare cu referire la H. annuus au fost obținute în cercetări de evaluare a 
polimorfismului genetic la 14 linii parentale cu 15 primeri RAPD, valoarea medie fiind 
de 23,5% [70]. Un grad mai înalt de polimorfism (59,18%) a fost relevat de Zeinalzadeh-
Tabrizi și coautorii (2018) în cadrul unui lot experimental extins, constituit din 68 
de genotipuri de floarea-soarelui (linii ASC, Rf și hibrizi de diferită proveniență), cu 
utilizarea a 21 marcheri SSR [77].
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Tabelul 3. Polimorfismul genetic relevat cu primeri RAPD  la diverse specii de plante.

Nr
Pr

im
er

i
Masa moleculară (bp) Număr de ampliconi per primer Polimorfism (%)

I II III I II III I II III

1 P2 130-1500 * * 20 * * 45,7 * *

2 P6 130-1600 * * 13 * * 28,6 * *

3 P8 400-3000 * * 9 * * 37,5 * *

4 P28 * 130-830 180-1300 * 12 6 * 66,7 50,0

5 P36 * 450-950 180-700 * 7 5 * 57,1 20,0

6 P37 90-510 280-1300 100-1000 12 6 10 5,3 66,7 50,0

7 P39 320-1500 * * 15 * * 39,5 * *

8 P43 * 470 * * 1 * * 0,0 *

9 P44 * 100-1000 150-400 * 12 4 * 75,0 50,0

10 P46 * 180-500 100-600 * 3 9 * 0,0 55,6

11 P48 * 150-480 100-700 * 3 8 * 0,0 62,5

12 P49 * 600-920 100-600 * 4 5 * 0,0 20,0
Total 69 48 49

Media 13,8 6,0 7,0 31,3 33,2 43,9

Nr

Pr
im

er
i

Masa moleculară (bp) Număr de ampliconi 
per primer Polimorfism (%)

IV V VI VII IV V VI VII IV V VI VII

13 OPA2 200-1550 450-800 450-1500 * 17 4 11 * 100,0 50,0 72,7 *

14 OPA9 260-2500 300-1500 350-2000 * 20 10 10 * 90,0 70,0 40,0 *

15 OPA11 * 250-1250 200-1750 * * 5 12 * * 100,0 66,7 *

16 OPA19 * 350-1400 * * * 6 * * * 100,0 * *

17 OPB01 400-2500 300-1700 300-2300 * 19 * 10 * 84,2 * 90,0 *

18 OPB03 260-2400 400-1600 * * 23 9 * * 87,0 88,9 - *

19 OPB10 290-2100 280-1800 300-4500 * 17 12 16 * 76,5 50,0 62,5 *

20 OPB11 * * * 340-1600 * * * 10 * * * 70,0

21 OPE17 500-3000 300-1750 * * 13 7 * * 92,3 100,0 * *

22  OPG05 350-1700 300-1600 200-1550 * 18 7 7 * 77,8 57,1 71,4 *

23  OPG06 300-1700 * * 380-1500 19 * * 10 63,2 * * 50,0

24  OPG10 400-2000 500-2300 200-1750 * 17 11 15 * 100,0 63,6 60,0 *

25 OPG6 300-1600 * 350-2000 * 13 * 11 * 92,3 * 81,8 *

26  OPH15 200-2050 550-2000 300-4500 * 18 9 11 * * 66,7 72,7 *

27 OPJ01 400-1500 250-2300 300-2300 * 12 15 9 * 83,3 80,0 88,9 *

28 OPK17 150-1800 600-1700 200-2800 * 27 9 9 * 96,3 55,6 77,8 *

29 OPU11 300-4500 * * * 23 * * * 82,6 * * *

30 OPV09 * 700-1750 * * * 5 * * 100,0 * *

31 OligoA1 300-2500 400-2000 350-3600 * 21 11 11 * 66,7 63,6 63,6 *

32 OligoA2 260-3100 300-1500 350-1700 240-2000 21 9 10 19 76,2 55,6 70,0 100,0

33 OligoA3 300-2500 600-1500 * 410-1340 18 6 - 10 94,4 33,3 * 50,0
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34 UBC215 300-2500 490-1100 250-1550 370-1780 18 4 11 13 72,2 75,0 90,9 30,8

35 UBC250 280-2800 250-1600 350-2000 300-2000 29 10 10 17 89,7 60,0 40,0 70,6

36 Oligo28 280-1600 500-850 * * 16 3 * * 68,8 33,3 * *

37 Oligo391 * 300-1400 * * * 9 * * * 77,8 * *

Total 379 161 163 79

Media 19,0 8,1 10,9 13,2 83,9 69,0 69,9 61,9

* primerii nu s-au testat pentru specia dată; I - H. annuus (numărul de genotipuri – 11);  
II - C. sativus (14); III - Mentha sp. (9); IV - S. sclarea (28); V - H. officinalis (9);  
VI - O. vulgare (5);  VII – O. cumana (12)

 De asemenea o heterogenitate moleculară seminificativă (15-27 per primer) a fost 
pusă în evidență de echipa CGF prin investigarea a 32 de linii (ASC și Rf) și hibrizi 
de floarea-soarelui de primă generaţie cu trei primeri decameri (OPG10, OPI16 şi 
OPH15). OPG10 s-a dovedit a fi cel mai informativ cu un număr de 20 benzi polimorfe  
(74% - polimorfism) [47].

Analiza profilelor electroforetice ale ampliconilor RAPD-PCR la 12 genotipuri de 
Cucumis sativus L., inclusiv 7 hibrizi şi formele parentale ale acestora, cu 8 primeri 
arbitrari a permis să constatăm o heterogenitate înaltă a materialului ameliorativ, care 
reflectă structura genotipică a liniilor şi hibrizilor evaluați. Patru primeri arbitrari 
au pus în evidenţă 1-4 ampliconi identici pentru toate genotipurile, iar alţi patru au 
relevat un grad înalt de polimorfism (57,0-75,0%), valoarea medie în cadrul familiilor 
analizate constituind 33,2%. Cel mai înalt grad al diversităţii genetice a fost înregistrat 
la hibrizii cu un heterozis superior, iar cel mai mic la hibrizii cu productivitate scăzută  
[14, 19, 20]. 

La evaluarea diversității genetice a 38 de genotipuri de castraveți cu 26 primeri 
RAPD Panyanitikoon și colaboratorii au obținut 140 alele polimorfe cu un polimorfism 
mediu de 87,61%, demonstrându-se, inclusiv, o asociere a profilurilor RAPD cu reacția 
plantei la mana provocată de Pseudoperonospora cubensis, precum și cu un șir de 
caracteristici agro-economice importante, cum ar fi randamentul, greutatea și lungimea 
fructelor [53].

În cadrul plantelor medicinale și aromatice analizate, valori mai înalte ale 
polimorfismului genetic s-au înregistrat la S. sclarea (83,9%), urmată de isop și oregano 
cu valori de cca 70% și genotipurile de mentă cu polimorfismul mediu de 43,9%. Cu 
excepția șerlaiului, în cazul căruia lotul analizat a fost constituit exclusiv din forme 
cultivate (13 hibrizi și 15 de forme parentale), celelalte grupuri de plante au inclus atât 
genotipuri de cultură, cât și provenite din flora spontană. 

Conform datelor s-a constatat, că nivelul polimorfismului diferă de la un 
genotip la altul, cel mai înalt grad al diversităţii genetice, la plante medicinale 
și aromatice (PMA) înregistrându-se la formele din flora spontană [22, 49, 50]. 
Astfel, analiza comparativă a profilelor electroforetice obținute la genotipurile 
de O. vulgare din colecția Grădinii Botanice a relevat un polimorfism moderat 
de 36,4%, în cazul indivizilor din flora spontană acesta constituind cca 45%. Cel 
mai înalt polimorfism molecular a fost relevat la analiza RAPD-PCR cu primerii 
OPB10, OPJ01 și UBC215, care au generat 9-11 fragmente, majoritatea fiind  
polimorfe [49]. 
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Similar, cel mai înalt grad al diversităţii genetice s-a înregistrat la forma spontană 
Mentha spicata, comparativ cu formele hibride, cei mai informativi fiind primerii P36, 
P37 şi P48 [22]. Rezultatele obținute sunt în acord cu cele stabilite de alți autori [58]. 
Există date foarte contradictorii cu referire la diversitatea genetică a formelor sălbatice și 
cele cultivate, remarcându-se atât nivele similare de polimorfism, cât și valori mai înalte 
în cazul genotipurilor din flora spontană. Astfel, nivele practic identice de diversitate 
genetică au fost relevate în cadrul analizei ISSR a indivizilor din populații sălbatice și 
cultivate de PMA, precum C. chinensis și R. tanguticm, sugerând faptul că introducerea 
în cultură a acestora nu a influențat esențial variabilitatea genetică [31, 66]. 

Printr-un nivel înalt de polimorfism genetic (în medie 83,9%) se remarcă 
genotipurile de S. sclarea cultivate în Republica Moldova, amplificarea realizată cu 20 
primeri RAPD relevând o eterogenitate a speciei studiate și un polimorfism esențial al 
materialului ameliorativ local. Cel mai informativ s-a dovedit a fi primerul UBC250, 
care a generalizat un total de 29 ampliconi, care poate fi utilizat în scopul amprentării 
sau evidenţierii autenticităţii genotipurilor de S. sclarea [45]. 

Adițional, speciilor prezentate în tabel, în cadrul CGF a fost studiat polimorfismul 
intra- și interpopulațional a 8 populații de Hypericum perforatum, colectate din diverse 
localități ale Republicii Moldova, cu utilizarea a 10 primeri RAPD. Genotipurile de 
sunătoare s-au caracterizat printr-un grad înalt de polimorfism genetic inter- (85%) și 
intrapopulațional (40,8-62,5%) [16]. Un nivel similar de polimorfism, cuprins între 
47,6-85,4%, a fost relevat de către Pilepic și coautorii (2008), în cazul analizei RAPD a 
opt populații de Hypericum perforatum din diferite regiuni ale Croației [54].

Cunoașterea structurii genetice a populației plantelor parazite prezintă interes 
pentru elucidarea evoluției acestora și elaborarea unor strategii de control. În acest 
context, în ultimii ani capătă amploare cercetările de evaluare a diversității genetice a 
plantelor parazite, inclusiv cele din specia Orobanche cumana. Marcheri RAPD au fost 
folosiţi cu succes pentru a diferenţia importante specii din genul Orobanche în Israel 
şi Egipt şi pentru a evalua variabilitatea genetică intraspecifică în cadrul speciilor de 
Orobanche [36]. 

Gagne și colab. (1998) au studiat diversitatea genetică în opt populații de lupoaie 
provenite din țări diferite cu utilizarea unor marcheri RAPD, constatând un nivel înalt 
al variabilității genetice interpopulaționale și unul mult mai scăzut – în interiorul 
populațiilor [24]. Variabilitatea intrapopulaţională diminuată se explică prin faptul că 
O. cumana este, în principiu, o plantă autogamă, polenizarea încrucișată realizându-se 
cu o frecvență foarte mică [36].

În cadrul CGF prin aplicarea tehnicii RAPD-PCR s-a studiat polimorfismul genetic 
la 12 populaţii geografice de O. cumana, aparținând diferitelor rase fiziologice. Spre 
deosebire de cercetătorii ruși care analizând amplificarea cu 48 primeri RAPD la 9 
populații de O. cumana, au stabilit un nivel scăzut al diversității genetice, doar doi 
dintre primerii testați generând profile polimorfe [81], în cadrul evaluării populațiilor 
din Moldova, s-a constatat un nivel înalt de polimorfism interpopulațional, toți primerii 
incluși în studiu prezentând benzi polimorfe în proporție de 30,8-100,0%. Investigațiile 
date, urmate de clasterizarea UPGMA au permis gruparea populațiilor evaluate în 
diverse grupuri de lincaj în dependenţă de gradul de agresivitate. Astfel, populaţiile 
de lupoaie Donduşeni, Soroca şi Bălţi aparţin raselor de agresivitate “F”, iar Chişinău, 
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Sîngera şi Rezeni reprezintă rasa ≥ “F”. Populaţiile Taraclia, Izmail (Ucraina),  
Fundulea (România), Cimişlia, Ştefan-Vodă şi Ciadîr-Lunga pot fi atribuite rasei de 
agresivitate ≥ “G [21].  

Distanţa genetică (DG) și similaritatea genetică (SG).  Cunoașterea relațiilor 
de rudenie a materialului ameliorativ reprezintă un instrument important în selectarea 
formelor parentale pentru obţinerea hibrizilor performanţi, care se bazează pe valorile 
distanţei şi similarităţii genetice [9]. La nivelul analizelor moleculare, rezultatele 
demonstrează fenomenul de variabilitate combinativă, care asigură polimorfismul 
genetic şi variabilitatea ereditară în cadrul genotipurilor analizate, permite selectarea 
corectă şi rapidă a genotipurilor parentale distanţate în încrucişări pentru obţinerea 
rezultatelor eficiente în cadrul programelor de ameliorare.

Distanţa genetică (DG) reprezintă modalitatea prin care se descrie divergența 
genetică a două varietăţi, populații sau specii distincte prin numărarea substituției 
alelice per locus, care a avut loc în cadrul fiecărei populații/specii. DG a formelor 
parentale este considerată un indicator important al performanţei hibride. Astfel, Isaacs 
(2003) a folosit marcherii RAPD pentru stabilirea distanței genetice la 16 genotipuri de 
H. annuus, inclusiv linii restauratoare și menținătoare de sterilitate și linii androsterile, 
în scopul realizării unor încrucișări adecvate și obținerea efectului maxim de heterozis 
[34]. Similaritatea genetică (SG) caracterizează gradul de înrudire a genotipurilor. În 
această ordine de idei, diversitatea genetică evaluată în baza RAPD-PCR, realizată prin 
analiza clusteriană - UPGMA, prezintă o amprentă genetică nespecifică, fundamentală 
în descrierea relaţiilor de înrudire dintre genotipurile cercetate și se bazează pe valorile 
distanţei şi similarităţii genetice. 

Cercetările realizate de către echipa CGF au relatat o corelare pozitivă între distanţa 
genetică şi superioritatea hibrizilor de prima generaţie în cazul Helianthus annuus L. și 
Cucumis sativus [17, 20]. 

SG și DG calculate la 4 hibrizi de floarea-soarelui (Valentino, Oxana, Xenia, 
Performer) și formele lor parentale în baza datelor amplificării cu primeri RAPD au pus 
în evidență valori diferite, cuprinse  între 0.29-1.00, în funcție de genotip. Apropierea 
genetică între formele parentale, stabilită pe baza distanţelor genetice şi a indicilor de 
similaritate a fost folosită pentru construcţia dendrogramelor de repartiție. Dendrograma 
locusurilor RAPD la liniile de floarea-soarelui (Fig. 1A) a relevat prezenţa a 5 clustere 
de bază: A, B, C, D şi E, reprezentate în totalitate de membri ai familiilor genetice, 
ca exemplu clusterul B ce cuprinde hibridul Valentino și ambele forme parentale ale 
acestuia, sau doar parțial – în același cluster fiind incluși hibridul și una dintre formele 
parentale. Clusterizarea genotipurilor după ampliconii RAPD a grupat genotipurile 
heterozigote în funcţie de productivitatea acestora [6]. 

Rezultate similare, confirmate prin datele fenotipice care demonstrează o 
superioritate în valorile indicilor asociaţi cu productivitatea au fost obținute și la 
analiza unui grup de 32 de genotipuri de floarea-soarelui cu primerii OPG10, OPI16 
şi OPH15. Astfel, în baza distanței genetice, combinaţiile ASC/Rf dintre: Valentino/
Cium; VIR116/Cium; LC40/Xenia; LC40/LCRaus ar permite obţinerea unor hibrizi de 
perspectivă (Figura 1B) [47]. 

Analogic, în cazul evaluării RAPD a unor familii de Cucumis sativus (șapte hibrizi 
și formele lor parentale) s-a constatat că în majoritatea cazurilor distanța genetică dintre 
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genotipurile parentale estimată în baza profilurilor ADN, în special, cele generate de 
primerii P44, P36 și P37, corelează pozitiv cu o productivitate mai mare la genotipurile 
hibride [20].

         A.         B.
Figura 1. Dendrograma de repartiţie a genotipurilor de floarea-soarelui în baza 

produselor amplificării cu primeri arbitrari P2, P6, P8, P37 și P39 (A) [6] și OPG10, 
OPI16 şi OPH15 (B) [47].

 Distanţa genetică a fost cuprinsă în limitele 0,00-0,56. Valori identice (0,01-0,58) 
au fost stabilite de Horejsi (1999) într-un studiu vast ce a inclus 118 genotipuri de 
Cucumis (soiuri, linii, hibrizi comerciali), fiind constatată o diversitate genetică limitată 
a germoplasmei analizate. De asemenea, cercetătorii au relevat prezența, în cadrul 
formelor de elită, a unor ampliconi RAPD unici, ceea ce contribuie la discriminarea 
genotipurilor [28]. Datele obținute de noi, precum și cele ale cercetătorilor străini 
servesc drept argumente certe în favoarea aplicării primerilor RAPD în programele 
de reproducere a castraveților ca instrumente eficiente în cercetarea manifestării 
vigorii hibride și amprentarea soiurilor în vederea protecției dreptului de proprietate 
intelectuală.

Studiile după un model similar, realizate în cadrul CGF asupra unui grup de 13 
hibrizi de Salvia sclarea și formele parentale ale acestora au indicat o corelare pozitivă 
între DG şi superioritatea hibrizilor de primă generaţie. Distanţa genetică între formele 
parentale de șerlai a fost cuprinsă în limitele 0,39-1,0, iar cea remarcată în cazul hibrizilor 
a variat între 0,50-1,00. Conform rezultatelor analizei relațiilor de înrudire dintre un șir 
de genotipuri de S. sclarea din Republica Moldova, se constată că cele mai distanțate 
din punct de vedere genetic sunt formele parentale ale hibridului notat convențional 
H3. Cei mai apropiați hibrizi la nivel genetic sunt H3 și H2. Această relație se datorează 
faptului că genotipurile dețin aceeași formă maternă P1. Cea mai mare DG (1,0) se 
constată între forma maternă (P1) și cea paternă (P4) a hibridului H3 ca un indicator 
important al performanţei hibride și superioritatea hibridului după toți indicatorii de 
productivitate analizați – polifenoli totali (acid galic), acizi polifenolcarboxilici (acid 
rozmarinic și acid cafeic), flavonoide (rutozida și apigenina) [45]. Datele obținute în 
urma amplificării RAPD pot fi utilizate ca suport de referinţă în ameliorarea speciei, 
iar primerii OPA2, OPA9, OPG10, OPH15 şi OPK17 se recomandă pentru a fi utilizaţi 
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în studierea genotipurilor de S. sclarea. Astfel, estimarea relațiilor intraspecifice 
a genotipurilor locale de S. sclarea oferă informaţii valoroase pentru caracterizarea 
germoplasmei prin descrierea complexă a materialului ameliorativ şi formelor parentale 
din cadrul grupurilor genetice de șerlai studiate.

Asocierea cu caractere valoroase. Un subiect atractiv şi puternic pentru identificarea 
varietăţii genetice şi studiul germoplasmei, în scopul valorificării rezultatelor în 
programele de ameliorare a devenit utilizarea metodelor moleculare, inclusiv PCR-
RAPD pentru identificarea anumitor primeri specifici asociați cu caractere agronomice 
și economice valoroase, precum și pentru identificarea preliminară a unor regiuni 
specifice asociate cu caracterul de interes, care ulterior pot fi convertite în marcheri 
destinați screening-ului rapid al materialului ameliorativ. 

Utililzarea tehnicii menționate în analiza plantelor din diverse grupe de cercetare 
(ASC, Rf şi F1) este utilă pentru relevarea unor potenţiali marcheri asociaţi cu prezenţa 
genelor restauratoare de fertilitate. Astfel, Horn și colab. (2003) au identificat doi 
marcheri RAPD care flanchează gena restaurării fertilității la floarea-soarelui R1 (PET1), 
în baza acestora fiind dezvoltați marcherii SCAR HRG01 și HRG02, care generează 
produse de amplificare de 426 bp, respectiv, 738 bp și sunt eficienți în selecția asistată 
de marcheri (SAM) pentru reproducerea hibrizilor [29]. Marcheri RAPD asociați cu 
gena restaurării fertilității au fost puși în evidență inclusiv la orez [78], bumbac [27], 
secară [68] etc.

Analiza profilelor generate de trei primeri decameri (OPG10, OPI16 şi OPH15) la un 
șir de genotipuri de floarea-soarelui realizate de către echipa CGF în scopul identificării 
unor potenţiali marcheri RAPD asociaţi cu caracterul Rf şi pronosticării celor mai 
favorabile combinaţii hibride dintre diverse linii cultivate în Republica Moldova, a 
pus în evidenţă o heterogenitate moleculară (15-27 per primer) specifică de genotip.  
O particularitate deosebită pe parcursul analizelor a fost determinată de apariţia a două 
benzi de 510 pb şi 680 pb specifice generate de primerul OPG10 doar la probele liniilor 
Rf. Trăsături distinctive au fost remarcate și în cazul primerului RAPD-OPI 16. Astfel, 
benzile de 450 pb şi 550 pb au fost caracteristice doar pentru probele liniilor Rf, iar cel 
de 1200 pb a fost caracterizat printr-o apariţie totală la formele parentale şi o absenţă la 
cele hibride (Fig. 2) [45]. Astfel, ampliconii RAPD (OPG 10510, OPG 10680, OPI 16450 
şi OPI 16550) specifici liniilor restauratoare pot fi recomandaţi în elaborarea marcherilor 
moleculari linchaţi cu caracterul restaurator de fertilitate. 

Tehnica RAPD se folosește cu succes ca etapă inițială în identificarea unor 
marcheri linkați cu gene de rezistență a florii-soarelui la diverși fitopatogeni. Lawson 
și colab. (1994) a raportat doi marcheri RAPD - OX20600 și OO04950, linkați cu gena 
RAdv ce conferă rezistență la majoritatea patotipurilor de Puccinia helianthi identificate 
în Australia. Marcherii SCAR SCX20600 și SCO04950 derivați din acești doi marcheri 
RAPD au fost recomandați în programele de ameliorare pentru screening-ul formelor 
cu rezistență la P. helianthi [41]. Mouzeyar și colab. (1995) au folosit marcheri RAPD 
și RFLP pentru cartografierea primei gene de rezistență la Plasmopara halstedii, Pl1, 
care face parte dintr-un cluster mare Pl (Pl1, Pl2, Pl6, Pl7), identificând doi marcheri 
RFLP, localizați la 5,6 cM și 7,1 cM pe fiecare parte a genei Pl1, și un marcher RAPD 
care este situat la 43,7 cM de la Pl1 [48].
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A. B.
Figura 2. Produșii de amplificare cu primerii RAPD OPI16 (A) și OPG 10 (B) în gel de 
agaroză [47].

Similar au fost dezvoltați cinci marcheri SCAR (RTS05, RTS28, RTS40, RTS29 
și RTS41) și un marcher RAPD UBC120660, linkați cu gena Or5 ce conferă rezistență 
la parazitul Orobanche cumana, rasa E sau mai puțin virulentă ca E. Dintre marcherii 
SCAR, cel mai apropiat de Or5 (5,6 cM în aval) este RTS05, care se moşteneşte înlănţuit 
cu gena şi posedă o rată de recombinare redusă. Lu Y. şi colaboratorii au demonstrat 
prezenţa ampliconului de 650 pb, generat de primerul RTS05, doar la genotipurile de 
floarea-soarelui rezistente [42], astfel, fiind posibilă selectarea rapidă a materialului 
ameliorativ printr-un screening de prezenţă/absenţă a ampliconului dat și, implicit, a 
genei de rezistență. 

Eficiența marcherului RTS05 în discriminarea formelor rezistente şi susceptibile 
la rasa E de lupoaie a fost confirmată în studii realizate în cadrul CGF cu implicarea a 
42 genotipuri de floarea-soarelui (hibrizi şi linii de perspectivă din colecţia companiei 
AMG-Agroselect) [21]. Analizele au relevat prezenţa produsului de amplificare de  
650 pb la majoritatea genotipurilor investigate (Figura 3). 

Figura 3. Electroforeza produsului de amplificare (650 pb) cu primerul specific 
RTS05: M – marcher (100 – 1000 pb); linii paterne (1 –22), materne (23 –34) şi hibrizi de 
floarea-soarelui (35–42).

Primerul RAPD UBC120660 detectat de Lu a fost testat de Iuoras și colab. (2004), 
acesta fiind, însă, ineficient în clasificarea genotipurilor. Iuoras și colab. au raportat un 
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șir de alți marcheri RAPD (UBC 685700, UBC 264680 și OPA 17690) identificați în toate 
genotipurile ce posedă  gena de rezistență [35]. 

În scopul selectării marcherilor asociaţi cu rezistenţa la Orobanche cumana Wallr. 
(rasa E), echipa CGF a analizat profilele de amplificare cu nouă primeri arbitrari la 
diverse linii consangvinizate şi hibrizi de floarea-soarelui. Au fost relevați primerii 
OPA-11 şi OPK-17 care pot fi recomandaţi pentru screening-ul molecular al rezistenţei 
florii-soarelui la fitopatogenul O. cumana Wallr. Astfel, electroforegramele produselor 
de amplificare cu primerul OPA-11 și OPK-17 a demonstrat prezența a trei (570 pb, 
850 pb, 960 pb) și, respectiv, doi (470 pb, 680 pb) ampliconi specifici doar pentru 
genotipurile de floarea-soarelui rezistente la rasa E de lupoaie (Figura 4) [18].  
De remarcat că, primerul arbitrar OPA-11 a fost relevat drept marcher în screening-
ul molecular al rezistenţei florii-soarelui la O. cumana inclusiv de Atanasova  
şi colab. [4].

Figura 4. Electroforegramele produselor de amplificare cu primeri RAPD.  
(A – OPB-10, B – OPA-11, C – OPK-17, D – OPA-02, M – marcher) [18].

Date similare sunt raportate și cu referire la marcherii RAPD asociați cu diferiți 
indici de productivitate. Astfel, Khaled și coautorii (2015) au pus în evidență ampliconi 
RAPD și ISSR, potențiali marcheri specifici, linkați cu parametri de productivitate la 
grâu, precum lungimea și numărul de spice per m2, masa a 1000 de boabe și roada la 
unitate de suprafață [38]. La arborele de cafea Coffea canephora au fost relevați 13 
ampliconi RAPD asociați cu diverse trăsături pozitive ale rădăcinii, care pot fi utilizați 
în SAM a formelor cu o rădăcină mai dezvoltată și, respectiv, o mai bună rezistență și 
adaptabilitate la condiții limitative de mediu [13]. Opt marcheri RAPD și ISSR (SA-
R-10, UBC826-1, UBC812-9, UBC813-10, UBC825-4, OPA-01-15, OPC-04-7 și CS-
56-8) au generat fragmente ce prezintă o corelație semnificativă cu conținutul de ulei 
esențial produs de planta medicinală Melissa officinalis [61].
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Similar, unii ampliconi relevați de primerii RAPD în studiul germoplasmei de 
șerlai din Republica Moldova pot servi drept bază în elaborarea marcherilor utili în 
ameliorarea speciei. Astfel, la hibrizii H1, H3, H4 de S. sclarea, care au prezentat o 
capacitate biosintetică sporită a rutozidei și acizilor polifenolcarboxilici (APC), precum 
și la hibrizii H8, H10, care au relevat un conținut înalt de APC a fost remarcată prezența 
fragmentului OPG101000 [45]. 

Moștenirea ampliconilor RAPD. Analiza rezultatelor RAPD-PCR la diferite 
genotipuri în descendenţă pun în evidență modul de moștenire a acestora, demonstrând 
că marcherii RAPD se comportă ca marcheri dominanţi. Prin analiza ampliconilor la 
formele parentale şi hibrizi poate fi relevat mecanismul de moștenire și interacţiune a 
genelor. Analizele genetice au demonstrat că fragmentele RAPD reprezintă marcheri 
dominanţi [25] şi stabil se moştenesc, astfel încât pot fi cartaţi într-o populaţie 
care segregă [7]. În aceste cazuri pentru fiecare locus analizele RAPD detectează 
prezenţa unei singure alele, oferind o bandă la amplificare. Marcherii RAPD nu fac 
distincția dintre genotipurile homozigote dominante și heterozigote, iar absența 
unei benzi de amplificare la unele genotipuri demonstrează faptul că acestea sunt  
homozigote recesive.

Segregarea marcherilor RAPD poate urma cu strictețe modelul Mendelian de 
moștenire, adică în cazul în care un marcher este prezent doar la unul dintre părinți, 
în generația F1 vom avea un raport de segregare de 1: 1, iar atunci când va fi prezent 
la ambii părinți, raportul estimat de segregare în descendență va fi de 3: 1. Moștenirea 
ampliconilor RAPD conform modelului Mendelian a fost raportată la broccoli, conopidă 
[30], tomate [26]. Totodată, Hunt și Page (1992), pentru prima dată au demonstrat ca 
marcherii RAPD nu întotdeauna se moștenesc dominant, la genotipurile hibride fiind 
depistați inclusiv ampliconi specifici, care lipsesc la formele parentale [33]. Wu și 
coautorii (2002) au stabilit că benzile noi prezente la formele hibride reprezintă de 
fapt un heteroduplex de ADN format din fragmente identice amplificate din secvențe 
alelice, constatându-se caracterul codominant al marcherilor dați [74].

Cercetările efectuate de echipa CGF la floarea-soarelui, castraveți și șerlai 
demonstrează un spectru variat şi complex de amplificare. Analizele efectuate la 
Helianthus annuus L., în majoritatea cazurilor (69%), a pus în evidență moştenirea 
ampliconilor RAPD după tipul dominant/recesiv. În 58 de cazuri (31%) s-a constatat 
apariţia unor ampliconi necaracteristici pentru liniile parentale, manifestându-se 
fenomenul de codominanță [17]. S-a presupus că aceste tipuri de moștenire ar putea 
determina efectul vigorii hibride în F1, întrucât se cunoaște că realizarea heterozisului, 
din punct de vedere genetic, se bazează pe diverse procese genetice – interalelice, 
intergenice, plasmonice, care prezintă efecte de stimulare și inhibare a activității 
genelor [69].

Un profil similar de moștenire a ampliconilor RAPD, preponderent dominant, 
de la forma maternă sau paternă, a fost remarcat și la Cucumis sativus, moștenirea 
codominantă fiind relevată, în special, în cazul marcherilor generați de primerii  
P44 și P37 [20]. Evaluarea modului de moştenire în prima generație a ampliconilor 
generați de 17 primeri RAPD la grupurile genetice de S. sclarea, a pus în evidenţă 
șapte tipuri de fragmente: comune pentru toată familia; comune pentru hibrid şi 
unul dintre părinţi; comune pentru genotipurile parentale, dar absente în F1; precum 
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și produse specifice hibrizilor, formelor materne sau paterne [45]. În majoritatea 
cazurilor (53) fragmentele au fost comune pentru fiecare dintre cele trei genotipuri, 
datele obţinute conducând la ideea, că în genomul șerlaiului se regăsesc anumite zone 
conservate şi stabile, care asigură identitatea genetică a speciei. Totodată, în acest caz 
putem presupune manifestarea fenomenului de dominanţă completă. În 68 de cazuri 
fragmentele au fost comune pentru F1 şi unul dintre părinţi. Unele fragmente au fost 
specifice doar pentru hibrizi, astfel încât genotipurile heterozigote nu prezintă similaritate 
moleculară cu nici unul dintre genitori, cazurile menţionate putând fi catalogate ca 
fenomen de supradominanţă în interacţiunea alelelor. În 49 de cazuri au fost identificate 
produse caracteristice formelor materne, iar în 53 – produse caracteristice formelor 
paterne, rezultate care demonstrează prezenţa unor gene specifice genitorilor, care 
nu se moştenesc în F1. În același timp, au fost identificate 64 fragmente amplificate 
la ambele forme parentale, dar absente la hibrizii din prima generație, ceea ce indică 
asupra fenomenului de recombinare genetică, care asigură polimorfismul genetic şi 
variabilitatea ereditară în cadrul genotipurilor analizate [45]. 

Studii taxonomice. De-a lungul timpului, determinarea diversităţii plantelor din 
ecosistemele naturale şi artificiale s-a dovedit a fi o problemă dificilă.  Abordarea 
clasică de determinare a taxonilor la plante se baza, în special, pe metode morfologice. 
Ulterior, pentru sistematizarea speciilor s-au introdus diverse metode biochimice, de 
microscopie optică şi electronică, metode chimiotaxonomice de măsurare a conţinutului 
de compuşi fenolici şi a acizilor graşi din seminţe şi, doar în ultimele decenii, se aplică 
inclusiv metode genetico-moleculare [59]. Sistemul de marcheri RAPD este util şi 
eficient în identificarea unor particularităţi caracteristice speciilor, oferind oportunităţi 
rapide şi relevante de clasificare moleculară a taxonilor. 

Acest sistem a fost utilizat cu succes în analiza relațiilor genetice între diferite 
specii de pin [52 ], plop [8], dovleac [3] etc., fiind identificaţi marcheri RAPD specifici 
pentru fiecare specie, utili pentru studiile taxonomice. De asemenea, există numeroase 
studii privind aplicarea marcherilor RAPD în diferenţierea unor specii importante de 
plante parazite. Astfel, cu ajutorul primerilor RAPD OPC-1, OPC-02, OPC-03, OPC-
04, OPC-05, OPC-06, OPC-07 şi OPC-08 a fost făcută distincţia dintre două specii ale 
parazitului Cuscuta (C. reflexa şi C. chinensis) [39]. Cercetări similare au fost realizate 
şi cu referire la diferite specii din genul Orobanche în Israel [37] şi Egipt [76], au fost 
identificaţi marcheri RAPD specifici pentru diferenţierea a 20 de specii de Orobanche: 
O. alba, O. amethystea, O. arenaria, O. ballotae, O. cernua, O. clausonis, O. cumana, 
O. crenata, O. densiflora, O. foetida, O. foetida var. broteri, O. gracilis, O. haenseleri, 
O. hederae, O. latisquama, O. mutelii, O. nana, O. ramosa, O. rapum-genistae şi O. 
santolinae [59].

Plantele holoparazite din cadrul familiei Orobanchaceae se caracterizează prin 
organe vegetative foarte reduse, creându-se deficienţe în clasificarea corectă a acestora 
şi existând un şir de confuzii. Astfel, O. cumana şi O. cernua, două specii diferite, au 
fost considerate un timp destul de îndelungat drept una singură [59]. O ambiguitate a 
existat inclusiv cu referire la numele genului Phelipanche, speciile din cadrul acestuia 
fiind numite Orobanche (ca ex. P. ramosa, P. aeagyptiaca, P. mutelii etc.) [11]. 

În contextul cercetărilor menite să pună în evidenţă marcheri specifici aplicabili 
în diferenţierea speciilor de Orobanche, se înscriu şi studiile realizate de echipa CGF 
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asupra unor plante de lupoaie colectate din câmpurile de floarea-soarelui şi tutun 
infestate. Ținându-se cont de specificitatea înaltă a O. cumana față de gazdă (floarea-
soarelui) și de aceea că lupoaia colectată de pe tutun avea tulpină ramificată caracteristică 
parazitului P. ramosa s-a presupus apartenența plantelor la specia dată. Surprinzător, 
analiza moleculară a două probe de lupoaie colectate de la Nicotiana tobaccum din 
localitatea Molovata Veche și Drăgănești, alături de indivizi de O. cumana proveniți 
din 40 de câmpuri de floarea-soarelui infestată, a pus în evidență profile distincte. 
Astfel, deși în conformitate cu trăsăturile fenotipice indivizii colectați de la tutun erau 
similari, în conformitate cu datele analizei RAPD, plantele provenite de la Molovata au 
generat profile identice cu cele remarcate la lupoaia colectată de la floarea-soarelui, pe 
când cele de la Drăgănești au prezentat un profil deosebit (Figura 5).

Figura 5. Electroforegramele 
produselor de amplificare cu 
primerul RAPD UBC250 la diferite 
populații de lupoaie. (1 –Donduşeni; 
2 - Soroca; 3 - Bălţi; 4 - Drăgăneşti; 
5 - Molovata Veche; 6 - Sîngera;  
7 –Chişinău).

 Ampliconii distincți au fost excizați din gel, clonați și transmiși spre secvențiere în 
vederea elaborării unor marcheri specifici. 

Concluzii
Generalizând datele obținute prin analize de amplificare cu primeri arbitrari scurți, 

pe modelul diverselor specii de plante de cultură (Helianthus annuus, Cucumis sativus), 
PMA (Salvia sclarea, Mentha sp., Origanum vulgare, Hyssopus officinalis, Hypericum 
perforatum) și parazite (Orobanche cumana) provenite din Republica Moldova, putem 
constata utilitatea aplicării marcherilor RAPD în studii compexe de identificare a 
polimorfismului și diversității genetice, relațiilor filogenetice, în cercetări taxonomice 
și în ameliorarea asistată de marcheri moleculari.

Bibiliografie
Akkaya M.S., Bhagwat A.A., Cregan P.B. Length polymorphisms of simple sequence 1. 

repeat DNA in soybean. Genetics, 1992, vol. 132, p. 1131-1139. 
Alghamdi, S.S. Varietal identification and genetic purity assessment of f2. 1 hybrid seeds 

using rapd marchers in faba bean (Vicia faba L.). Acta Hortic, 2009, vol. 829, p. 269-274.
Aseel K. Al- A., Mohanad W. AL-Z., Wisam M.D. Genetic Diversity of Some Taxa of 3. 

Cucurbitaceae Family Based on “RAPD” Markers, Advances in Life Science and Technology, 
2015, vol. 37, p. 7-11.

Atanasova R., Batchvarova R., Christov M. Characterization of sunflower lines with 4. 
different resistance to broomrape. Biotechnol. and Biotechnol. Eq., 2004, p. 69 – 74. 

Botstein D., White R.L., Skolnick M., Davis R.W. Construction of a genetic linkage 5. 
map in man using restriction fragment length polymorphisms. Am J Hum Genet. 1980, 32(3), 
p. 314-331.

Articole de fond Articole de fond



46

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

Capatina A. Aspecte genetico-moleculare ale heterozisului la floarea-soarelui 6. 
(Helianthus annuus L.), Autoref. tezei de dr. şt. biologice. Chişinău, 2006, 28 p.

Carlson. J.E., Tulsieram, L.K., Glaubitz, J.C., Luk V.W.K, Kauffeldt, C., Rutledge 7. 
R. Segregation of random amplified DNA marchers in F1 progeny of conifers. Theoretical and 
Applied Genetics, 1991, 83, p. 194-200.

Castiglione S., Wang G. RAPD fingerprints for identification and for taxonomic studies 8. 
of elite poplar (Populus spp.) clones. Theor Appl Genet., 1993, vol. 87(1-2), p. 54-9. 

Chandra D.R., Thoyajaksha S. Evaluation of genetic similarity of micropropogated 9. 
plants of Ventilago maderaspatana geartnusing RAPD and ISSR marchers. Eur. Exp. Biol., 
2018, vol. 8(5), p. 33.

Cliciuc D. Evidenţierea polimorfismului genetic al formelor m6 de năut prin intermediul 10. 
analizei RAPD-PCR. Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2009, nr.1(21).

Delavault P. Knowing the Parasite: Biology and Genetics of Orobanche. Helia, 2015, 11. 
vol. 38(62), p. 15–29.

Deragon J.M., Landry B.S. RAPD and other PCR-based analyses of plant genomes 12. 
using DNA extracted from small leaf disks. PCR Methods Appl, 1992, 1, p. 175-180.

Devaraja A., Mallikarjuana G.A., Udayakumar M., Prasad T.G. Identification of 13. 
Putative Molecular Markers Associated with Root Traits in Coffea canephora Pierre ex Froehner. 
Molecular Biology International, 2015, 11 p.

Dogan O. Polimorfismul genetic in aspectul heterozisului, Autoref. tezei de dr. şt. 14. 
biologice, Chișinău, 2008, 22 p.

Drine S., Guasmi F., Ben ali S., et al.  Genetic diversity analysis of different barley 15. 
(Hordeum vulgare L.) genotypes from arid and humid regions using ISSR and RAPD marchers.  
Journal of new sciences, Agriculture and Biotechnology, 2016, vol. 34(2), p. 1930-1939.

Duca M., Budeanu O., Grosu C., Ţapu L., Chilari R. Random Amplified Polymorphic 16. 
DNA (RAPD) variation among populations of the Hypericum perforatum L. in R. Moldova, 
Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012, p. 104-110.

Duca M., Căpăţană A., Barbacar N. Moştenirea ampliconilor ADN la diverse genotipuri 17. 
de floarea-soarelui. In: Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii, 2006, vol. 2, p. 58-65.

Duca M., Glijin A., Acciu A., Gîscă I. Utilizarea markerilor RAPD în screening-18. 
ul molecular al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie. Materialele Simpozionului Ştiinţific 
International „Agricultura modernă – realizări şi perspective”, Chişinău, 2013, vol. 39,  
p. 168-172.

Duca M., Port A., Homenco T. Polimorfismul RAPD-PCR la plantele de Cucumis 19. 
sativus L., Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2008, nr. 1(304),  
p. 81-88.

Duca M., Port A., Leviţchi A. Characteristics of RAPD markers in breeding of Cucumis 20. 
sativus L. Roumanian Biotechnological Letters, 2008, vol. 13, nr. 4, p. 3843-3850.

Duca, M.; Glijin, A.; Acciu, A.; Gorceag, M.; Gîscă, I. Identification of RAPD markers 21. 
associated with sunflower resistance to Orobanche cumana Wallr. Materialele Simpozionului 
Științific Internațional ”Conservarea Diversității Plantelor”, ediția a-III a, Chișinău, 22-24 mai 
2014, p. 87-88.

Duca M., Port A., Rezinciuc S., Clapco S., Ciobanu V., Pisov M. Polimorfismul RAPD-22. 
PCR la plantele genului Mentha. Rev. Studia Universitatis, 2012, nr. 6(56), p. 5-9.

Ellsworth D.L., Rittenhouse K.D., Honeycutt R.L. Artifactual variation in randomly 23. 
amplified polymorphic DNA banding patterns. Biotecnology,14, 1993, p. 214-217.

Gagne G., Roeckel-Drevet P., Grezes-Besset B. et al. Study of the variability and 24. 
evolution of Orobanche cumana populations infesting sunflower in different European countries. 
Theoretical and Applied Genetics, 1998, vol. 96(8), p. 1216–1222.

Gentzbittel L, Zhang YX, Vear F, Griveau Y, Nicolas P. RFLP studies of genetic 25. 

Articole de fond Articole de fond



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

47

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

relationships among inbred lines of cultivated sunflower. Helianthus annuus L: evidence for 
distinct resorer an maintainger germplasm pools. Teor Appl Genet, 89, 1994, p. 419-425. 

Giovannoni J. J., Wing R. A., Ganal M. W., Tanksley S. D. Isolation of molecular 26. 
markers from specific chromosomal intervals using DNA parts from isolating mapping 
populations. Nucleic Acids Research., 1991, vol. 19, p. 6553-6558.

Guo W., Tianzhen Z., Jiaju P., Russell J.K. Identification of RAPD marker linked 27. 
with fertility-restoring gene of cytoplasmic male sterile lines in upland cotton. Chinese Science 
Bulletin, 1998, vol. 43(1), p. 52–54. 

Horejsi T., Staub J.E. Genetic variation in cucumber (Cucumis sativus L.) as assessed 28. 
by random amplified polymorphic DNA. Genetic Resources and Crop Evolution, 1999, vol. 
46(4), p. 337–350.

Horn R., Kusterer B., Lazarescu E., et al. Molecular mapping of the Rf1 gene restoring 29. 
pollen fertility in PET1-based F1 hybrids in sunflower (Helianthus annuus L.). Theoretical and 
Applied Genetics, 2003, vol. 106(4), p. 599–606.

Hu J., Quiros C. F. Identification of broccoli and cauliflower cultivar with RAPD 30. 
markers. Plant Cell Report., 1991, vol. 10, p. 505-511.

Hu Y., Xiaolong X., Li W., et al.  Genetic variation in cultivated Rheum tanguticum 31. 
populations. Genet. Mol. Biol., 2014, vol.37(3), p. 540–548. 

Hulya I. RAPD marchers assisted varietal identification and genetic purity test in 32. 
pepper, Capsicum annuum. Cientia Horticulturae, 2003, vol.  97, p. 211–218.

Hunt G.J., Page R.E. Patterns of inheritance with RAPD molecular markers reveal 33. 
novel types of polymorphism in the honey bee. Theor Appl Genet., 1992, vol. 85(1), p. 15-20. 

Isaacs S. M., Manivannan N., Muralidharan V. Genetic diversity analysis using 34. 
RAPD marcher in inbred lines of sunflower (Helianthus  annuus L.). Helia, 2003, vol. 26(39),  
p. 59-66. 

Iuoras M., Stanciu D., Ciucă M., et al. Preliminary studies related to the use of 35. 
marcher assisted selection for resistance to Orobanche cumana Wallr. in sunflower.  Romanian 
Agricultural Research, 2004, nr. 21, p. 33-37.

Joel D.M., Gressel J., Musselman J. Parasitic Orobanchaceae. Parasitic mechanisms 36. 
and control strategies.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, p. 533.

Katzir N., Portnoy V., Tzuri G., Joel D.M., Castejón-Muñoz M. Use of random 37. 
amplified polymorphic DNA (RAPD) markers in the study of the parasitic weed Orobanche, 
Theor Appl Genet. 1996 Aug; 93(3), p. 367-372. 

Khaled A.G.A., Motaweab M.H., Saidb A.A. Identification of ISSR and RAPD markers 38. 
linked to yield traits in bread wheat under normal and drought conditions. Journal of Genetic 
Engineering and Biotechnology, 2015, vol. 13(2), p. 243-252.

Khan S., Mirza K.J., Abdin M.Z. Development of RAPD markers for authentication of 39. 
medicinal plant Cuscuta reflexa. EurAsia J. BioSci., 2010, vol. 4, p. 1-7.

Kumar M., Veena C., Ujjwal S., et al. Biochemical and molecular marchers for 40. 
characterization of chrysanthemum germplasm. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 
2018, vol. 7(5), p. 2641-2652.

Lawson W. R., Henry R. J., Kochman J. K., Kong G. A. Genetic diversity in sunflower 41. 
(Helianthus annuus L.) as revealed by random amplified polymorphic DNA analysis. Australian 
J. Agric. Res., 1994, vol. 45, p. 1319-1327.

Lu Y.H., Melero-Vara J. M., Garcia-Tejada J.A., et al. Development of SCAR marchers 42. 
linked to the gene Or5 conferring rust resistance to broomrape (Orobanche cumana Wallr.) in 
sunflower. Theor. AndAppl. Genet., 2000, vol. 100, p. 625-632.

Lynch M., Milligan B.G. Analysis of population genetic structure with RAPD markers. 43. 
Mol Ecol., 1994, vol. 3(2), p. 91-9.

Manikanda Boopathi N. Genetic Mapping and Marcher Assisted Selection: Basics, 44. 

Articole de fond Articole de fond



48

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

Practice and Benefits. ed. Springer New Delhi Heidelberg, 2013, p. 39-81.
Martea R. Variabilitatea genetico-moleculară la genotipurile de Salvia sclarea L., 45. 

Autoref. tezei de dr. şt. biologice, Chișinău, 2016, 24 p.
Michelmore r.W., Paran I., Kesseli R.V. Identification of marchers linked to disease 46. 

resistance genes by bulked segregant analysis: a rapid method to detect marchers in specific 
genomic regions by using segregating populations. Proc Natl Acad Sci USA, 88, 1991,  
p. 9828-9832.

Midoni A. Identificarea si expresia unor gene (Rf) la floarea-soarelui (Helianthus 47. 
annuus L.) Autoref. tezei de dr. şt. biologice., Chișinău, 2010, 24 p.

Mouzeyar S., Roeckel-Drevet P., Gentzbittel L. RFLP and RAPD mapping of the 48. 
sunflower Pl1 locus for resistance to Plasmopara halstedii race 1. Theor Appl Genet., 1995, vol. 
91(5), p. 733-740.

Mutu (Calmîş) A. Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare, 49. 
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii), Numărul 1(71),  2014, p. 76-81.

Mutu A., Clapco S., Martea R., Port A., Gille E., Duca M. Intraspecific genetic 50. 
variability of Hyssopus officinalis L., Analele Științifice ale Universității “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Secţiunea: Genetică și Biologie Moleculară. 2014, TOM XV, p. 1-8. 

Naikawadi V. B., Mahendra L. A., Vinayak H. L., et al.  Morphological, biochemical 51. 
and molecular characterization of Evolvulus alsinoides Linn. A memory enhancing herb, Indian 
Journal of Biotechnology,  2016, vol. 15, p. 48-56.

Nkongolo K.K., Michael P., Gratton W.S. Identification and characterization of RAPD 52. 
markers inferring genetic relationships among Pine species. Genome, 2002, vol. 45(1), p. 51-8.

Panyanitikoon 53. H., Chanuluk K., Chatchawan J., Sompid S. Genetic variation in 
cucumber (Cucumis sativus L.) germplasm assessed using random amplified polymorphic DNA 
markers. Agriculture and Natural Resources, 2018, vol. 52(5), p. 497-502.

Pilepić K. H., Maleš Ž., Plazibat M. Genetic structure in Hypericum perforatum L. 54. 
population, Periodicum biologorum, Vol. 110 No. 4, 2008, p. 367-371. 

Popov V. N., Urbanovich O. Yu., Kirichenko V. V. Studying Genetic Diversity in 55. 
Inbred Sunflower Lines by RAPD and Isozyme Analyses,  Russian Journal of Genetics, Vol. 
38, No. 7, 2002, p. 785–790. 

Rahman M. Evaluation of RAPD marchers for taxonomic relationships in some aquatic 56. 
species of Utricularia L. (Lentibulariaceae). Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 2006, vol. 
13(2), p. 73-82.

Renganathan P., Ruíz-Alvarado C., Hernández-Montiel L.G. Evaluation of genetic 57. 
diversity in germplasm of paprika (Capsicum spp.) using random amplified polymorphic DNA 
(RAPD) markers. J Plant Sci Phytopathol., 2017, vol. 1, p. 080-086.

Resetnic I., Baricevic D., Batîr Rusu D. et al. Genetic diversity and demographic 58. 
history of wild and cultivated/naturalised plant populations: evidence from dalmatian sage 
(Salvia officinalis L., Lamiaceae), PLoS One., 2016, vol. 11(7).

Roman B.,  Alfaro C., Torres A. M., et al. Genetic Relationships among Orobanche 59. 
species as revealed by RAPD Analysis. Ann Bot., 2003, vol. 91(6), p. 637–642. 

Roy A., Frascaria N., Mac Kay J., Bouswet J. Segregrating random amplified 60. 
polymorphic DNAs (RAPDs). Theor Appl Genet, 1992, 85, p. 173-180.

Safaei-Chaeikar S., Rahimi M. Molecular markers associated with the agronomic 61. 
traits in the medicinal plant lemon balm. Acta Scientiarum Biological Sciences, 2017, v. 39(2),  
p. 181-187. 

Santos M.F., Damasceno-Silva K.J., Carvalhaes M.A., Lima P.S. Genetic variation 62. 
detected by RAPD markers in natural populations of babassu palm (Attalea speciosa Mart.). 
Genet Mol Res., 2015, vol. 14(2), p. 6124-35. 

Sarmento D., Martins M., Oliveira M.M. Evaluation of somaclonal variation in almond 63. 
using RAPD and ISSR marchers. XIII GREMPA Meeting on Almondsand Pistachios. Zaragoza 

Articole de fond Articole de fond



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

49

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

:CIHEAM, 2005, p. 391-395.
Schlötterer C. The evolution of molecular markers--just a matter of fashion? Nat Rev 64. 

Genet. 2004, 5(1), p. 63-72.
Sharaf65. -Eldin Mahmoud A., Pravej A., et al.  Molecular and chemical characterization 

of mutant and nonmutant genotypes of saffron grown in Saudi Arabia.  Food Sci Nutr.,  2019 , 
vol.  7(1), p. 247–255. 

Shi W., Yang C.F., Chen J.M., Guo Y.H. Genetic variation among wild and cultivated 66. 
populations of the Chinese medicinal plant Coptis chinensis (Ranunculaceae). Plant Biology, 
2008, vol. 10, p. 485–491.

Souza, I. G. B., Valente, S. E. S., Britto, F. B., Souza, V. A. B. RAPD analysis of genetic 67. 
diversity of mango (Mangifera indica) germplasm in Brazil., 2011, Genetics and Molecular 
Research, vol. 10, p. 3080-3089.

Stojalowski S., Apinaski M.L., Masojc P. RAPD markers linked with restorer genes 68. 
for the C-source of cytoplasmic male sterility in rye (Secale cereale L.). Plant breeding, 2004, 
vol. 123(5), p. 428-433.

Stuber C.W., Lincoln S.E., Wolff D.W., Helentjaris T., Lander E.S. Identification of 69. 
genetic factors contributing to heterosis in a hybrid from two elite maize inbred lines using 
molecular markers. Genetics, 1992, vol. 132, p. 823-839.

Suresha P.G., Vikas V. K., Supriya S.M., et al. Genetic diversity analysis in sunflower 70. 
( Helianthus annuus L.) parental lines using SSR and RAPD marchers. Int. J. Curr. Microbiol. 
App. Sci., 2017, vol. 6(7), p. 2069-2076.

Teulat B., Zhang Y.X., Nicolas P. Characteristics of random amplified plymorphic 71. 
DNA marchers discriminating Helianthus annuus inbred lines. Agronomie, 1994, 14,  
p. 497-502.

Vos P., Hogers R., Bleeker M., Reijans et al. AFLP: a new technique for DNA 72. 
fingerprinting. Nucleic Acids Res, 1995, vol. 23, p. 4407- 4414.

Williams J.G.K., Kubelic A.R., Livak K.J., Rafalski J.A., Tingey S.V. DNA 73. 
polymorphisms amplified by artitrary primers are useful as genetic marchers. Nucl Acids Res, 
1990, 18, p. 6531-6535.

Wu Ju-Yu, Hsin-Kan W.,Mei-Chu C. Co-dominant RAPD markers closely linked 74. 
with two morphological genes in rice (Oryza sativa L.). Bot. Bull. Acad. Sin., 2002, vol. 43,  
p. 171-180.

Zarei A., Javad E.M., Mohsen M. Phylogenetic analysis among some pome fruit trees 75. 
of Rosaceae family using RAPD marchers. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 
2013, vol. 31(2), p. 289–298.

Zeid M., Madkour M., Koraiem Y., Nawar A., Soliman M., Zaitoun F. Molecular 76. 
Studies on Orobanche, Journal of Phytopathology 145 (8-9), p. 351-355.

Zeinalzadeh-Tabriz77. i H., Haliloglu K., Ghaffari M., et al. Assessment of genetic 
diversity among sunflower genotypes using microsatellite markers. Mol Biol Res Commun., 
2018, vol. 7(3), p. 143–152. 

Zhang G., Lu Y., Bharaj T.S., Virmani S.S., Huang N. Mapping of the Rf-3 nuclear 78. 
fertility-restoring gene for WA cytoplasmic male sterility in rice using RAPD and RFLP 
markers. Theor Appl Genet., 1997, vol. 94(1), p. 27-33. 

Zhang J., Xiuliang W., Jianting Y. et al. Effect of domestication on the genetic 79. 
diversity and structure of Saccharina japonica populations in China. Scientific Reports, 2017,  
vol. 7, nr. 42158. 

Zietkiewicz E., Rafalski A, Labuda D. Genome fingerprinting by simple sequence re-80. 
peats (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. Genomics, 1994, vol. 20(2), p. 
176-183. 

Гучетль С.З., Челюстникова Т.А., Рамазанова С.А. Межпопуляционная 81. 
изменчивость Orobanche cumana Wallr., поражающей подсолнечник в регионах юга 

Articole de fond Articole de fond



50

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

России, выявляемая молекулярно-генетическими маркерами, Масличные культуры. 
Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института 
масличных культур, 2011, vol. 1, p 146-147.

FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС 
РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ КАЛОРИЙНОСТИ ПИТАНИЯ
Гараева С. Н., Струтинский Ф. А., Постолати Г. В., Полякова Л. Д.

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

Rezumat
În articol este argumentată necesitatea unei abordări individuale a structurii alimentației 
în conformitate cu somatotipurile constituționale. Autorii efectuează analiza comparativă 
a dinamicii spectrului aminoacizilor din sângele șobolanilor cu diferite somatotipuri sub 
influența structurii calorice a rației. În baza valorilor indicilor metabolismului azotat 
studiați, sunt propuse următoarele rații alimentare optime pentru fiecare somatotip: 
astenic – 11% proteine, normostenic – 16% proteine și hiperstenic – 22-25% proteine.
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Введение
Современные условия проживания человечества характеризуются 

многообразием географо-экологических показателей, социо-экономического 
статуса людей, а также техногенными стрессами, недостаточностью физических 
и избытком психических нагрузок. Это, несомненно, влияет на характер, 
качество и структуру их питания. По информации ВОЗ, более половины 
онкологических и сердечно-сосудистых патологий, а также 60% болезней обмена 
веществ возникают как следствие неправильного или неполноценного питания. 
В частности, процент белка в рационах является одним из важных факторов, 
влияющих на проявление биологического потенциала живого организма.  
Так, содержание животных на низкобелковой диете приводит к подавлению 
секреции аденогипофиза, что проявляется в снижении основного обмена, 
остановке роста, понижении активности коры надпочечников, наступлении 
анэструса и снижении лактации. Качественные характеристики аминокислотного 
профиля того или иного пищевого продукта или рациона питания также 
являются очень важным показателем, определяющим биологическую ценность 
пищевого белка [13]. Недостаток лишь одной из аминокислот может вызвать 
задержку роста, потерю аппетита и развитие нарушений функционирования 
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органов и систем организма. При скармливании крысам рациона, полностью 
лишенного одной из незаменимых аминокислот, у них развивается синдром, 
характеризующийся исчезновением запасов гликогена в печени, атрофией 
поджелудочной железы, селезенки, желудка. Все изменения исчезают, если вскоре 
после появления симптомов недостаточности в рацион вводится лимитирующая  
аминокислота [3].

На основании анализа существующих теорий и систем питания, а также 
собственных исследований, в Институте физиологии и санокреатологии были 
обоснованы принципы санокреатологической системы питания [17, 18, 19, 20]. 
Санокреатологический подход постулирует, что для направленного влияния 
на формирование и сохранение здоровья человека необходима организация 
питания, основанного на возрастных периодах, обеспечивающих основной 
обмен и пластические функции, с учетом особенностей среды существования 
и профессиональной деятельности [18]. Питание должно снабжать организм не 
только необходимыми нутриентами, обеспечивая физическую выносливость, 
энергетические затраты и пластические процессы организма, но, что самое 
главное, должно быть направлено на формирование и сохранение соматического 
и психического здоровья. Таким образом, саногенный рацион, основываясь 
на главных характеристиках нутриентов, должен учитывать индивидуальные 
особенности, выраженные в соматотипе индивидуума и в характере его  
обмена веществ. 

Поиск маркеров, позволяющих контролировать уровень метаболического 
статуса на основе индивидуального подхода к оценке клинико-биохимических 
результатов, является весьма актуальным для решения задач формирования и 
поддержания саногенного статуса организма [14, 15, 21], что и явилось целью 
настоящего исследования.

Методы исследования
В 2016-2018 годах нами были исследованы особенности показателей 

азотистого обмена у крыс трёх соматотипов в условиях различной структуры 
калорийности питания, исходя из предложенной оптимальной структуры 
рационов для каждого соматотипа [14, 15] (таблица 1).

Экспериментальные исследования осуществляли в соответствии с «Правилами, 
принятыми в Европейской конвенции по защите позвоночных животных» [22].

Для экспериментов были отобраны по четыре группы белых крыс линии Wistar 
каждого соматотипа (всего 80 животных), со средней живой массой 190,0±0,4 г 
(астенический), 242,4±0,4 г (нормостенический), 297,2±0,2 г (гиперстенический). 
Животных всех групп содержали в одинаковых условиях со свободным доступом 
к воде, но на отдельных рационах с различной структурой калорийности 
питания (таблица 1). Продолжительность эксперимента составляла 2 месяца, что 
эквивалентно 2,8 годам жизни человека [7].

Анализ свободных аминокислот (САК) сыворотки крови и эритроцитов 
(в том числе окисленного глутатиона и карнозина) у подопытных животных 
осуществляли на анализаторе аминокислот ААА-339М методом ионнообменной 
хроматографии [5]. Полученные результаты обработаны с помощью 
статистического анализа по методу Стьюдента.
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Таблица1. Рационы с различной структурой калорийности питания, 
использованные для крыс разных соматотипов.

Компоненты, % I группа II группа III группа IV группа
Астенический 

Белки 8,0 11,0 12,0 14,0
Липиды 35,0 29,0 27,0 25,0
Углеводы 57,0 60,0 61,0 61,0

Нормостенический
Белки 14,0 16,0 18,0 20,0
Липиды 28,0 26,0 25,0 23,0
Углеводы 58,0 58,0 57,0 57,0

Гиперстенический
Белки 20,0 22,0 25,0 30,0
Липиды 25,0 23,0 22,0 21,0
Углеводы 55,0 55,0 53,0 49,0

Результаты и обсуждение
 Для оценки общего физиологического статуса организма весьма значимой 

представляется оценка аминокислотного пула по содержанию отдельных 
функциональных групп аминокислот, участвующих в различных физиологических 
и биохимических процессах: иммуноактивные, гликогенные, кетогенные и 
протеиногенные аминокислоты. 

Результаты исследований (таблица 2), свидетельствуют о том, что существует 
тесная взаимосвязь между количественными показателями содержания свободных 
аминокислот в сыворотке крови и биологической ценностью аминокислотного 
пула рациона.

В целом, содержание суммы ∑САК варьирует в пределах 200-490 Mkm/100 ml. 
Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют, что абсолютное количество 
САК в сыворотке крови всех групп крыс изменяется прямо пропорционально 
росту доли белка в рационе: наиболее значительно у астеников (в 2 раза), у 
гиперстеников в 1,6 раза, у нормостеников в 1,4 раза.

Однако, доля ∑САК в суммарной концентрации продуктов азотистого обмена 
(∑ПАО) по мере увеличения количества белка, в рационе снижается следующим 
образом: у астеников с 63,5% до 54,9% (в 1,2 раза), у нормостеников с 57,4% до 
49,04% (в 1,2 раза), у гиперстеников этой тенденции не наблюдается (рис. 1).

Концентрация протеина в рационе может влиять на потребность в конкретных 
незаменимых аминокислотах. В целом, с повышением уровня протеина в 
рационе потребность в аминокислотах, выраженная в процентах от рациона, 
растет, а потребность в незаменимых аминокислотах, выраженная в процентах от 
протеина, изменяется незначительно. Оптимальный баланс аминокислот играет 
важную роль для эффективного использования протеина в рационе. 

Наличие достаточного количества заменимых аминокислот в рационе 
снижает необходимость их синтеза из незаменимых. Поэтому коэффициент 
(К), отношение количества незаменимых аминокислот к количеству заменимых 
САК в сыворотке крови – незам.САК/замен.САК – является важным показателем 
обеспеченности организма полноценным рационом и должен составлять  
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0,5-1,0 [5]. Это соотношение в последние годы достаточно часто используется 
и в клинике в качестве индекса для оценки некоторых патологий, в частности, 
гипотрофии [5]. Величина коэффициента незам.САК/замен.САК растет у крыс 
всех соматотипов по мере увеличения доли протеинов в их рационе (рисунок 2); 
наиболее значительно он увеличивается у астеников (в 1,5 раза), у нормостеников 
и гиперстеников он возрастает соответственно в 1,3 и 1,2 раза.

Рисунок 1. Доли ∑САК и NH3 в общей сумме ∑ПАО в сыворотке крови крыс в 
условиях различных рационов питания. 

Рисунок 2. Коэффициент незаменимыеСАК/заменимые САК в сыворотке 
крови у крыс в условиях различных рационов питания.

Необходимо отметить, что незам.САК/замен.САК меньше 0,55 у крыс 
астеников и нормостеников группы 1 (при 8% и 12,5% белка в рационах, 
соответственно). Изменения концентрации этих групп аминокислот и их 
соотношений свидетельствуют о снижении возможности полноценного 
использования аминокислоты, как для продукции энергии, так и для синтеза 
белковых макромолекул [16].
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Максимум незам.САК/замен.САК достигает у астеников при 11% протеинов в 
рационе, у нормостеников – при 16-20% протеинов, а у гиперстеников – при 22% 
белка в рационе, что может свидетельствовать об оптимальности их обменных 
процессов в условиях указанных рационов.

Кроме этого, мы исследовали особенности пула свободных аминокислот в 
эритроцитах крови у крыс разных соматотипов в условиях различных рационов 
питания. Из таблицы 3 видно, что суммарное содержание свободных аминокислот 
ΣСАК в эритроцитах крови у крыс различных соматотипов изменяется 
разнонаправлено по мере увеличения доли белка в рационе. Чтобы понять 
физиологический смысл таких разнонаправленных изменений содержания ΣСАК 
в эритроцитах, целесообразно соотнести эти величины с соответствующими 
показателями ΣСАК в сыворотке крови у крыс по мере увеличения доли  
белка в рационе. 

Среднее соотношение К ΣСАК эритроциты/сыворотка крови в нашем 
эксперименте составляло у астеников 1,05±0,14, у нормостеников – 1,39±0,27, 
у гиперстеников – 1,89±0,15, что может косвенно свидетельствовать о скорости 
белкового обмена у крыс разных соматотипов.

По мере увеличения доли белка в рационе этот коэффициент увеличивается, 
достигая максимума у астеников (1,19) при 12% белка в рационе, у нормостеников 
(1,86) – при 16% белка в рационе, у гиперстеников (1,90-2,04) – при 20-25%  
белка в рационе.

Рисунок 3. Коэффициент ΣСАК эритроциты/сыворотка крови у крыс разных  
соматотипов, содержавшихся на различных рационах.

Кроме того, учитывая роль эритроцитов как депо аминокислот в системе крови, 
можно сделать вывод об устойчивости различных соматотипов к экстремальным 
ситуациям, в частности, низкобелковой или высокобелковой диеты.

Структурная дезорганизация мембраны эритроцитов может рассматриваться 
как универсальная типовая реакция целостного организма при патологиях 
диcрегуляции [12]. Изменение морфофункциональных свойств эритроцитов 
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происходит под влиянием физической нагрузки, гипоксии, эндотоксинов 
и применения фармакологических препаратов, которые изменяют 
антиоксидантный статус организма [11]. Установлено, что эритроциты являются 
высокочувствительными индикаторами метаболического состояния системы 
крови. Первичными мишенями действия токсичных агентов плазмы являются 
мембранные структуры эритроцита: липидный бислой, рецепторы, ионные 
каналы, транспортеры, ферменты [11]. 

Система глутатиона – одна из наиболее чувствительных систем регуляции 
антиоксидантного статуса организма [10]. Глутатиону отводят ключевую роль 
в защите клетки от оксидативного стресса [8, 9, 10]. Эритроциты особенно 
подвержены повреждению активными формами кислорода, поскольку для 
них характерна высокая концентрация кислорода в связи с их транспортной 
функцией. Здесь глутатионовая антипероксидазная система защищает гемоглобин 
от денатурации перекисью водорода и тормозит пероксидацию липидов, 
недостаточность глутатионпероксидазы приводит к гемолизу эритроцитов. 
Интактный глутатион всасывается в желудочно-кишечный тракт млекопитающих: 
скорость его транспорта через стенку тонкой кишки доминирует над скоростью 
его расщепления [23]. Главным органом синтеза глутатиона у млекопитающих 
является печень, которая обеспечивает около 90% синтеза всего циркулирующего 
глутатиона. Синтез глутатиона в печени связан с питанием, особенно с 
содержанием в корме цистеина. Считают, что высокий уровень глутатиона 
обеспечивается именно его резервом в печени [6, 9]. При голодании уровень 
глутатиона в печени снижается в среднем в 2 раза, но быстро увеличивается 
после еды [23]. Более 50% глутатиона печени экскретируется с желчью. Считают, 
что потенциально глутатион печени – это мощный восстанавливающий фактор 
метаболических превращений переокисленных жиров в тонкой кишке [9].

В организме этот трипептид присутствует в окисленной (дисульфидной) и 
восстановленной формах. Регуляция уровней окисленной и восстановленной 
форм глутатиона осуществляется печенью, почками, поджелудочной железой, 
а также путем тиолдисульфидного обмена с цистеином, поступающим из 
слизистой оболочки тонкой кишки [23]. Восстановленный глутатион служит 
коферментом для восстановления метгемоглобина в функционально активный 
гемоглобин [6]. Содержание окисленной формы глутатиона в тканях и плазме 
крови млекопитающих поддерживается на уровнях, более низких, чем содержание 
восстановленной формы этого трипептида.

Средняя концентрация окисленного глутатиона у астеников в условиях 
тестированных рационов составляет 24,38±5,46 Mkm/100 mg, у нормостеников – 
21,70±5,28 Mkm/100 mg, у гиперстеников – 19,62±2,30 Mkm/100 mg. Минимальная 
концентрация окисленного глутатиона (таблица 4) регистрируется в эритроцитах 
крыс нормостеников (12,74±3,91 Mkm/100 mg), которые содержались на рационе, 
состоявшем из 16% протеинов. У крыс астенического типа этот показатель 
минимален (19,68±5,81 Mkm/100 mg) при рационе с 11% белка. У крыс 
гиперстеников минимумы концентрации окисленного глутатиона (15,8-17,68 
Mkm/100 mg) отмечены при содержании крыс этого типа в условиях рациона с 
22-25% белка (рисунок 4А).
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По-видимому, указанные структуры калорийности обеспечивают высокое 
содержание восстановленного глутатиона у подопытных животных.

Таким образом, ориентируясь на уровень окисленного глутатиона в 
эритроцитах, наиболее оптимальными рационами кормления для крыс 
исследованных соматотипов, можно признать рационы с вышеуказанным 
содержанием белка. 

Таблица 4. Содержание окисленного глутатиона и карнозина в эритроцитах 
крыс (mkm/100 mg) различных соматотипов в зависимости от рациона питания.

Группы крыс 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Соматотипы окисленный глутатион
астеники 24,35±3,35 19,68±5,81 27,25±4,16 26,25±3,54
нормостеники 28,17±7,46 26,51±1,45 12,74±2,91 19,39±4,21
гиперстеники 15,86±2,34 17,68±2,02 21,52±1,20 23,41±1,31

карнозин
астеники 8,64±2,10 8,9±7,19 13,85±4,07 5,67±0,71
нормостеники 18,24±2,41 19,29±2,23 10,64±2,92 11,23±2,57
гиперстеники 26,11±2,10 28,68±7,19 21,83±4,07 17,27±0,71

Доказательство наличия актиоксидантной активности карнозина позволило 
сформировать новый взгляд на биологическую роль этого соединения и объяснить 
разнообразие его клеточных эффектов, что позволяет отнести это соединение 
к представителям класса низкомолекулярных гидрофильных антиоксидантов 
прямого действия [2, 4]. Многообразные физиологические эффекты карнозина 
реализуются на основе его антиоксидантных свойств. Результаты проведенных 
исследований выявили способность карнозина защищать животных от 
окислительного стресса, проявляющуюся в сочетании прямых антиоксидантных 
эффектов и модулировании активности ферментов, участвующих в контроле 
уровня активных форм кислорода в тканях. Так, карнозин защищает эритроциты 
от окислительного стресса, вызываемого гомоцистеиновой кислотой, препятствуя 
кислотному и осмотическому гемолизу эритроцитов [1, 4]. Эти эффекты не 
являются тканеспецифическими и связаны со стабилизацией, сохранением и 
восстановлением структуры мембран интактных клеток. Позднее было показано, 
что карнозин обладает супероксиддисмутазной активностью и является 
регулятором активности липоксигеназы [4]. 

Средняя концентрация карнозина достоверно отличается у крыс 
различных соматотипов в условиях тестированных рационов: у астеников –  
9,26±7,28 Mkm/100 mg, у нормостеников – 14,85±2,54 Mkm/100 mg, у 
гиперстеников – 22,97±6,34 Mkm/100 mg. 

Максимальное содержание карнозина (таблица 4) в эритроцитах у крыс 
астеников (13,85±4,07 Mkm/100 mg) зарегистрировано при их содержании 
на рационе с 12% белка, у крыс нормостеников (18,2-19,3 Mkm/100 mg) – при 
рационе с 14-16% белка, у крыс гиперстеников (26,1-28,7 Mkm/100 mg) – при 
рационе с 20-22% белка.

В условиях содержания крыс астеников на рационе с 14% белка, нормостеников 
– на рационе с 18-20% белка, гиперстеников – на рационе с 30% белка содержание 
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карнозина у них минимальное (5,67±0,71 Mkm/100 mg, 10,6-11,2 Mkm/100 mg, 
17,27±0,71 Mkm/100 mg, соответственно) (рисунок 4Б). 

А – окисленный глутатион Б - карнозин
Рисунок 4. Динамика содержания окисленного глутатиона и карнозина в 

эритроцитах крыс (mkm/100 mg) различных соматотипов в зависимости от 
рациона питания.

Наши исследования и анализ научных источников позволяют рассматривать 
уровни глутатиона и карнозина в эритроцитах как интегральные показатели 
состояния адаптационных процессов организма, состояния напряженности 
функциональных систем организма в ответ на различные внешние воздействия 
[12]. Использование для кормления крыс астенического типа рациона с 11-12% 
белка, для крыс нормостенического типа – рациона с 14-16% протеинов, для крыс 
гиперстенического типа – рациона с 20-25% белка обеспечивает стабильность 
антиоксидантного потенциала организма, что характеризует компенсаторные 
возможности их организма.

Сдвиги в морфо-биохимических свойствах эритроцитов не всегда имеют 
патологическую направленность и могут отражать компенсаторные процессы, 
поддерживающие структурную целостность клетки [11]. Поскольку оптимальность 
метаболизма состоит не только в стимуляции анаболических процессов, но и в 
сбалансированном протекании катаболических реакций за счет своевременной 
нейтрализации метаболических токсинов путем формирования повышенного 
детоксикационного потенциала организма, полученные нами данные позволяют 
определить границы компенсаторных возможностей различных соматотипов. 

Из изложенного становится понятной необходимость индивидуального 
подхода к выбору рациона с определенной калорийностью структуры питания в 
зависимости от скорости метаболических процессов и соматотипа организма.

Исходя из результатов проведенного исследования показателей азотистого 
обмена, наиболее оптимальными рационами для кормления крыс можно признать: 
для астенического типа – рацион с 11-12% белка, для нормостенического типа – 
рацион с 16% белка, для гиперстенического типа – рацион с 22-25% белка.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



60

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

     Выводы
Выявлена тесная взаимосвязь между количественными показателями 1. 

содержания свободных аминокислот в сыворотке крови и биологической 
ценностью аминокислотного пула рациона.

Коэффициент2.  незаменимыеСАК/заменимые САК сыворотки крови 
достигает максимума у крыс астеников при 11% протеинов в рационе, у 
нормостеников – при 16-20% протеинов в рационе, а у гиперстеников – при 22% 
белка в рационе, что может свидетельствовать об оптимальности их обменных 
процессов в условиях указанных рационов.

По мере увеличения доли белка в рационе, коэффициент 3. ΣСАК 
эритроциты/сыворотка крови достигает максимума у астеников (1,19) при 
12% белка в рационе, у нормостеников (1,86) – при 16% белка в рационе, у 
гиперстеников (1,90-2,04) – при 20-25% белка в рационе.

Минимальная концентрация окисленного глутатиона регистрируется в 4. 
эритроцитах у крыс астенического типа при содержании в рационе 11% белка, у 
крыс нормостеников – при 16% протеинов, у крыс гиперстеников – при рационе 
с 22-25% белка. Указанные структуры калорийности, вероятно, обеспечивают 
высокое содержание восстановленного глутатиона у подопытных животных. 

Максимальное содержание карнозина в эритроцитах крыс астеников 5. 
зарегистрировано при их содержании на рационе с 12% белка, у крыс 
нормостеников – при рационе с 14-16% белка, у крыс гиперстеников – при 
рационе с 20-22% белка.

Наиболее оптимальными рационами кормления крыс можно признать: 6. 
для астенического типа рацион с 11-12% белка, для нормостенического типа – 
рацион с 16% белка, для гиперстенического типа – рацион с 22-25% белка.
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TELEMEDICINA: IMPACTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
Botnaru Nicolai

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Rezumat

Introducerea telemonitorizării în serviciile de sănătate va schimba relaţia dintre medic și 
pacient. Din punct de vedere social serviciile de telemedicină vor duce la îmbunătățirea 
calității vieții, a fluxului de lucru în clinică/spital, la reducerea ratei de spitalizare și 
a numărului de complicații și rezultate negative, la corecția de urgență a parametrilor 
vitali esențiali ai corpului uman, precum și a informații extinse despre starea pacientului, 
prevenirea secundară a bolilor și diagnosticarea precoce a acestora. Din punct de vedere 
economic, monitorizarea la distanță este mai avantajoasă deoarece costul implementării 
este mai mic decât efectul economic prevăzut datorită reducerii cererilor de îngrijire 
medicală. Totodată va avea acces sporit la îngrijirea medicală a populației care trăieşte 
în regiuni îndepărtate geografic, zone rurale, a pacienților cu handicap, precum și a 
pacienților cu boli cronice.
Cuvinte cheie: Servicii de telemedicină, impact economic, impact social, telemonitorizare, 
maladii cardiovasculare (BCV), maladii respiratorii, hipertensiune arterială (HTA).
Depus la redacţie 23 septembrie 2019
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gmail.com, tel. (+373 22) 73-71-42

1. Analiza stării sănătății populației și rolul telemedicinii în supravegherea 
stării sănătății pacienților.

Sănătatea populației este o problemă importantă, care necesită o atenție sporită 
la nivel național, fiind în același timp o problemă de actualitate la nivel european și 
mondial. Starea de sănătate a populației este influențată în mare măsură de calitatea 
serviciilor medicale, de rapiditatea intervenției și de măsura în care pot fi consultați un 
număr cât mai mare de pacienți simultan.

Problema actuală alarmantă a sănătății și reproducerii sanogene a populației țării, ce 
se consideră ca cea mai mare avuție a unui popor, gravitatea consecințelor primejdioase 
pe care le va avea în viitorul apropiat în cazul nesoluționării ei, pune în pericol nu 
numai calitatea vieții, supraviețuirea populației, dar și stabilitatea țării, de aceea ea 
trebuie să fie recunoscută ca problemă de stat de prim rang [11]. 

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), bolile cardiovasculare 
reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la nivel global în ultimele decenii (29,8% 
din numărul total de decese în anul 2010), iar prognoza până în anul 2020 prevede 
creşterea numărului total de decese din cauza maladiilor cronice netransmisibile cu 
15%, majoritatea acestora fiind determinate de afectarea organelor cu funcţii vital 
importante: cord şi creier. Se estimează ca până în 2030 circa 23,6 milioane de oameni 
vor muri din cauza maladiilor cardiovasculare [19].

În cadrul acțiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 se găsește „îngrijirea 
sustenabilă a sănătății și furnizarea de sprijin bazat pe TIC pentru o viață demnă 
și autonomă”. Pentru atingerea acestor obiective este definită acțiunea-cheie 
nr. 13 care prevede implementarea de scară largă, până în 2020 a serviciilor de  
telemedicnă [20, 47].
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La fel Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a stabilit următoarele: Până în 
2020, cetăţenii Republicii Moldova vor beneficia de servicii de sănătate îmbunătăţite, 
transparente şi accesibile, prin utilizarea inteligentă a tehnologiilor informaţionale 
şi comunicaţiilor – Servicii Telemedicină (telediagnostic, teleconsultaţie,  
telemonitorizare) [16].

Maladiile cardiovasculare pe drept sunt numite epidemia secolului XX şi XXI. 
În ultimii 20 de ani se plasează printre principalele cauze ale deceselor la populaţia 
din ţările economic dezvoltate [57]. În Statele Unite ale Americii cca 13 milioane de 
persoane suferă de boală coronariană, iar anual sunt înregistrate 470 000 cazuri [15]. 

Potrivit estimărilor din cauza bolilor cardiovasculare (BCV) anual sunt înregistrate 
circa 17,3 milioane de decese. Rata mortalităţii BCV variază în dependență de vârstă, 
statutul socio-economic, etnie şi regiunea geografică, fiind mai crescută la vârstnici, 
bărbaţi şi la persoanele cu stare socio-economică precară. În Europa BCV este 
responsabilă de aproximativ ½ din totalul deceselor, cauzând peste 4,35 milioane de 
decese în fiecare an în cele 53 de state membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, 
Regiunea Europeană și peste 1,9 milioane de decese în fiecare an în Uniunea Europeană. 
BCV reprezintă cauza a 42% dintre decesele înregistrate în rândul populaţiei masculine 
şi respectiv 55% din decesele din rândul femeilor din Uniunea Europeană. Mortalitatea 
cardiovasculară înaltă din Republica Moldova depăşeşte nivelul mediu global aproape 
de două ori [46].

Analiza efectuată în Republica Moldova a cazurilor mortalităţii pentru principalele 
localizări în vârstă aptă de muncă pentru anul 2015, demonstrează, că maladiile 
sistemului cardiovascular s-au înregistrat în 648,2 la 100 mii de populaţie, tumorile 
– 172,0, iar bolile aparatului respirator – 51,6 la 100 mii de populaţie. Mortalitatea 
în vârstă aptă de muncă cu toate că are tendinţa spre scădere, rămâne la valori înalte. 
În mediul rural acest indicator este de 1,4 ori mai mare decât în mediul urban ceea 
ce poate fi explicat prin accesibilitatea mai redusă a populaţiei rurale la serviciile de 
sănătate calitative. Dintre cauzele cele mai frecvente de deces, maladiile sistemului 
cardiovascular au o rată cea mai mare (25,8%) [43].

În Rusia, anual din cauza maladiilor cardiovasculare au fost înregistrate decese 
cca 1,2 de mln persoane ce constituie 55,5% din totalul deceselor. Indicele mortalităţii 
cauzate de maladiile sistemului cardiovascular în Rusia la începutul secolului XXI era 
destul de înalt, depășind nivelul ţărilor dezvoltate de 5-6 ori [54, 58]. Mortalitatea din 
cauza maladiilor sistemului circulator este mai sporită decât în ţările cu o economie 
dezvoltată (749 cazuri la 100 000 populaţie), cota parte în structura mortalităţii din 
maladiile sistemului cardio-circulator constituie la bărbaţi – 56,6%, la femei – 40,4%. 
Actualmente din cauza BCV suferă 15-17% din populaţia matură din Rusia [62].

Statisticile relevă, că la nivel mondial, anual se înregistrează peste 17 milioane de 
decese, iar acest număr este în continuă creştere. Până în a. 2030, dacă nu se vor adopta 
măsuri imediate, se aşteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară an de an, din cauza 
afecţiunilor cardiovasculare [19].

Pentru Republica Moldova, bolile cardiovasculare reprezintă o problemă majoră 
atât medicală, cât şi socio-economică. Acestea se plasează constant pe primul loc 
printre cauzele de deces ale populaţiei apte de muncă și reprezintă aproape 57% 
din mortalitatea totală [30]. Printre persoanele care au decedat din cauza maladiilor 
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cardiovasculare, 25-26% erau la o vârstă aptă de muncă [34]. Printre cercetările realizate 
de Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al AȘM a fost demonstrat, că la peste 80% 
dintre copiii de vârsta școlară au fost evidențiate dereglări funcționale ale sistemului  
cardiovascular [5].

Cercetătorii britanici au analizat 13 studii care au fost realizate pe aproape 200.000 
de cetăţeni europeni şi au descoperit că indivizii care se simt stresaţi la locul de 
muncă au cu 23% mai multe şanse de a suferi un atac de cord sau de a deceda ca 
urmare a bolilor coronariene, comparativ cu alţi lucrători. Actualmente, specialiştii 
cred că eliminarea factorilor de risc ar putea preveni 3,4% din cazurile de boli  
coronariene [35].

În baza cercetărilor complexe, efectuate pe parcursul a mai multor ani în domeniul 
stresului, adaptării și dereglărilor funcționale, tutelate în spațiul ex-sovietic de 
Institutul de Fiziologie al Academiei de Științe a Moldovei, a fost elaborată strategia 
cercetărilor ce țin de problema sănătății, conform căreia a fost propusă și argumentată 
o nouă abordare a soluționării acesteia, în comparație cu cea patogenetică, utilizată în 
medicina contemporană și fondată Sanocreatologia – o nouă știință, care are ca scop 
elaborarea teoriei și practicii prevenirii degradării biologice precoce a organismului 
uman, formării și menținerii dirijate a sănătății, reproducerii descendenților sanogeni 
în conformitate cu condițiile de viață [60, 61].

În premieră a fost elaborat conceptul cu privire la sănătatea integrală, ca punct 
de reper al sanocreatologiei, conform căruia sănătatea organismului uman prezintă 
un fenomen determinat de procesele genetice, biochimice, morfologice, fiziologice 
şi psihice interdependente şi intercoordonate şi se manifestă în linii generale nu 
numai prin crearea şi menţinerea morfologică şi funcţională completă a organelor şi 
sistemelor la nivel filogenetic determinat, prin coordonarea şi integrarea funcţiilor lor, 
prin menţinerea homeostaziei în condiţiile instabilităţii factorilor mediului ambiant, dar 
şi prin potenţialul adaptiv înalt, ce asigură realizarea necesităţilor fiziologice, cognitive, 
sociale, perceperea adecvată a mediului înconjurător şi reproducerea descendenţilor 
sănătoşi [11].

În ultimii ani o atenţie majoră este îndreptată asupra problemei cercetării 
tensiunii arteriale, care prezintă una din cele mai răspândite afecţiuni ale sistemului 
cardiovascular, cu o frecvenţă sporită a morbidităţi, deseori finisând cu moartea. Datele 
oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii relevă, că răspândirea hipertensiunii printre 
persoanele cu vârstă mai mare de 65 ani constituie 70% [49]. Conform prognozei, 
numărul bolnavilor vârstnici din lume ce vor suferi de hipertensiune în anul 2025 va 
atinge 1,5 mlrd [39].

Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o importantă cauză de morbiditate 
şi mortalitate, care este o patologie frecventă: în Europa din 3 persoane una este 
hipertensivă, iar în populaţia de peste 60 de ani prevalenţa hipertensiunii fiind de 
peste 50% [42]. Hipertensiunea arterială este una din cele mai răspândite maladii ale 
sistemului cardiovascular. Conform unui studiu epidemiologic efectuat în Federaţia 
Rusă sa stabilit, că de hipertensiune suferă 39,6% femei și 47,3% bărbați [26, 59].

La nivel global se estimează că în cadrul populației printre bolnavii hipertensivi 
doar 57% își cunosc problema de sănătate, aproximativ 40% primesc medicație 
antihipertensivă, însă doar 13,2% au tensiunea arterială (TA) controlată. Dacă am reuși 
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să tratăm jumătate dintre persoanele cu tensiune arterială necontrolată (inclusiv pe cei 
tratați incorect și netratați), 10 milioane de decese ar fi evitate în întreaga lume în 10 ani 
din cauza atacurilor cardiovasculare [29].

În Republica Moldova accidentul vascular cerebral este a treia cauză a mortalității 
după afecţiunile cardiace şi reprezintă o problemă majoră, cu consecințe socio-economice 
importante, pentru că pacienţii care supravieţuiesc deseori rămân cu dezabilităţi motorii 
şi cognitive severe, majoritatea neputând să-şi reia activitatea pe care o desfăşurau 
înaintea debutului bolii. În structura mortalităţii în Republica Moldova bolile cerebro-
vasculare ocupă locul II cu 168,2 cazuri la 100 000 populaţie [44].

O problemă majoră prezintă și bolile de plămâni, care reprezintă cauza unuia din 
zece decese înregistrate în Europa, se arată într-un raport îngrijorător al Societății 
Europene de boli respiratorii. Rata îmbolnăvirilor cu afecțiuni pulmonare obstructive 
va crește în următoarele doua decenii, ajungând la unul din patru decese [18].

În Republica Moldova, în perioada 2013-2017 media mortalităţii prin anumite 
patologii ale aparatului respirator (tumori bronhopulmonare maligne, tuberculoză 
pulmonară, boli pulmonare nespecifice) constituie – 56,1%, inclusiv letalitatea prin 
boli pulmonare nespecifice constituie – 97,9%, letalitatea prin tumori bronhopulmonare 
maligne – 54,9% şi letalitatea prin tuberculoza pulmonară –15,6% [37].

Astfel, în Marea Britanie 112 de decese la 100.000 de locuitori sunt provocate 
din cauza bolilor pulmonare. Situația nu este mai roz nici în Belgia (117 decese la 
100.000 de locuitori), nici în Danemarca, Ungaria sau Irlanda lucrurile nu stau mai bine.  
La polul opus se situează Suedia, cu circa 55 de decese la 100.000 de locuitori [18].

Potrivit apelului OMS şi al liderilor Alianţei Globale 2013, decesele premature 
cauzate de bolile cronice necontagioase ar putea fi reduse cu 25% până în anul 
2025, atingerea acestei ţinte însemnând, în primul rând, reducerea mortalităţii 
cardiovasculare premature prin corecţia factorilor de risc comportamentali, reducerea 
incidenței hipertensiunii arteriale, a diabetului zaharat, a obezităţii, concomitent cu 
acoperirea tratamentului cu medicamente esenţiale, consiliere şi aplicarea tehnologiilor  
moderne [9].

Speranţa de viață în Europa este în continuă creştere, numărul persoanelor în vârstă 
trăind singure este în creștere datorită îmbătrânirii populației europene: în 2030, 37% 
din populația europeană va avea mai mult de 60 de ani, în timp ce persoanele mai 
în vârstă de 80 ani care reprezintă astăzi 3% din populația europeană vor reprezenta 
10% din populația anului 2050. Acest fenomen demografic va antrena o creștere a 
problemelor legate de vârstă (generatoare de pierdere de autonomie) ca și o scădere a 
numărului populației active [10, 47, 48]. 

Îmbătrânirea populației este un fenomen global care afectează toate zonele 
lumii, iar la nivel global, se estimează că proporția persoanelor în vârstă va fi de  
21% în 2050 [31].

Datele expuse de către Organizaţia Naţiunilor Unite, relevă, că peste 40 de ani 
vârsta de 60 de ani va atinge fiecare al cincilea cetăţean al Terrei. În anul 2045 din 
numărul total de persoane cu vârsta mai mare de 60 ani pentru prima oară va depăşi 
numărul persoanelor care nu au atins încă vârsta de 14 ani [4].

Așadar, pacienţii cu patologie evolutivă cronică cum ar fi bolile respiratorii, 
cardiovasculare (BCV), hipertensiunea arterială (HTA), diabetul zaharat, reprezintă 
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o problemă majoră atât pentru țările dezvoltate, cât și țările în curs de dezvoltare și 
persoanele din toate grupele de vârstă [52].

Dacă în Germania pentru un pacient care suferă de maladii cardiovasculare se alocă 
370 de euro, iar în Europa, în medie, 212 euro, în România această sumă este egală doar 
cu 27 de euro, iar în Moldova – și mai puțin [34].

În prezent domeniile telemonitorizării, telediagnosticului au un ritm accelerat 
de dezvoltare cu impact major în medicină. Anume, ingineria biomedicală este acea 
ramură a bioingineriei care se referă la toate procedurile terapeutice şi investigatorii 
care se fac cu sprijin tehnic, dar şi la producerea aparaturii şi asistenţa acesteia în timpul 
utilizării. Aceasta cuprinde toate aplicaţiile diferitelor ramuri ale ingineriei care pot fi 
folosite la rezolvarea problemelor pe care le întâmpină medicina: fiecare „intersecţie” 
a unui domeniu ingineresc cu o latură a medicinii (cardiologie, neurologie, imagisticǎ), 
constituie o potenţială arie de dezvoltare a unor aplicaţii. Ingineria biomedicală 
presupune înţelegerea perfectă a funcţionării organismului uman în vederea creării şi 
dezvoltării unor aparate şi instrumente folosite la diagnosticarea şi vindecarea bolilor, 
sau înlocuirea organelor afectate [45].

Așadar, telemedicina care furnizează la distanţă servicii medicale, poate contribui 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor şi, totodată, poate răspunde 
provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate.

2. Impactul economic
Implementarea serviciilor de telemedicină, implică evident dezvoltări economice 

bazate pe tranzacții comerciale între producătorii/distribuitorii din domeniul 
tehnologiilor digitale si administrațiile medicale publice sau private. Țările din Europa 
au adoptat o politică adecvată și materializată ca atare în bugetele sistemelor de 
sănătate publice sau private prin care își exprimă ambiția de a juca un rol important în 
materie de oferte tehnologice și de servicii de telemedicnă. Monitorizarea la distanță 
este fezabilă din punct de vedere economic, deoarece costul implementării sale este mai 
mic decât efectul economic așteptat datorită reducerii cererilor de îngrijire medicală și 
a menținerii resurselor de muncă în economie. Crearea de noi piețe și de noi locuri de 
muncă apare astfel ca o consecință a acestor politici. 

Din punct de vedere economic, obiectivele telemedicinei sunt: oferire de îngrijiri 
eficace si rapide, o mai buna organizare si monitorizare a sistemului de sănătate, 
diminuarea costurilor actelor medicale. Potrivit statisticilor, se poate trage concluzia că 
telemedicina aduce profituri substanțiale.

Conform unui studiu realizat în Franța, se estimează, că telesupravegherea medicală 
a 700.000 de persoane diabetice se traduce prin economii pentru sistemul de sănătate de 
925 de euro (persoana/an), deci o economie anuală de 647,6 milioane de euro. In total, 
telemedicina aplicată pacienților suferind de cele patru principale boli cronice (diabet, 
insuficientă cardiacă, insuficientă renală si hipertensiune arterială) ar permite realizarea 
a 2,6 miliarde de euro economie pe an până în 2020 [27].

Un studiu efectuat de Global Inițiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD), a stabilit, că peste 27 000 de pacienţi au decedat în Marea Britanie în anul 
2004 din cauza bronho-pneumopatiei obstructive cronice (BPOC), iar costurile alocate 
pentru tratamentul acestora s-au ridicat la 6,6 miliarde de lire sterline [3, 13].

Serviciile de telemedicina la nivel mondial au confirmat o creștere semnificativa, iar 
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estimările făcute au evidențiat o creștere de la 9.8 miliarde dolari în 2010 la 23 miliarde 
dolari în 2015 (o rată compusă de creștere anuală de peste 18,6% în următorii ani). 
În anul 2016 a atins valoarea de aproape 10 miliarde de dolari – 22.5% creștere, doar 
pentru segmentul de telehome [14]. Dacă piaţa serviciilor telemedicină era evaluată în 
2013 la aproximativ 60,8 miliarde de dolari. Prognozele sunt foarte optimiste, că până 
în 2020 va ajunge la 233,3 miliarde de dolari, segmentul de mHealth fiind aşteptat să 
aibă cea mai importantă creştere, de la 24,3 miliarde de dolari până la 55,9 miliarde de 
dolari în 2020 [12].

În raportul dării de seamă a Brookings Institution relevă, că în 2017 venitul de la 
mHealth în SUA a atins 5,9 mlrd dolari, iar în China cca 2,5 mlarde dolari. În Rusia 
volumul pieţii, mHealth a atins 800 mln dolari şi, astfel a intrat în lista Top a celor  
10 ţări în acest domeniu [24]. 

În Scoția, un program de telemedicină care a implicat mai mult de 7,9 mii de 
persoane a fost realizat din 2006 până în martie 2008. Peste doi ani de la iniţierea 
proiectului, mai mult de 11 milioane de lire s-au economisit pentru sistemul de sănătate. 
Printre criteriile de determinare a economiilor: o externare mai devreme de la spital, o 
reducere a numărului de spitalizări neplanificate etc. [1, 21].

Surse bibliografice relevă, ca urmare a implementării programului de telemedicină 
acasă în spitalele veteranilor din Statele Unite, numărul de spitalizări a scăzut cu 20%, 
zile pat - cu 25%. Costul programului de telemedicină pentru fiecare pacient a fost de 
1,600 de dolari pe an. Pentru comparație: organizarea asistenței medicale primare la 
domiciliu costă 13 mii de dolari anual și îngrijirea medicală într-o casă privată pentru 
bătrâni - 77 mii dolari pe an. Sondajele efectuate în perioada 2006-2007 au arătat, că 
84% dintre pacienți au fost mulțumiți de folosirea serviciilor de telemedicină [8].

Într-un raport publicat de King’s Fund referitor la asistența medicală din Regatul 
Unit, autorul denotă, că economiile preconizate pentru tratamentul maladiilor, care fac 
parte din grupul major de boli, după introducerea tehnologiei de telemedicină atinge 
nivelul de la 20,4% la 54,6% pe an [7, 8].

Potrivit noului raport de cercetare al companiei Berg Insight, veniturile din soluții 
și servicii de monitorizare la distanță a pacienților în 2018 au fost 17,5 miliarde de euro. 
Acestea au inclus venituri din vânzări de dispozitive medicale de monitorizare, soluții 
de comunicare mHealth, pentru pacienți pe baza mHealth. Rata anuală de creștere 
cumulată a veniturilor provenite din monitorizarea la distanță a pacienților până în 
2023 este de așteptat să fie de 21,4%, ajungând la 46,1 miliarde de euro până la sfârșitul 
perioadei de prognoză. 

Majoritatea veniturilor provin din vânzarea de echipamente medicale. Cele mai 
mari rate de creștere sunt demonstrate de noile platforme de îngrijire medicală și se 
așteaptă ca, în perioada descrisă, rata medie anuală de creștere în acest sector al pieței să 
fie de 53,1%. Noile modele de îngrijire medicală bazate pe aceste tehnologii corespund 
adesea preferințelor pacienților de a conduce un stil de viață mai sănătos, mai activ și 
mai independent [28]. 

Așadar, introducerea telemonitorizării în serviciile de sănătate va schimba relaţia 
dintre medic și pacient. Schimbarea acestor probleme ca consecinţe va duce la sporirea 
costului al întregului sistem de sănătate, care în multe țări ale lumii atinge 12-14% din 
produsul național brut [56].
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3. Impactul social
Schimbările demografice, progresul tehnologiei medicale și problemele regionale 

în oferirea accesului medical către zonele cu densitate joasă a populației ridică 
probleme mari sistemului de sănătate. Progresul rapid din tehnologia informației 
va avea un impact major asupra felului în care vor fi oferite serviciile de sănătate în 
viitorul apropiat. Cele mai promițătoare aplicații în telemedicină includ: prevenția 
și modificarea stilului de viață, managementul bolilor cronice, incluzând aici bolile 
cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul și insuficiența cardiacă, detectarea aritmiilor, 
monitorizarea oferită de stimulatoare și defibrilatoare implantabile, telereabilitarea.

Domeniile telemonitorizării, telediagnosticului au un ritm accelerat de dezvoltare 
cu impact major în medicină. Telemedicina adică furnizarea la distanţă de servicii 
medicale, poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor şi, 
totodată, poate răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate.

 Astfel, beneficiile telemedicinei pot fi ca:
Îmbunătăţirea accesului la ingrijiri medicale de specialitate;	
Reducerea erorilor medicale prin accesul rapid al doctorului curant la o a doua 	

opinie referitoare la diagnosticarea/tratamentul unui pacient;
Şanse mai mari de supravieţuire a pacientilor aflaţi in situaţii de urgenţă in zone 	

in care nu există specialişti, prin acces la consultaţii de specialitate bazate pe informaţii 
medicale obţinute in timp real;

Reducerea anumitor cheltuieli pentru sistemul sanitar prin diminuarea costurilor 	
necesare transportării pacienţilor intre diferite spitale [22].

La congresul a 14-a ISHNE (Internaţional Society for Holter and Noninvasive 
Electrocardiology) o atenţie deosebită a fost acordată serviciului de telemedicină, care 
este o direcţie prioritară în dezvoltarea activităţii ISHNE (Internaţional Society for 
Holter and Noninvasive Electrocardiology). Totodată, la acest congres participanţii din 
Argentina, Germania, Franţa, Polonia, Statele Unite ale Americii au confirmat rolul 
şi importanţa serviciilor de telemedicină în eficacitatea tratamentului pacienţilor cu 
dereglări a ritmului cardiac şi a pacienţilor care poartă pacemaker [55].

Rezultatele cercetărilor efectuate pe 1450 pacienţi, pentru a evalua perioada medie, 
iniţial, de la apariţia complicaţiilor până la înregistrarea de către medic a acestor cazuri 
prin metode de observaţii clasice (ambulatoriu) şi prin metoda telemonitoring, au 
demonstrat, că aplicarea serviciului „Home Monitoring” este mai rapidă şi constituie 
mai puţin de 30 de zile, pentru a diagnostica şi a preciza diverse patologii sistemului 
cardiovascular [41, 51].

Un avantaj important al telemedicinii îl constituie câştigul evident al timpului, ceea 
ce este vital pentru pacientul critic – 5 ore necesare pentru realizarea unei consultaţii 
la Bălţi, faţă de 0,5 ore necesare în soluţionarea cazului prin intermediul serviciilor de 
telemedicină, şi, în acelaşi timp, permite creşterea numărului de pacienţi consultaţi, 
reduce efectul nefavorabil, istovitor al deplasărilor la specialişti, exclude deplasările 
neargumentate şi permite utilizarea transportului sanitar specializat anume în cazurile 
indicate [40].

Din surse bibliografice s-a stabilit, că în 2014, erau monitorizaţi circa 80,900 de 
pacienţi cu boli pulmonare obstructive cronice. Până în 2020, pe acest segment, se 
va înregistra o creştere anuală de 29%, ceea ce va duce la circa 371,000 de pacienți 
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monitorizaţi în 2020. Dacă în 2014 numărul hipertensivilor monitorizaţi de la distanţă 
era de 83,000, adică aproximativ egal cu cel al bolnavilor cu boli pulmonare obstructive 
cronice, IHS estimează că numărul primilor va creşte mai rapid, cu un ritm anual de 
38%, şi va ajunge în 2020 la 574,000 [36].

Introducerea masivă a monitorizării de la distanță va reduce povara asupra sistemului 
de sănătate prin prevenirea infarctului miocardic (95 de cazuri cu o acoperire de 90% 
timp de 5 ani), accidente vasculare cerebrale (630 cu o acoperire de 90% timp de 5 ani) 
și apeluri medicale de urgență. Serviciile de telemedicina ajută la reducerea ratelor de 
morbiditate și de mortalitate, astfel, pacienții monitorizați trăiesc cu 15%-55% mai 
mult decât cei care primesc îngrijiri uzuale. Soluțiile de telemedicină permit accesul la 
îngrijire pentru un număr mai mare de pacienți și sunt utile în special în zonele rurale 
izolate sau pentru pacienții care au nevoie de tratament de specialitate de la medici din 
alte regiuni sau țări [25] . 

Totodată, telenursingul este în dezvoltare rapidă în multe ţări datorită unor factori 
precum necesitatea reducerii costurilor medicale, creşterea numărului de pacienţi în 
vârstă sau cu boli cronice, îmbunătăţirea îngrijirilor medicale în zone geografice izolate. 
Circa 72% dintre persoanele peste 70 ani locuiesc singure, iar 90% dintre ele îşi doresc 
să fie independente, deci necesită telesupraveghere la domiciliu [38]. 

S-a demonstrat, că în 97% de cazuri la stabilirea diagnozei în baza datelor prelevate 
de către «Home Monitoring», sunt identice cu concluziile stabilite de către personalul 
medical din ambulatoriu [50].

S-a stabilit, că monitorizarea la distanță a pacienților cu insuficiență cardiacă și 
dispozitive cardiace implantabile, a scăzut rata de spitalizare față de monitorizarea 
standard (37,1% versus 45,5%). Sistemul este atât de eficient, încât a primit rambursare 
din partea sistemului de sănătate din Polonia [29]. 

Începând cu anul 2020 în Rusia, va fi introdus pe etape monitorizarea electronică 
a pacienţilor cu ajutorul echipamentelor individuale, care vor înregistra T/A, frecvenţa 
cardiacă, concentraţia glucozei în sânge, localizarea pacientului etc. Totodată în cazul 
schimbărilor critice acestor parametri vitali va fi accesată sistema de alarmă [23].

Directorul Institutului de Chirurgie în numele Vishnevsky A.V. relevă, că anume 
telemonitorizarea ar putea fi soluţia de a rezolva mai multe probleme de sănătate în 
Rusia pentru pacienţii cu probleme cardiace, utilizatori de echipamente mobile.  
Ca rezultat, telemonitorizarea va reduce mortalitatea pacienţilor, va spori supravieţuirea 
lor, va reduce costul tratamentului cca de două ori şi necesitatea de a contacta  
un medic [33]. 

În anul 2017, în Statele Unite ale Americii 2,8 mln de persoane foloseau 
monitorizarea la distanţă, printre care pacienţii cu patologii a sistemului cardiovascular, 
care necesită monitorizarea în timpul somnului, şi cei care se foloseau de serviciile  
telemedicină [17, 32].

Unii autori [2] relevă, că în spitalele din SUA de la 4% până la 17% de decese sunt 
cauzate de stop cardiac. Folosind tehnologiile moderne de monitorizarea la distanță ce 
integrează tehnologii de tipul rețele de senzori fără fir, această pondere a mortalității 
poate fi diminuată până la 70% [53].

S-a stabilit, că între anii 2010 şi 2060, ponderea populaţiei de peste 80 de ani - 
un grup de vârstă cu cereri medicale ridicate - se va dubla. Ponderea populaţiei în 
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pensionare (peste 65 de ani) se va extinde cu o rată similară, în timp ce ponderea 
populaţiei în vârstă activă va fi redusă cu zece procente [10].

Totodată progresul tehnico-ştiinţific şi tehnologic creşte numărul factorilor 
stresogeni, condiţiile de viaţă devin mai agresive cu consecinţe negative asupra 
sănătăţii, ceea ce presupune monitorizarea dinamică a funcţiilor organelor de importanţă 
vitală. Cea mai simplă variantă de telemonitorizare a sănătăţii prezintă un autocontrol 
şi consultarea cu sanocreatologul prin Internet, care se poate realiza atât prin poșta 
electronică, cât și în regim „on-line” [40].

Anume monitorizare de la distanţă, aceasta este forma palpabilă pe care o are 
telemedicina. Monitorizarea la distanţă permite profesioniştilor din domeniul sănătăţii 
să stea la propriu cu ochii pe pacientul aflat la distanţă, utilizând diverse dispozitive 
tehnologice. Monitorizarea la distanţă este foarte practică şi economică pentru pacienţii 
care au maladii cronice. Bolnavii de tensiune arterială, cei care suferă de diabet, de 
insuficienţă cardiacă congestivă, bolile pulmonare cronice şi altele pot beneficia de 
avantajele certe ale monitorizării la distanţă. Monitorizarea la distanţă este mai 
eficientă decât vizita la cabinet şi cu infinit mai multe avantaje şi pentru medic şi pentru 
pacient. Nu în ultimul rând trebuie spus că investiţiile în aparatura care să permită 
monitorizarea la distanţă sunt accesibile oricui. Costurile totale ale serviciilor medicale 
sunt mici, comparativ cu calitatea serviciilor medicale pe care le oferă şi timpul în care 
se soluţionează o problemă medicală.

Telemedicina interactivă este forma absolută operaţională pentru acest domeniu 
medical, intermediat de tehnologie. Aceasta variantă de telemedicină implică o 
interacţiune sincron, în timp real, între pacient şi medic prin tehnologie audio şi video. 
Telemedicina interactivă poate fi o alternativă viabilă atunci când consultaţia faţă-în-
faţă nu este disponibilă, nu este fezabilă sau este imposibilă (din cauza distanţelor, a 
costurilor sau a condiţiilor meteo). Această metodă poate fi comparabilă cu o consultaţie, 
cu emiterea unui diagnostic, a unei prescripţii şi a sfaturilor medicale asociate. În unele 
cazuri, o asistentă sau tehnician poate ajuta realizarea consultaţiei şi poate utiliza 
instrumentele de e-health.

Așadar, anume domeniile telemonitorizării, telediagnosticului care au un ritm 
accelerat de dezvoltare cu impact major în medicină şi care furnizează la distanţă servicii 
medicale, poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor, în 
special în cazurile provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate, îmbătrânirea 
populaţiei, proliferarea maladiilor cronice, îngrijirea la domiciliu a persoanelor în 
vârstă, bolnavii izolaţi sau cei care se deplasează cu dificultate, demografia medicală, 
repartiţia teritorială inegală a serviciilor medicale etc. [6].
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

PRINCIPII ȘTIINȚIFICE ȘI CRITERII DE TESTARE ȘI SELECTARE 
A AGENȚILOR DE INDUCERE A  CROS-TOLERANȚEI 

PLANTELOR
Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Buceaceaia Svetlana, 

Aluchi Nicolae, Proca Olga

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor

Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele verificării experimentale a principiilor științifice de 
elaborare a strategiei de inducere exogenă  a cros-toleranţei plantelor. S-a demonstrat 
că inducerea cros-toleranței plantelor poate fi asigurată prin utilizarea exogenă a 
agenților cu impact pozitiv asupra reacțiilor nespecifice de răspuns a plantelor la 
acțiunea factorilor adverși. Ca test-criterii de selectare a inductorilor cros-toleranței 
sunt:   a) gradul de activizare a mecanismelor de autoreglare a homeostaziei apei; b) a 
mecanismelor de majorare a potențialului antioxidant al plantelor; c) de intensificare / 
stabilizare a proceselor de sinteză a substanțelor cu funcție de protecție; d) a caracterelor 
morfogenetice (creștere, productivitate). A fost stabilit efectul unor compuși de tip 
citokininic, administrați exogen, asupra reacțiilor corelate cu răspunsul adecvat la seceta 
repetată, formării stres-memoriei și cros-toleranței plantelor de soia.
Cuvinte-cheie: cros-toleranță, reacții nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, 
potențialul antioxidant al plantelor 
Depus la redacție 24 iunie 201
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducere
Cunoașterea legităților principale  de formare a rezistenței și mecanismelor 

fiziologice și biochimice, implicate în reacțiile de protecție a plantelor la factorii 
nefavorabili, deschide perspectiva de elaborare a strategiei de selectare a inductorilor 
cros-toleranței și, deci, de reducere a impactului negativ asupra procesului de producție. 
Cunoscând mecanismele care stau la baza rezistenței  apare posibilitatea de manipulare 
a lor vizând majorarea toleranței și stabilizarea productivității. Una din căile-cheie de 
majorare a stres-toleranței este utilizarea inductorilor sistemelor de protecție, aplicarea 
acelor agenți, care activează mecanismele native de protecție.

În investigațiile anterioare [23] s-a demonstrat, că răspunsul imediat al plantei la 
schimbarea umidității şi acţiunea unui stres hidric moderat de scurtă durată constă 
în modificarea intensității proceselor fiziologice, în primul rând ale status-ului apei. 
Diminuarea conţinutului relativ al apei în țesuturi influențează practic toate procesele 
vitale din organism [25]. Unele specii și soiuri de plante, în particular, care cresc în 
mediul moderat suboptimal sau fluctuant, se deosebesc prin capacitate extrem de 
înaltă de homeostatare a apei în organism. În condiții de secetă homeostatarea apei în 
organism este condiționată şi reglată metabolic, prin schimbarea energiei de absorbție, 
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şi morfogenetic prin schimbarea vitezei de creștere a sistemului radicular şi lăstarului şi 
raportului masa rădăcinii: masa lăstarului. Ultima are loc cu concursul fitohormonilor. 
Dar deshidratarea condiționează și diminuarea nivelului fitohormonilor, în special, 
fitohormonilor din clasa stimulatorilor de creștere – AIA, GA şi CK [21] şi acumularea 
„fitohormonilor de stres” – E şi ABA [7]. În baza acestor constatări s-a sugerat ideea, 
că efectele secetei pot fi gestionate prin utilizarea regulatorilor de creștere a plantelor, 
inclusiv, fitohormonilor [21]. Administrarea exogenă a fitohormonilor poate diminua 
impactul negativ al secetei prin optimizarea stării funcționale a plantelor, în primul 
rând prin menținerea homeostazei apei în celule [21; 23].

Pe de altă parte, deshidratarea țesuturilor în condiții de secetă este însoțită 
de formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen și apariția stresului oxidativ. 
Schimbarea parametrilor status-ului apei în celule şi țesuturi este o reacție nespecifică 
de răspuns a organismului vegetal la tensionarea celor mai multe condiţii ale mediului. 
O ajustare metabolică comună pentru toate sistemele biologice, indusă de cei mai 
diferiți factori, este și răspunsul antioxidant la stresul oxidativ. Plantele reacționează 
la speciile reactive de oxigen (SRO) prin acumularea antioxidanților – glutation, 
ascorbat tocoferol, antocianelor și carotenoizilor, și prin activarea enzimelor specifice 
antioxidant. Dezactivarea SRO prin sistemele enzimatice si non-enzimatice, stabilitatea 
membranei celulare, și expresarea proteinelor de stres sunt, de asemenea, mecanismele 
vitale ale toleranței la secetă [8]. S-a demonstrat, că nivelul antioxidanților enzimatici 
și non-enzimatici se majorează la plantele tolerante în condiții nefavorabile [21; 22]. 
În plante activitatea enzimelor antioxidante (SOD, CAT și APX) este pozitiv reglată 
de diferiți factori, inclusiv, de fitohormoni, totodată s-a stabilit rolul antioxidanților 
exogeni în protecția de la destrucția oxidativă provocată de îngheț, secetă, salinizare, 
etc. [2]. Fitohormonii (AS, ABA, AJ, CK), care induc toleranța la un spectru larg de 
factori de stres, la fel induc producția SRO ca molecule de activare a mecanismelor de 
protecție [2]. S-a demonstrat, că activitatea SOD, CAT și APX este pozitiv corelată de 
CK [21]. Toleranță încrucișată se poate manifesta prin sine atât ca o corelație genetică 
pozitivă între toleranță la diferite condiții nefavorabile (toleranță încrucișată inerentă), 
cât și ca toleranța obținută   prin expunerea anterioară la un alt tip de stres (toleranță 
încrucișată indusă). Și cros-toleranța este asociată cu nivelul înalt al antioxidanților 
enzimatici și non-enzimatici în celule. Ascorbatul și glutationul sunt principalii 
antioxidanți hidrofilici cu masa moleculară mică, cu contribuție majoră în detoxifierea 
SRO. Multe cercetări au demonstrat rolul antioxidanților exogeni în protecția de la 
destrucția oxidativă provocată de îngheț, secetă, salinizare, etc. Inducerea cros-toleranței 
este cuplată cu intensificarea producției SRO și semnalarea oxidativă și hormonală de 
protecție [2]. Se sugerează că toleranța încrucișată ar putea fi utilizată pentru a favoriza 
agronomia și creșterea plantelor de cultură. Stresul provocat de frig, arșiță, secetă, etc., 
implică mecanisme comune ce asigură rezistența,  cum ar fi, menținerea homeostazei 
apei, activizarea sistemelor de protecție antioxidantă, activizarea sintezei compușilor 
cu funcții de reglare și protecție, schimbarea conținutului și spectrului de fitohormoni, 
care percep și protejează planta de la stresul din mediu. 

Prin urmare, rezultatele investigațiilor efectuate în anii precedenți [23] și informația 
din literatura de specialitate curentă permit de presupus, că strategia de selectare a 
agenților de sporire a cros-toleranței trebuie să se bazeze pe utilizarea inductorilor cu 
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efect de menținere a homeostazei apei, de majorare a potențialului antioxidant prin 
intensificarea activității enzimelor antioxidante, majorarea conținutului de compuși 
antioxidanți cu masa moleculară mică, și substanțelor cu funcție de protecție.

Obiectivul general al lucrării curente a constituit elaborarea strategiei de selectare 
și testare a inductorilor cros-toleranței și formării stres-memoriei la stresul repetat. 
Urma de verificat posibilitatea de selectare și testare a inductorilor toleranței și formării 
stres-memoriei după principiile „co-activarea exogenă a mecanismelor implicate 
în autoreglarea status-ului apei” și „co-activarea exogenă a mecanismelor implicate 
în protecția antioxidantă”, precum și după caracterele integrale utile: morfologice 
(intensitatea proceselor de creștere) și agronomice (productivitatea și recolta).

Materiale şi metode de cercetare
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Glycine max (L.) Merr., soiurile 

Deea și Indra, selectate în Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”. În 
experiențe plantele au fost crescute în Complexul de Vegetație al IGFPP în containere 
Mitcherlih cu capacitatea 30 kg sol uscat şi umiditate controlată. Deoarece rezistența 
reprezintă o însușire ereditară genetic determinată, care în condiţii optime nu se 
manifestă, dar se realizează numai când umiditatea şi temperatura ating un anumit nivel 
de prag, iar mecanismele, care asigură rezistența se accesează la etapele inițiale ale 
ontogenezei și sunt induse de apariția factorilor stresogeni, condiții de secetă s-au creat 
la etapele inițiale ale ontogenezei  prin trecerea unui eșantion de vase de la umiditatea 
70% CTA (capacitatea totală pentru apă a solului) la regim de umiditate 40% CTA. 
Nivelul de umiditate s-a menținut prin cântărirea containerelor, luându-se în calcul şi 
adaosul de masă al plantelor.

Schema experiențelor:
la faza „primei frunze trifoliate”: I variantă – martor (M), umiditate  70% CTA;  

II variantă –  70-40% CTA;  III variantă – plante tratate cu citokinină (CK) și expuse 
la umiditatea 70-40% CTA; IV variantă – plante tratate cu tiouree (T) și expuse la 
umiditatea 70-40% CTA;

la faza „formarea butonilor - începutul înfloririi”: I variantă – martor, umiditate 
70% CTA; II variantă  – 70-40% CTA (un ciclu de secetă); III variantă  –  70-40-
70-40% CTA (două cicluri de secetă); IV variantă – plante tratate cu CK și expuse la 
umiditatea 70-40-70-40% CTA; V variantă – plante tratate cu T și expuse la umiditatea 
70-40-70-40% CTA. Durata stresului hidric – 7 zile. 

Pentru aprecierea particularităților status-ului apei al plantelor s-au determinat 
următorii indici: conținutul total de apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate 
constantă la temperatura de 105º C; deficitul de saturație în frunze – exprimat în 
procente de la saturația deplină; capacitatea de reținere a apei în țesuturi s-a caracterizat 
după cantitatea de apă reținută după 2 ore de ofilire experimentală și exprimată în 
procente fată de  conținutul ei inițial. Testarea intensității oxidării peroxidice a lipidelor 
s-a efectuat prin determinarea produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice 
(DAM). Activitatea superoxid dismutazei (SOD) s-a determinat prin metoda inhibării 
reducerii fotochimice a nitroblutetrazoliului, descrisă detaliat de Becana M. et al. [4]. 
Activitatea catalazei (CAT) a fost estimată prin metoda Chance B. şi Machly A. [6] 
prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii H2O2; guaiacol 
peroxidaza (GwPX) - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

77

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

donator de hidrogen în prezența H2O2, λ 470 nm; ascorbat peroxidaza (APX) – prin 
monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [13]; glutation reductaza (GR) 
- prin reducerea glutationului oxidat în prezența NADP·H [18]; glutation peroxidaza 
(GPX) – prin oxidarea glutationului redus, 260 nm [26]. Omogenizarea materialului 
vegetal şi extracția sa efectuat conform descrierii Keshavkant S., Naithani S.C. [10]. 
Conținutul prolinei în frunzele plantelor s-a determinat prin metoda [3]. Rezistența 
plantelor la deshidratare, arșiță, temperaturi joase pozitive a fost determinată după 
formarea primei frunze trifoliate  prin metoda propusă de A. Ștefîrță și colaboratorii 
[20], precum și după gradul de modificare/stabilizare a proceselor fiziologice a 
plantelor sub influența factorului stresogen. Despre formarea cros-toleranței s-a judecat 
după proprietatea plantelor  pre-expuse stresului hidric moderat la faza primei frunze 
trifoliate de a suporta stresul hidric și termic (42º C; 4º C) comparativ cu rezistența 
plantelor martor. Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul de programe 
„Statistica 7” pentru computere.

Rezultate și discuții
Pentru funcţionarea normală a organismului, este necesar un anumit nivel de 

hidratare şi de activitate a moleculelor apei, care este controlată metabolic şi specific 
reglată de genotip. Menținerea homeostazei apei este factorul de resort al longevității 
frunzelor și proceselor fiziologice cuplate cu toleranța și productivitatea plantelor în 
condiții de fluctuație a umidității și secetă repetată. La acţiunea stresogenă și a altor 
factori, cum ar fi: temperaturile supra optimală, răcirea, stresul osmotic şi stresul 
prin salinizare, plantele slab rezistente pierd cantităţi considerabile de apă, ceea ce 
este asociat cu micşorarea presiunii de turgescenţă a celulelor şi ţesuturilor, inhibarea 
creşterii și reducerea productivității [19]. Utilizarea regulatorilor de creștere, în primul 
rând fitohormonilor, îndeosebi, citokininilor, reprezintă o rezervă de majorare a 
activității fiziologice, rezistenței și productivității plantelor. Se știe, că CK influențează 
un spectru larg de procese fiziologice și biochimice, au efect pozitiv asupra procesului 
de producție: formarea și funcționarea aparatului fotosintetic, transportul și distribuirea 
asimilatelor, creșterii, dezvoltării, depozitării substanțelor de rezervă, etc. CK participă 
în controlul formării sistemului radicular, germinării semințelor, diferențierea lăstarilor, 
reacției plantelor la stres. Activitatea înaltă a CK permite utilizarea în concentrații 
extrem de mici (g la ha) iar descompunerea rapidă a lor în plante asigură obținerea 
producției ecologic pure.

Datele experimentale obținute în lucrarea recentă (tab. 1.) demonstrează, că 
administrarea exogenă a unor compuși fiziologic activi cu acțiune citokininică 
condiționează stabilizarea mediului apos intern al plantelor și diminuează impactul 
negativ al secetei. 

În condiții de secetă moderată (40% CTA, 7 zile) gradul de hidratare a frunzelor 
plantelor martor (netratate cu substanțe fiziologic active) s-a redus comparativ cu 
plantele martor, crescute în condiții optime, cu circa 3,0%. În aceleași condiții de 
deficit de umezeală conținutul de apă  a plantelor pre-tratate cu CK  s-a păstrat la un 
nivel mai înalt cu 3,38% decât la plantele netratate. Utilizarea exogenă a tioureei   a 
asigurat păstrarea hidratării frunzelor cu  circa 5,0% la un nivel mai ridicat decât la 
plantele martor. Un efect al administrării exogene a CK, și îndeosebi, a tioureei, a 
fost diminuarea deficitului de saturație și păstrarea în condiții de secetă a turgescenței 
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plantelor (tab. 1). Se știe, că la plantele tolerante la secetă se reduce pierderea apei 
ca urmare a majorării capacității de reținere a ei în celule. Rezultatele studiului au 
demonstrat, că CK a asigurat majorarea CRA cu 10,5 și tioureea – cu 13,1% comparativ 
cu plantele martor de pe fond de secetă.

Tabelul 1. Efectul unor compuși cu acțiune citokininică asupra parametrilor status-
ului apei plantelor de Glycine max (L.) Merr., soiul Deea  în condiții de secetă.

Variante Umiditatea,
%CTA

CA,
g · 100 g m. p.

DS, % de la saturația 
deplină

CRA,
apă reținută,
g · 100 g m. p.

m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, %*

Martor
Optim, 70 66,35±0,72 12,31±0,34 44,03±0,28
Secetă, 40 64,45±0,97 20,28±0,58 46,67±0,33

CK
Optim, 70 67,54±0,56 8,29±0,10 46,41±0,27
Secetă, 40 66,63±0,54 3,38 12,43±0,36 -38,71 51,60±0,35 10,56

Tiouree
Optim, 70 68,22±0,39 7,99±0,28 47,52±0,44
Secetă, 40 67,66±0,37 4,98 11,12±0,29 -45,16 52,78±0,42 13,09

*- comparativ cu plantele martor în condiții de secetă

Pentru menținerea status-ului apei, nutrienților şi carbohidraților necesari pentru 
supraviețuire,  plantele, de cele mai dese ori,  răspund la stresul cauzat de reducerea 
potențialului apei în sol, prin reducerea suprafeței de evaporare şi închiderea stomatelor 
cu consecințe asupra transpirației, dar și  procesului de asimilare a carbonului. 
Fotosinteza este unul din cele mai importante procese biochimice din plantă, dar și 
unul din cele mai vulnerabile de la condițiile mediului extern. La plantele pre-tratate  
procesul de fotosinteză decurgea cu o intensitate sporită atât în condiții optime, cât 
și de secetă moderată (tab. 2). La plantele expuse în condiții de secetă administrarea 
exogenă a citokininei și tioureei  a condiționat o atenuare semnificativă a proceselor 
de fotosinteză și transpirație, păstrând intensitatea lor la un nivel veridic mai  
ridicat (tab. 2).

Tabelul 2. Influența compușilor cu acțiune citokininică asupra fotosintezei, transpirației 
și eficienței utilizării apei de Glycine max (L.) Merr., soiul Deea în condiții de secetă.

Va
ri

an
te Umidi-

tatea,
% CTA

Conductibilitatea 
stomatelor, mM/m2/h

Intensitatea 
transpirației, mM/m2/h

Intensitatea fotosin-
tezei, mM/m2/h

EUA
mM CO2/ mM apă

m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, %*

M
ar

to
r Optim, 70 0,052±0,002 1,77±0,05 3,12±0,09 1,76

Secetă, 40 0,030±0,001 0,97±0,03 1,60±0,04 1,65

C
K Optim, 70 0,062±0,002 1,84±0,06 3,98±0,11 2,16

Secetă, 40 0,045±0,002 50,0 1,12±0,03 15,46 2,28±0,05 42,50 2,04 23,64

Ti
ou

re
e Optim, 70 0,070±0,002 1,93±0,06 4,79±0,12 2,48

Secetă, 40 0,050±0,001 66,6 1,37±0,04 41,24 3,11±0,08 94,37 2,27 37,58

 Se cere de menționat, că agenții exogeni, utilizați pentru pre-tratarea plantelor, au 
activizat veridic mecanismele de autoreglare a status-ului apei, asigurând o mai bună 
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stabilizare a parametrilor mediului intern apos. Efect major a fost înregistrat la plantele 
pre-tratate seminal și foliar cu tiouree.

Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiți factori de stres, de rând cu 
schimbarea status-ului apei este şi generarea accelerată a speciilor reactive de oxigen 
(SRO), care servesc ca molecule de semnalizare și de activizare a sistemelor de 
protecție. Majorarea moderată a SRO condiționează expresarea genelor de protecție și 
inițierea proceselor adaptive prin sinteza și  acumularea diferitor substanțe  cu rol de 
protecție: proteinelor   specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [5]. Reacția plantelor la 
incidentele din mediu depinde de echilibrul delicat dintre  mecanismele de autoreglare 
și menținere a homeostazei apei pe de o parte, și mecanismelor de producere și  
eliminare a SRO, precum și de intensitatea și durata stresului [12]. SRO, de altfel ca 
și apa, sunt implicate în cele mai multe, dacă nu chiar în toate, reacțiile de răspuns la 
stresul din mediul extern. S-a stabilit, că capacitatea de homeostatare a apei în țesuturi 
și capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO, precum și de activizare 
a protecției antioxidante, reprezintă  mecanisme nespecifice importante, care asigură 
adaptarea plantelor la intemperiile repetate în timp prin formarea unei memorii despre 
mecanismele induse de incidentele cauzate de condițiile nefavorabile moderate la 
etapele inițiale ale ontogenezei. Acest fenomen asigură un răspuns adecvat la apariția 
repetată a condițiilor nefavorabile. Și în studiul prezent s-a demonstrat, că deshidratarea 
țesuturilor plantelor de soia, indusă de apariția condițiilor de secetă are drept urmare 
formarea speciilor reactive de oxigen (SRO), cuplată cu oxidarea peroxidică a lipidelor, 
fapt confirmat de majorarea conținutului di-aldehidei malonice (tab. 3). În condiții de 
secetă conținutul DAM în frunzele plantelor se majorează cu 63,18% comparativ cu 
conținutul DAM în frunzele plantelor martor, crescute permanent în condiții optime de 
umiditate. 

Tabelul 3. Efectul SFA de tip citokininic asupra capacității de protecție antioxidantă 
la plantele de Glycine max (L.) Merr.,  soiul Deea în condiții de secetă.

Parametri
Martor CK Tiouree

m ± m m ± m ∆, % M*** m ± m ∆, % M
DAM, 

µM · g-1 m. p.
17,44±0,45*

28,46±0,85**
16,93±0,37
21,80±0,64 -23,40 16,03±0,28

18,93±0,51 -33,48

SOD 
un.  conv.· g-1 m. p.

68,20±2,10 
81,66±2,46 

72,56±1,30 
89,83±2,10 10,00 74,46±1,45 

96,46±2,30 18,12 

 CAT,
mM · g-1 m. p. 

6,53±0,18 
8,14±0,21 

6,94±0,12 
8,26±0,10 1,47 7,33±0,11 

9,31±0,31 14,37 

 APX,
mM · g-1 m. p.

8,29±0,27 
13,12±0,29 

10,21±0,28 
16,67±0,41 27,06 10,90±0,21 

17,80±0,42 35,67 

GPX, 
mmol · g-1 m. p.

51,82±1,32 
68,77±1,94 

54,29±1,43 
75,63±0,96 9,97 60,58±1,05 

76,01±1,17 10,53 

GwPX,
mM · g-1 m. p.

121,42±2,67 
152,43±3,1

129,69±3,0
162,76±3,8 6,77 132,28±3,25 

173,09±2,1 13,55 

GR, 
mM · g-1 m. p.

39,29±1,22 
66,37±1,11 

48,21±1,40 
69,34±1,62 4,47 58,12±1,00 

93,78±2,90 41,30 

*La numărător –la umiditatea 70 % CTA, martor optim; ** la numitor - la umiditatea  
40 % CTA; ***- comparativ cu plantele martor în condiții de secetă.
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Luând  în considerație datele prezentate mai sus despre efectul compușilor de 
tip citokininic asupra statusului apei în organismul plantei, pe de o parte, și  relațiile 
interactive dintre gradul de hidratare și status-ul oxidativ, pe de altă parte, se putea de 
presupus că o urmare a efectului SFA asupra stabilizării homeostazei apei se v-a răsfrânge 
și asupra gradului de formare a SRO  în condiții de secetă. În investigațiile noastre s-a 
stabilit efectul benefic al administrării exogene a CK, și, în deosebi, a tioureei asupra 
proceselor induse de SRO în organele plantelor (tab. 3) atât în condiții de secetă, dar 
și de aprovizionare suficientă cu apă. Astfel în condiții optime de umiditate efectul net 
al CK asupra conținutului DAM a constituit o reducere cu circa 3,0; și al administrării  
tioureei cu – 8,1% de la nivelul DAM în frunzele plantelor martor. În condiții de secetă 
tratarea plantelor a asigurat o reducere semnificativă a impactului stresului hidric 
asupra formării SRO și oxidării peroxidice a lipidelor  din organele plantelor. Plantele 
pre-tratate seminal și foliar cu CK, și tiouree se deosebeau prin conținut redus de DAM 
comparativ cu plantele netratate cu 23,40; și 33,48%  respectiv (tab.3).

După cum se știe, un rol esențial în protecția celulelor de la destrucția oxidativă 
revine sistemului enzimatic, îndeosebi, superoxid dismutazei, care catalizează 
reacția de dismutare a superoxiziradicalilor (O·-). În funcție de intensitatea factorului 
nefavorabil, cum ar fi, seceta, activitatea SOD se schimbă în mod diferit – la o secetă 
moderată activitatea enzimei se intensifică, iar la o secetă de lungă durată activitatea 
enzimei scade. Datele prezentate în tabelul 3 au arătat, că insuficiența de umiditate a 
condiționat sporirea activității SOD în frunzele plantelor cu 19,74% comparativ cu 
activitatea enzimei în frunzele plantelor de pe fond optim de umiditate. Cu toate acestea 
conținutul  DAM  a crescut semnificativ - cu 63,18%, ceea ce demonstrează, că pentru 
activitate normală moleculele de enzime necesită un anumit grad de hidratare, ceea ce 
vine în conformitate cu cele relatate în lucrările [1]. Administrarea exogenă a SFA a 
asigurat reducerea impactului secetei manifestat prin activizarea veridică a enzimelor 
antioxidante. Plantele pre-tratate diferă după  activitatea enzimelor antioxidante atât în 
condiții de umiditate optimă, cât și în condiții de secetă. Trendul activității SOD, CAT, 
APX, GPX, GR și GwPX are tendința de majorare, îndeosebi la plantele pre-tratate cu 
tiouree. Formele tolerante de plante se deosebesc prin activitate mai înaltă a SOD, CAT, 
peroxidazelor (PX), GR, precum și printr-un nivel mai mare de antioxidanți cu masa 
moleculară mică, cum ar fi: conţinut mai înalt de ascorbat, α-tocoferol, carotenoizi, 
etc. La compușii non-enzimatici de neutralizare a radicalilor liberi cu rol semnificativ 
sunt atribuiți antocianinele, ascorbatul, glutationul și carotenoizii. Din datele obținute  
(tab. 4) urmează, că compușii utilizați la tratarea semințelor și aparatului foliar contribuie 
la menținerea fondului de antioxidanți non-enzimatici în condiții de insuficiență de 
umezeală la un nivel mai înalt și, totodată majorează într-o măsură oarecare conținutul 
acestora în condiții favorabile. 

La plantele tratate cu CK, și T în condiții optime de umiditate conținutul 
carotenoizilor se majorează cu 5,31; și cu 14,39% comparativ cu plantele netratate. 
Comparativ cu plantelor martor expuse acțiunii secetei aceste SFA au asigurat o 
stabilizare a conținutului carotenoizilor în frunze  și păstrare cu 20-25% la un nivel 
mai înalt.

Se consideră, că rolul central în modificarea operativă a status-ului antioxidant la 
stresul oxidativ cauzat de formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen, aparține 
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ascorbatului. Ascorbatul şi glutationul sunt componentele centrale în reglarea 
echilibrului redox al celulelor vegetale.

Tabelul 4. Influența compușilor de tip citokininic asupra conținutului de antioxidanți 
cu masa moleculară mică  în frunzele plantelor de Glycine max (L.) Merr.,  soiul Deea  în 
condiții de secetă.

Variante
Umidi-
tatea,

% CTA

Conținutul caroten-
oizilor, g · 100 g m. p.

Conținutul acidului 
ascorbic, mg %

Conținutul
Prolinei, μm · 10-3/g m. p.

m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, ori*

Martor
Optim, 70 32,93±0,23 52,17±1,03 6,58±0,19
Secetă, 35 23,95 ±0,81 54,74±1,45 16,10±0,47

CK
Optim, 70 34,68 ±1,00 54,29±0,97 7,79±0,25
Secetă, 35 28,94 ±0,72 20,83 57,15±0,84 4,45 26,84±0,83 1,67

Tiouree
Optim, 70 37,67 ±1,46 56,87±1,10 12,12±0,35
Secetă, 35 29,73 ±0,28 24,13 59,03±0,92 7,84 30,30±0,94 1,89

*- comparativ cu plantele martor în condiții de secetă

Plantele cu conţinut redus de ascorbat sunt sensibile la SRO, generate de stresul 
biotic şi abiotic sau la îmbătrânire, din considerente de scădere a detoxificării SRO.  
Acidul ascorbic şi glutationul, conectați prin ciclul acidului ascorbic – glutation 
reductaza, sunt esențiali pentru protecția de la destrucția oxidativă [15]. În condiții 
de secetă CK a asigurat o mărire a conținutului ascorbatului cu 4,45% și tioureea 
– cu 7,84%, comparativ cu plantele netratate. Se cere de menționat, că statusul 
total antioxidant prezintă o majorare semnificativă la toate plantele tratate cu SFA.  
La substanțele, care asigură protecția antioxidantă se atribuie compușii care, intrând 
în reacție cu SRO, au  proprietatea de a forma sau produși moleculari, sau radicali cu 
capacitate de reacție mai mică. 

Se știe, că stresul cauzat de secetă condiționează majorarea conținutului de 
aminoacizi liberi, în particular conținutul de prolină se mărește semnificativ, iar 
activitatea prolinoxidazei se reduce ca urmare a efectului secetei. Pre-tratarea foliară a 
plantelor cu soluțiile compușilor luați în studiu a condiționat o majorare semnificativă 
a conținutului de Pro (tab. 4.). Sairam R.K., Veerabhadra Rao K., Srevastava G.C., 
[17] explică efectul prolinei prin menținerea potențialului apei în țesuturile rădăcinii, 
tulpinilor și frunzelor. Acumularea și mobilizarea prolinei este corelată cu nivelul de 
toleranță la stresul cauzat de secetă a multor plante de cultură [14], dar se presupune, că 
Pro nu are numai efect de reglare osmotică.  Efectul Pro asupra rezistenței plantelor se 
datorează proprietății ei de a stimula includerea predecesorilor în proteinele celulare, de 
a majora capacitatea de reținere a apei, de a intensifica activitatea de translare a ARNm 
și stabiliza structura ribozomilor [9], și nu în ultimul rând cu rol de antioxidant. Se 
consideră, că compușii organici cu masa moleculară mică stabilizează structura terţiară 
a proteinelor celulelor la deshidratare [24]. Totodată sunt date, care demonstrează că 
acumularea rapidă şi considerabilă a acestor compuși este caracteristică organismelor 
sensibile, pe când păstrarea la nivel constant a lor este specifică plantelor tolerante [11]. 
Până în prezent semnificația unui atare mecanism de protecţie rămâne a fi subiectul 
discuțiilor. Ramanjulu S. şi Bartels D. [16] menționează, că necătând la faptul că astfel 
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de osmoliți ca manitolul, fructanele,  prolina, glicin-betainele etc., pot mări rezistența 
la secetă, mecanismele de protecţie induse de acești compuși încă nu sunt pe deplin 
cunoscute. Acumularea în cantități nu prea mari asigură, după cum s-a menționat mai sus, 
protecția macromoleculelor (inclusiv enzimelor, proteinelor şi lipidelor membranare) 
de la deshidratare, sporesc capacitatea de reținere a apei, pot lega formele reactive de 
oxigen produse în celule în condiţii de secetă, etc., pe când majorarea excesivă a Pro 
poate fi rezultatul scindării proteinelor. În prezent este bine stabilit, că prolina liberă 
are o acțiune poli funcțională, care se manifestă de rând cu altele și în proprietatea de a 
neutraliza speciile reactive de oxigen.

Incidența fluctuațiilor condițiilor mediului extern pe parcursul perioadei de vegetație 
a plantelor, condiționată de schimbarea climei pe Terra, este în continuă creștere și 
devine tor mai evidentă. Toleranța naturală la stres este un proces  foarte complex 
cu implicarea componentelor de reglare funcțională, specifice genotipului și care se 
activează la acțiunea secetei, frigului, salinizării precum și la acțiunea complexă a 
acestor factori, asigurând formarea stres-memoriei și cros-toleranței. În cercetările din 
lucrarea de faţă s-a stabilit, că SFA de tip citokininic, prin proprietatea de reglementare 
a status-ului apei  și majorare a capacității de detoxifiere a SRO, -reacții nespecifice, 
asociate cu toleranța la stresul hidric și termic, pot servi ca remedii potențiale de inducere 
a cros-toleranței. Plantele tratate seminal şi foliar cu tiouree mai slab sunt afectate de 
factorul de deshidratare (aer uscat, insuficiență moderată de umiditate) comparativ cu 
plantele martor (fig. 1). Coeficientul de afectare [20] este veridic mai mic şi comparativ 
cu valoarea acestuia  la plantele tratate cu citokinină. După reacția la stresul hidric 
(deshidratare) şi capacitatea de restabilire a funcțiilor, diferențele toleranţei la secetă a 
plantelor tratate cu SFA şi celor netratate sau dovedit a fi veridic semnificative. Devieri 
mult mai mici de la normă şi restabilire mai complet a test-criteriului după optimizarea 
condiţiilor de aprovizionare cu apă, precum și optimizarea regimului termic (25º C) 
au fost înregistrate la plantele tratate, în special, cu  tiouree. Tratamentul cu SFA, a 
micșorat reacția plantelor în momentul acțiunii factorului de stres, dar şi a asigurat o 
restabilire veridic mai completă a stării funcționale după ameliorarea condiţiilor. După 
ameliorarea condiţiilor hidro-termice plantele tratate au revenit ≈ complet la starea 
funcțională normală. Prin urmare, substanțele de tip citokininic au efect de co-activare 
a unor mecanisme comune  implicate în majorarea rezistenței plantelor la diferiți factori 
nefavorabili, oferind toleranță complexă. S-a stabilit că la plantele pre-tratate cu SFA și  
expuse la primele etape ale ontogenezei acțiunii unui stres cauzat de o secetă moderată  
se majorează rezistența integrală la deshidratare, arșiță și la răcire (fig. 1). 

Rata de majorare în condiții de secetă a toleranței induse de pre-tratarea plantelor  
Indra cu citokinină a atins valoarea de 48,2% și celor tratate cu tiouree constituia 89,6% 
comparativ cu rata de inducere a rezistenței dobândite la plantele netratate cu SFA în 
aceleași condiții de stres hidric. Analiza datelor prin prisma concepției cros-toleranței 
a confirmat ideea, că la acțiunea unui factor nefavorabil de intensitate moderată se 
activează mecanisme, care asigură toleranța și la alți factori stresogeni (fig. 1).

S-a stabilit, că plantele care au suportat un stres hidric moderat mai ușor suportă 
stresul termic – arșița (40º C) și temperatura scăzută (4º C). La plantele pre-tratate 
cu citokinină și tiouree, anterior supuse stresului hidric moderat, toleranța la răcire se 
mărește cu: 16,5 și 20,4 la sută, și toleranța la temperatura înaltă crește cu – 13,82 și 
16,16% respectiv. 
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  Fig. 1. Influența SFA asupra manifestării rezistenței plantelor de Glycine max 
(Merr) L., soiul Indra. Legendă: a – plante martor; b – plante pre-tratate cu citokinină; c – 
plante pre-tratate cu tiouree.

 Drept urmare la aceste plante a sporit rezistența integrală. Această constatare 
corespunde cu lucrările care demonstrează implicarea fitohormonilor în majorarea 
toleranței plantelor și la alți factori de stres abiotic, inclusiv, la secetă și temperatură 
scăzută, prin optimizarea dezactivării oxigenului reactiv, acumulării  glucidelor și 
reglării expresiei enzimelor cheie. 

Fitohormonii sau dovedit a fi un factor dominant  în medierea adaptării plantelor 
și manifestării rezistenței la umiditate suboptimală și stres hipo- și hipertermic. Datele 
obținute conduc spre concluzia, că SFA utilizate pentru pre-tratarea semințelor și 
aparatului foliar, atât la etapele inițiale ale dezvoltării individuale, cât şi în perioada 
critică pentru apă, accelerează procesele adaptive și condiționează  realizarea mai deplină 
a potențialului de rezistență la deshidratare, răcire și arșiță. Totodată s-a stabilit, că 
aceste SFA lărgesc diapazonul de temperatură, la care se manifestă toleranța plantelor. 
Deci, starea funcțională a plantelor în condiţii suboptimale de umiditate  poate fi reglată 
cu ajutorul substanţelor fiziologic active, care condiţionează consumul mai economicos 
şi utilizarea mai productivă a rezervelor de apă din sol. SFA măresc capacitatea 
ţesuturilor plantei de a reține apa, activează biosintezele şi acumularea fitomasei, ceea 
ce, în definitiv, asigură formarea unor plante mai viguroase şi reduc pierderile de recoltă 
în condiţii de umiditate suboptimală. Un rol semnificativ în activarea mecanismelor 
adaptării şi toleranţei la condițiile nefavorabile revine sistemului antioxidant, care la 
rândul său depinde de status-ul hormonal și gradul de hidratare a țesuturilor. În marea 
majoritate de cazuri status-ul înalt antioxidant este în corelație cu rezistența înaltă la 
factorul nefavorabil. După efectul acestor substanțe asupra status-ului apei și sistemelor 
de protecție antioxidantă, pot fi utilizați ca inductori ai rezistenței plantelor la secetă.

Concluzii
Rezultatele studiului permit de conchis, că strategia de optimizare a formării 

stres-memoriei și toleranței complexe trebuie să fie bazată pe următoarele principii 
științifice:

1. Optimizarea sau amplificarea toleranței plantelor poate fi asigurată prin utilizarea 
exogenă a agenților cu impact pozitiv asupra reacțiilor nespecifice primare de răspuns a 
plantei la acțiunea oricărui factor nefavorabil;

2. Ca test criterii de selectare și testare a inductorilor cros-toleranței pot servi: 
- gradul de co-activare exogenă a mecanismelor implicate în autoreglarea status-
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ului apei în condiții nefavorabile; 
- gradul de co-activare exogenă a mecanismelor implicate în protecția 

antioxidantă;
- intensificarea/stabilizarea sintezei compușilor cu funcții de reglare și protecție;
3. Aprecierea efectului inductorilor toleranței urmează a fi făcut și după caracterele 

integrale utile: morfologice (intensitatea proceselor de creștere) și agronomice 
(productivitatea și recolta).

Investigațiile au fost realizate în cadrul proiectului instituțional 15.817.05.08F
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INFLUENŢA BIOSTIMULATORULUI REGLALG ASUPRA 
REACŢIEI PLANTULOR DE CASTRAVETE (CUCUMIS SATIVUS L.) 

LA ŞOCUL TERMIC
Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Rezumat
Factorii de stres abiotic, inclusiv temperaturile ridicate, afectează  creșterea și 
dezvoltarea plantelor, determinate în principal de leziuni oxidative. În acest studiu a 
fost realizată tratarea seminţelor de castravete cu biostimulatorul Reglalg. Seminţele 
proaspăt germinate au fost supuse şocului termic (ŞT) cu temperatura de 430C. Aplicarea 
ŞT provoacă inducerea stresului oxidativ, efectele căruia au fost testate, apreciind starea 
plantulelor în vârsta de 4 zile. Efectele  ŞT s-au manifestat prin reprimarea proceselor 
de creştere şi acumulare a biomasei plantulelor, precum şi prin valorile  parametrilor, 
ce caracterizează stresul oxidativ. În extractele din rădăcini a fost observată sporirea 
activităţii catalazei, conținutului di-aldehidei malonice (DAM), conţinutului total de 
polifenoli şi flavonoide. Tratarea seminţelor înainte de germinare cu biostimulatorul 
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Reglalg a condiţionat activarea semnificativă a proceselor de creștere şi acumulare a 
biomasei plantulelor, determinată în vârstă de 4 zile. A fost stabilit, că rădăcinile 
plantulelor obţinute din seminţe tratate cu preparatul Reglalg manifestă o toleranţă 
sporită  faţă de ŞT. Biostimulatorul Reglalg influenţează benefic procesele de detoxifiere 
a SRO provocate     de  ŞT,  datorită modulării activităţii componentelor sistemului 
antioxidant de protecţie.
Cuvinte cheie; Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, 
polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg. 
Depus la redacție 03 iunie 2019
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Cauş Maria, Institutul de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova;  
e-mail: mcausmcv@yahoo.com, tel. (+ 373 22) 53-01-77. 

Introducere
Creşterea, viabilitatea şi productivitatea plantelor este influenţată de un şir de 

factori abiotici, inclusiv de acţiunea temperaturilor extreme [14]. Multitudinea surselor 
literaturii de specialitate demonstrează, că daunele rezultate în urma expunerii plantelor 
acţiunii temperaturilor extreme în mare măsură se datorează stresului oxidativ, cauzat 
de formarea în exces a speciilor reactive de oxigen (SRO), inclusiv al peroxidului de 
hidrogen (H2O2) [12]. Efectele distructive ale surplusului SRO asupra celulelor generează 
afectarea proceselor morfologice, fiziologice şi biochimice în diferite compartimente 
ale celulelor vegetale [27, 12, 17]. Producerea în exces a SRO condiţionată de  acţiunea  
temperaturilor extreme provoacă peroxidarea autocatalitică a lipidelor și pigmenților, 
cauzând alterarea funcțiilor membranelor și, în special, pierderea semipermeabilității 
celulelor vegetale [19, 27, 12].

Datorită proceselor de protecție şi recuperare a deteriorărilor provocate de stresul 
oxidativ se realizează sporirea toleranţei plantelor faţă de acțiunea temperaturilor 
înalte. Printre acestea menţionăm  în mod deosebit procesele de menținere a stabilității 
membranelor celulare şi de detoxifiere a SRO [27,3,13]. Pentru contracararea efectelor 
nocive ale excesului de SRO și a proteja macromoleculele de daunele produse de 
procesele oxidative, în plante se desfăşoară protecţia, datorită inducerii activităţii

antioxidante a substanţelor enzimatice şi non enzimatice [22,12,7,13]. Astfel, 
micşorarea daunelor produse plantelor de ŞT este strâns corelată cu creșterea capacității 
de detoxifiere a SRO. [12,13]. Menținerea activități antioxidante la un nivel înalt permite 
plantelor să capteze în mod eficient SRO, în aşa fel să  diminueze efectul lor toxic pentru 
celule, fenomen ce în mare măsură determină toleranța plantelor faţă de stres.

Efectele negative ale stresului oxidativ pot fi atenuate atât datorită  cultivării 
genotipurilor de plante cu termotoleranţă sporită, cât şi prin sporirea capacităţii 
adaptive a lor cu ajutorul  reglatorilor de creştere [1,7,8,6] şi  substanţelor cu proprietăţi 
antioxidante [25,2,7,24,17]. Pentru sporirea termotoleranţei plantelor de castravete la 
acţiunea temperaturilor pozitive înalte au fost realizate un şir de investigaţii a efectelor 
diferitor compuşi chimici [22,23,28,21,7]. În aceste cercetări influenţa preparatelor 
asupra  termotoleranţei plantelor de castravete a fost apreciată  prin tratarea plantelor 
mature, atunci când procesele de dezvoltare a plantelor erau în plină desfăşurare. 
Cercetările realizate de noi au avut ca scop studiul efectelor biostimulatorului Reglalg 
[6] asupra seminţelor de castravete‚ determinând efectele preparatului asupra creşterii 
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şi dezvoltării plantulelor, precum şi schimbărilor parametrilor, ce caracterizează starea 
de  stres oxidativ la plantulele martor şi la cele supuse ŞT. 

Materiale şi metode
În cercetări au fost utilizate seminţele de castravete Cucumis sativus L., soiul 

Concurent. Înainte de germinare, semințele dezinfectate cu 0,03% peroxid de hidrogen 
[5], au fost incubate timp de 24 ore în frigider la temperatura 5°C în apă distilată, sau 
în soluție apoasă de 10-5 % a preparatului Reglalg. Ulterior seminţele au fost aranjate 
în cutii Petri pe hârtie de filtru, umectată cu apă distilată şi amplasate pentru germinare 
în termostat la întuneric, temperatura 250C şi  umiditatea relativă a aerului de 70 -80%. 
După 24 ore de incubare, seminţele germinate, cu lungimea radiculei de ≈ 1 cm au 
fost selectate şi divizate în 4 grupe. Plantulele din două variante martor obţinute din 
seminţele incubate în apă (M) şi soluţie apoasă a preparatului Reglalg (R-M) au fost 
amplasate în cutii Petri şi reintroduse în termostat pentru creştere în condiţiile descrise 
mai sus. Alte două grupe de plantule, obţinute din seminţele îmbibate în apă (M-ŞT) 
sau în soluţie a pretatului  Reglalg (R-ŞT) înainte de amplasarea pentru germinare au 
fost expuse acţiunii ŞT prin imersarea în apă  cu temperatura de 430C, pe parcursul 
a 10 sau 20 minute. Durata de creştere a plantulelor în cutii Petri pe hârtie de filtru 
îmbibată cu apă distilată, la temperatura de 250C şi întuneric a durat 4 zile, perioadă 
suficientă pentru a detecta efectele provocate de ŞT plantulelor, obţinute din seminţele, 
prealabil incubate în apă (M-ŞT) sau soluţie apoasă a preparatului  Reglalg (R-ŞT). 
Plantulele obţinute au fost fotografiate şi cântărite pentru a determina masa proaspătă 
a plantulelor din fiecare variantă. Ulterior au fost separate şi cântărite rădăcinile, 
care înainte de determinarea activităţii componentelor sistemului antioxidant au fost 
amplasate în congelator la temperatura de - 330C-340C. Statutul sistemului antioxidant 
defensiv din rădăcini a fost apreciat în baza activităţii catalazei, conţinutului total de 
polifenoli (CTP), conţinutului total de flavonoide (CTF) şi conţinutului di-aldehidei  
malonice (DAM). 

Activitatea catalazei, enzimă cheie de protecţie antioxidativă, a fost determinată 
în extractele din rădăcinile păstrate în congelator, care au fost fărâmițare în mortar 
de porţelan în prezenţa sticlei pisate. Extragerea enzimei a fost realizată în  soluția 
tampon 0,05 M Na / fosfat, pH=6,8, în raport masă umedă (g) : volumul soluţiei tampon 
(ml) egal cu 1 : 5. Apoi extractele omogenizate se agiotează 20 min, după ce au fost 
centrifugate la 15000 g timp de 15 min, la temperatura de -4°C. În supernatantele 
obţinute a fost determinată activitatea catalazei prin metoda spectrofotometrică, 
monitorizând descompunerea  H2O2 la λ= 240 nm [6]. Conţinutului total de polifenoli 
(CTP) şi flavonoide (CTF) a fost evaluat spectrofotometric. Absorbţia extractelor pentru 
CTP a fost  determinată la lungimea de undă 530 nm cu utilizarea reactivului Folin-
Ciocâlteu, iar pentru CTF  - la 415 nm [16]. Nivelul peroxidării lipidelor a fost apreciat 
prin determinarea spectrofotometrică a produsului final - conţinutului  di-aldehidei 
malonice (DAM), cu utilizarea acidului tiobarbituric [10]. Absorbţia a fost determinată 
spectrofotometric la lungimea de undă 532 nm, valorile  absorbției nespecifice fiind 
corectate la lungimea de undă 600 nm. Concentraţia DAM  a fost calculată utilizând 
coeficientul de extincție 155mM-1cm-1 .

Analiza statistică a datelor. Experimentele au fost efectuate în trei repetiţii. În 
fiecare repetiţie au fost utilizate câte 10 plante. Fiecare experiment a fost repetat de cel 
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puţin trei ori. Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată cu utilizarea programelor 
„Statistica 7” pentru computer, folosind Basic Statistics,  calculând valorile medii şi 
devierea standard a datelor determinate în trei repetiţii şi coeficientul de corelaţie.  

Rezultate şi discuţii 
Cercetările anterioare au demonstrat, că aplicarea ŞT cu temperaturile de 

40°C, 41°C, 42°C, 43°C, 44°C și 45°C semințelor germinate de castravete, atunci 
când lungimea radiculei  atingea ≈ 1cm , a generat  reducerea specifică a creșterii  
plantelor [5]. Efectele nocive ale factorilor nefavorabili pot fi atenuate prin 
aplicarea diferitor metode, inclusiv prin utilizarea  biostimulatorului Reglalg [8,6].  
Datele obținute în cercetările actuale, prezentate în figurile 1 şi 2 demonstrează, că 
creşterea şi dezvoltarea plantulelor de castravete, obţinute din seminţe umectate cu apă 
distilată (M), sau cu soluţie apoasă a preparatului Reglalg (R-M),  precum şi la plantele 
expuse ŞT (variantele M-ŞT şi R-ŞT) se modifică semnificativ. Comparând plantulele 
de castravete crescute din seminţe umectate în apă distilată cu cele umectate în soluţie 
apoasă a preparatului  Reglalg (M şi R-M), precum şi cele ce îndată după germinare 
au fost expuse acţiunii ŞT  cu +43oC pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT şi R-ŞT) 
putem observa  că în variantele cu aplicarea Reglalgului plantulele integre (figura 1) şi, 
în particular, sistemul radicular (figura 2), vizual sunt mai viguroase. 

Figura 1. Fotografiile 
plantulelor de castravete în 
vârstă de 46, 72 şi 96 ore, obţinute 
din seminţele umectate  cu apă 
distilată (M ) sau cu soluţie 
apoasă a biostimulatorului 
Reglalg (R-M) şi a variantelor 
experimentale care îndată după 
germinare au fost expuse ŞT 
pe parcursul a 10 şi 20 minute 
(M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Diferențele  fenologice s-au confirmat şi în urma comparării valorilor biomasei 
proaspete a plantulelor integre  (figura 3), precum şi a rădăcinilor (figura 4).  
Ele confirmă eficienţa aplicării Reglalgului, atât la plantele martor, cât şi la cele expuse 
ŞT cu temperatura de +43oC. În general aceasta demonstrează că plantulele de castravete 
obţinute din seminţele tratate cu biostimulatorul Reglalg au suportat mai bine aplicarea 
ŞT. Acest efect poate fi o urmare a influenţei benefice a biostimulatorului, atât asupra 
termotoleranţei iniţiale, cât şi asupra proceselor de recuperare a deteriorărilor provocate 
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de ŞT [29]. Rezultate similare au fost raportate şi de cercetătorii din China [28], care au 
demonstrat influența benefica a aplicării soluţiei de acid salicilic în concentraţie de 2 
mM asupra seminţelor de castravete supuse  ŞT, în  ameliorarea rezistenţei  plantulelor 
în vârsta de 24 şi 48 ore. 

A. Plantele martor, crescute din seminţe 
tratate cu H2O.

B. Plante crescute din seminţe tratate cu 
Reglag.

Figura 2. Imaginea  plantulelor de castravete în vârsta de 4 zile în dependenţă de 
umectarea  seminţelor cu apă distilată (M) sau cu soluţie apoasă a biostimulatorului 
Reglalg  (R-M) şi a variantelor experimentale, care îndată după germinare au fost 
expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Figura 3. Acumularea biomasei proaspete a plantulelor integre  de castravete 
cu vârsta de 4 zile, obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau 
cu soluţie apoasă a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale 
care îndată după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute  
(M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Protejarea  plantelor de influenţa negativă  a  acumulării SRO, inclusiv a H2O2, 
generată de aplicarea ŞT se realizează datorită inducerii sistemului antioxidant 
enzimatic [15]. Activarea  enzimelor antioxidante, inclusiv a catalazei, este sensibilă 
la schimbările de temperatură, iar inducerea acesteia se declanșează în dependenţă de 
valorile dozelor ŞT [7, 20]. 

Determinarea activităţii catalazei în rădăcinile plantulelor de castravete a 
demonstrat, că aplicarea ŞT cu temperatura de +43oC pe parcursul a 10 şi 20 minute  
induce majorarea semnificativă a activităţii catalazei în rădăcinile plantulelor, atât în 
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variantele M-ŞT apă, cât şi în varianta R-ŞT (figura 5).

Figura 4. Acumularea biomasei rădăcinilor plantulelor de castravete cu vârsta de 4 
zile, obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau cu soluţie apoasă 
a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale care îndată după 
germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT). 

 În variantele cu tratarea seminţelor cu apă (M) aplicarea ŞT (M-ŞT) pe parcursul a 
10 şi 20 minute a cauzat majorarea activităţii catalazei în rădăcini cu ≈ 52 şi respectiv 
176%, comparativ cu martorul. La creşterea duratei de expunere a plantulelor la 
acţiunii ŞT activitatea catalazei a sporit, ceia ce indică  faptul, că extinderea perioadei 
de acţiune a ŞT cauzează intensificarea stresului oxidativ, provocând  inducerea mai 
substanţială a activităţii enzimatice, determinată de nivelul mai sporit de acumulare 
a  H2O2. Pe de altă parte, după cum putem observa din datele prezentate în figura 5, în 
variantele cu aplicarea preparatului Reglalg, atât în varianta  martor (R-M), cât şi cea 
experimentală (R-ŞT), nivelul activităţii catalazei este mai mic, decât în variantele fără 
utilizarea Reglalgului, ceia ce sugerează despre realizarea mai timpurie a proceselor de 
diminuare a conţinutului de H2O2 în plantele acestor variante. 

La aplicarea ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute activitatea catalazei în variantele 
experimentale (cu utilizarea Reglalgului) se majorează cu ≈ 62 şi respectiv 121%,  
comparativ cu varianta aplicării Reglalgului, dar  fără expunerea la ŞT. Raportarea 
valorile activităţii catalazei din  varianta cu aplicarea Reglalgului şi a ŞT cu durata de 
20 minute la valorile activităţii enzimatice în extractele variantei martor şi  a ŞT cu 
durata de 20 minute (figura 5) demonstrează  diminuarea semnificativă a activităţii 
catalazei în urma aplicări Reglalgului (cu ≈ 70%). 

Acest efect se datorează acţiunii benefice a preparatului Reglalg, cea ce a determinat  
detoxifierea mai timpurie a H2O2, şi  în final a asigurat diminuarea nivelului  deteriorărilor 
provocate de acesta. De aici rezultă, că sub influenţa Reglalgului în varianta martor şi 
cea experimentală starea plantulelor era la un nivel de funcţionare mai apropiat de 
cel de homeostază [9], în comparaţie cu plantele obţinute din seminţele netratate cu 
preparatul Reglalg.

Un rol important în protecţia şi adaptarea plantelor la acţiunea temperaturilor 
ridicate îl au metaboliţii secundari [7,17]. Compuşii fenolici, inclusiv flavonoidele, 
reprezintă antioxidanții endogeni  non-enzimatici, ce sunt pe larg antrenaţi în procesele 
de scindare a SRO şi ameliorarea rezistenţei  plantelor la diferite stresuri abiotice 
[10,17,4].  Analiza conţinutului total de polifenoli  şi flavonoide (figura 6 A şi B), a scos 
în evidență, că aplicarea ŞT asupra seminţelor de castravete proaspăt germinate , care 
au fost  tratate cu apă, sau Reglalg, cauzează majorarea conţinutului acestor compuşi în 
rădăcinile plantulelor de  castravete în vârsta de 4 zile.
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Figura 5. Activitatea catalazei în rădăcinile plantulelor de castravete cu vârsta de 
4 zile,  obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau cu soluţie 
apoasă a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale care îndată 
după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT).

Pe de altă parte, conţinutul total de polifenoli şi flavonoide  din rădăcinile 
plantulelor, crescute din seminţe tratate cu preparatul Reglalg, şi care îndată 
după germinare  au  fost expuse  acţiunii ŞT este la un nivel mai înalt, faţă  
de  plantulele martor (figura 6A şi 6B).Totodată conţinutul total de polifenoli 
(figura 6A) şi flavonoide (figura 6B)  în extractele din rădăcinile plantulelor din 
variantele martor sub influenţa aplicării Reglalgului a crescut cu 25 şi respectiv  
21 % faţă de varianta martor.  

În extractele din rădăcinile plantulelor de castravete, crescute din seminţe tratate cu 
preparatul  Reglalg şi care îndată după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10ʹ 
şi 20ʹ a fost observată majorarea conţinutului total de polifenoli cu 13 şi respectiv 24% 
(figura 6A) şi flavonoide cu 24 şi respectiv 7% (figura 6B) faţă de variantele  martor 
(obținute din seminţele , tratate cu apă (M) sau suplimentar expuse  ŞT (M-ŞT). Aşa 
dar,  majorarea conţinutului total de polifenoli şi  flavonoide,  ca răspuns la acţiunea 
temperaturii ridicate, reprezintă, probabil, o parte a unei strategii adaptive, legate de 
suprimarea oxidării majorității moleculelor celulare, induse de stres, favorizând,  în aşa 
mod, sporirea toleranței faţă de stres [26].  

Stresul provocat de expunerea plantelor la temperaturi ridicate cauzează  producerea 
excesivă a SRO, care, de asemenea, condiţionează majorarea conţinutului di-aldehidei 
malonice (DAM), ce reprezintă un produs comun al peroxidării lipidelor şi un indice de 
diagnostic sensibil al leziunilor oxidative celulare [7]. În acest studiu, nivelul peroxidării 
lipidelor, după cum indică conţinutul DAM (figura 7)  extras din rădăcinile plantulelor 
de castravete în vârsta de 4 zile, obţinute din seminţe umectate în apă (M), sau în soluţie 
apoasă a preparatului Reglalg (R-M), şi expunerea ulterioară a seminţelor proaspăt 
germinate  acţiunii ŞT  pe parcursul a 10 şi  20 minute,  a crescut în mod semnificativ.

De remarcat,  inducerea deosebită a producerii DAM în rădăcinile plantulelor, 
obţinute din seminţe, umectate cu apă,  cât şi cu Reglalg, şi expuse imediat acţiunii ŞT 
cu temperatura  +430C cu durata de 20 minute,  unde conţinutul DAM a fost cu 131 şi 
respectiv 93% mai mare în  comparaţie cu variantele martor (M) şi (M-R).
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Figura 6. A: Conţinutul total de polifenoli (CTP) şi B: conţinutul total de flavonoide 
în extractele din rădăcinile plantulelor de castravete cu vârsta de 4 zile, obţinute din 
seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau cu soluţie apoasă a biostimulatorului 
Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale care îndată după germinare au fost expuse 
ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT).

Figura 7. Conţinutul di-aldehidei malonice (DAM) în rădăcinile plantulelor de 
castravete cu vârsta de 4 zile, obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, 
martor) sau cu soluţie apoasă a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor 
experimentale care îndată după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 
minute (M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Totodată, după cum se observă din datele expuse în figura 7, aplicarea  Reglalgului, 
reduce semnificativ efectul stresului oxidativ asupra membranelor celulare, în special 
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în varianta cu durata ŞT pe parcursul a 20 minute (R-ŞT). În extractele plantelor din 
această variantă peroxidarea lipidelor a diminuat cu 23%  faţă de varianta M-ŞT pe 
parcursul a 20 minute. Aceasta demonstrează acţiunea benefică a preparatului Reglalg 
asupra proceselor, ce determină reparaţia deteriorărilor provocate  membranelor celulare 
de acţiunea ŞT cu temperatura  de +430C. 

Rezultatele cercetărilor noastre indică în mod clar, că temperatura ridicată provoacă 
inducerea stresului oxidativ la plantulele de castravete, ceia ce cauzează  reducerea 
biomasei, sporirea activităţii catalazei şi a nivelului de oxidare al lipidelor, acumularea 
principalilor compuşi antioxidanți non-enzimatici, polifenolilor şi flavonoidelor.

Aplicarea soluţiei apoase a preparatului Reglalg pentru  tratarea seminţelor de 
castravete înainte de germinare majorează acumularea biomasei proaspete a plantulelor 
faţă de martor, asigură inducerea unui  efect benefic veridic asupra creşterii sistemului 
radicular şi a proceselor, ce asigură sporirea termotoleranţei plantelor  faţă de acţiunea 
temperaturilor  ridicate. 

Concluzii
Rezultatele cercetărilor demonstrează, că expunerea seminţelor de castravete 1. 

proaspăt germinate  acţiunii ŞT cu 430C provoacă inducerea stresului oxidativ, efectele 
căruia se detectează la plantulele în vârsta de 4 zile prin reducerea parametrilor de 
creştere, sporirea considerabilă a activității catalazei şi a conţinutului di-aldehidei 
malonice (DAM).

Majorarea conţinutului total de polifenoli, inclusiv al flavonoidelor, ca răspuns 2. 
la acţiunea temperaturii ridicate, atestă rolul acestor compuşi în diminuarea proceselor 
oxidative provocate de ŞT.

Tratarea seminţelor de castravete  înainte de germinare cu soluţie apoasă 3. 
a preparatului  Reglalg şi expunerea ulterioară a plantulelor germinate la ŞT cu 
temperatura de +43oC a  avut efecte benefice asupra parametrilor de creştere şi a 
proceselor, ce determină recuperarea deteriorărilor provocate de  ŞT, datorită   modularii 
componentelor sistemului antioxidant de protecţie, ce asigură detoxifierea SRO. 
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Influenţa proceselor de iniţiere şi reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) 
asupra proceselor de dezvoltare şi rezistenţă a plantelor faţă de factorii de stres abiotic”.

GENETICA, BIOLOGIA MOLECULARĂ ŞI 
AMELIORAREA

REDUCING THE IMPACT OF DROUGHT ON PRODUCTIVITY BY 
CULTIVATING RESISTANT VARIETIES OF MEDICINAL AND 

AROMATIC PLANTS
Gonceariuc Maria

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection 

Rezumat
Schimbările climatice din ultimele decenii impun cultivarea soiurilor de plante adaptate 
condițiilor de secetă, temperaturilor critice ridicate și care asigură productivitate şi 
calitate înaltă. Consecințele secetei pot fi diminuate substanțial prin cultivarea soiurilor 
rezistente la secetă de plante medicinale şi aromatice, cum ar fi Salvia sclarea, Lavandula 
angustifolia, Salvia officinalis, Silybum marianum etc. Soiurile Ambra Plus, Balsam, 
Parfum Perfect etc. de S.sclarea în anii secetoşi acumulează un conţinut înalt de ulei 
esențial, asigură o producție de 15,1-22,4 t/ha de inflorescențe în doi ani de exploatare 
a plantației și garantează obţinerea a 41.1-77.4 kg/ha de ulei esențial în funcție de soi, 
eficienţa, randamentul, fiind de la 2,8 până la 3,6 kg de ulei esenţial din tona de materie 
prima. La soiurile de lavandă Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7 etc. în anii secetoşi 
conținutul de ulei esențial este mai ridicat (5.103-6.164%) decât în   anii obişnuiţi (4,318-
5,915%), producţia de inflorescenţe, fiind înaltă (7-12 t/ha), precum şi cea de ulei esențial 
- 132-245 kg/ha, eficiența constituind 16-21.5 kg/t, în funcţie de soi. Soiul de S.officinalis 
Miracol asigură o producție de 850-990 kg/ha de frunze uscate în anii secetoşi și 960-
1070 kg/ha în anii obișnuiţi. Producția de ulei esențial, fiind de 18,7-18,9 kg /ha în 
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condiţii de secetă şi 17,2-17,6 kg /ha în anii obişnuiţi.
Cuvinte cheie: plante medicinale și aromatice, ulei esential, productivitate, secetă, soi 
rezistent.
Depus la redacţie 26 iulie 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Gonceariuc Maria, Institutul de Genetică, Fiziologie 
şi Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova;  
e-mail: gonceariuc.maria@gmail.com

Introduction
The importance of medicinal and aromatic plants is indisputable in view of the 

revival of phytopharmacy and herbal treatments, the development of perfumery, 
cosmetics, etc. [1,2,7,8, 10, 12,13,14]. Thus, the share of drug products from medicinal 
and aromatic plants and their derivatives has been constantly growing. More than 50% 
of drugs prescribed are chemicals derivatives identified for the first time in medicinal 
plants. An estimated 50-70 thousand plant species is used in medicines throughout the 
world [11]. On the other hand they provide important source of income year in rural 
areas. All of these have influenced constantly the studies on the chemical composition, 
qualities and benefits of the using flowers, leaves, essential oil and other derivatives of 
medicinal an aromatic plant. A particular area researches includes the studies carried 
out to develop new hybrids and varieties that are resistant to abiotic factors that would 
ensure an enhanced production of raw materials with a higher content of essential oil 
and a quality that corresponds to the purpose proposed for utilization. Such studies have 
evidently intensified during the last decades as a consequence of the climatic changes, 
slow but steady processes of global warming, transformation of some zones into a 
desert including in south-eastern Europe where farm crops are affected by drought and 
scorching heat more and more frequently. Simultaneously, our researches show that 
the cultivars of medicinal and aromatic plants (Lavandula angustifolia, Salvia sclarea, 
Salvia officinalis etc.) provide an enhanced production of raw material and high 
quality essential oil in dry years. Some of these cultivars such as lavender accumulate 
a content that is even higher in dry years than in the years with common atmospheric 
depositions. 

Material and methods
The biological material comprises S. sclarea, S. officinalis, Silybum marianum and 

L.angustifolia cultivars of hybrid origin [3,4,5]. Thus, the Salvia sclarea varieties are 
hybrids with fixed, constant heterosis [6] of different complexity: simple (Dacia-50, 
Dacia-99, V. Junior, Victor), three linear (Nataly-Clary, Parfum Perfect), backcross 
(Ambra Plus) and stepwise (Balsam, Ambriela) hybrids. The Lavandula angustifolia 
varieties Moldoveanca 4, Vis magic 10, Alba 7 and Aroma Unica as well as new varieties 
in the testing process (Fr.8-5-15V; VM-18V; Fr.5S8-24) are first-generation hybrids with 
a high heterosis effect on a number of quantitative traits including essential oil content 
[6]. The varieties of Salvia officinalis (Miracol) and Silybum marianum (Argintiu) are 
also of hybrid origin [4]. The validation of the quantitative traits and productivity of 
all varieties was carried under legal methods. The essential oil content was assessed 
in fresh inflorescences at the stage of industrial maturity through hydrodistillation in 
the Ginsberg apparatus and recalculated for dry matter. The varieties’ efficiency was 
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expressed in kg of essential oil in tonne of raw material (inflorescences). 

Results and discussions
The previous researches have shown that intraspecific hybridization is an efficient 

method to develop valuable genotypes through pronounced variability of the indices of 
bio morphological character values including the content and components of essential 
oil in L.angustifolia, S. sclarea and S. officinalis [3,4,5,6]. Importantly, hybrids, our 
varieties are strongly resistant to drought [5,6]. In contrast to other S. sclarea varieties, 
the ones we have developed begin flowering in the first year of vegetation providing 
both production of 3-6 t/ha of inflorescences and 9-30 kg/ha of essential oil. The cultivar 
Ambra Plus is distinguished by abundant flowering and, the yields of inflorescences 
make up to 4.4 -11.7 t/ha and 17.1 - 40.9 kg/ha of essential oils in the first year depending 
on the cultivation conditions and weather conditions of the year (tab.1,2,3; fig.1,2). 

Under acute drought conditions in 2012, in the second year of vegetation, all 
S.sclarea varieties recorded high yields of raw material from 9.6 to 11.7 t / ha with 
very high content of essential oil (1.179-1.494%). The production of essential oil was 
also very higher (37.0-46.5kg/ha) ensuring exceptional efficiency – 3.46-4.47 Kg of 
essential oil of each ton of inflorescences (tab.1).

Table 1. Productivity of raw material and essential oil for varieties of Salvia sclarea in 
first and second year of vegetation, 2011-2012*.

Variety

Raw material yield, 
t/ha

Essential oil 
content, % (dry 

matter)

Essential oil produc-
tion kg/ha

Efficiency, 
kg/t

I year II 
year Σ I 

year
II 

year I year II
year Σ I year II

year

Early varieties
Dacia-50, st. 3.3 11.2 14,5 0.926 1.143 9.0 38.6 47.6 2.73 3.46
 Ambra Plus 9.0 11.0 20,0 0.825 1.179 22.3 39.1 61.4 2.48 3.55
Balsam 6.3 10.4 16,7 1.009 1.494 18.9 46.5 65.4 3.00 4.47

Middle ripening varieties
Dacia-99 3.9 10.4 14,3 1.003 1.411 11.7 44.1 55.8 3.00 4.24

Late varieties
Victor 4.8 11.7 16,5 0.833 1.253 12.1 43.9 55.9 2.75 3.75
Nataly Clary, st. 4.0 9.6 13.6 0.880 1.291 10.5 37.0 47.5 2.63 3.85

DL 005 1,7 2,5  *dry year  P, % 4, 3 5,8

In the dry 2015 year in first year of vegetation all the cultivars produced between 
3 and 8 t/ha of raw material in dependence on the cultivar. The content of essential oil 
was higher in the cultivar Balsam (1.286 %). The production of essential oil varied 
between 5.7 kg/ha in the cultivar Nataly Clary and 11.6 and 12.5 kg/ha in the cultivars 
Ambra Plus and Balsam, respectively (fig. 1) [4]. Also, in the second year of vegetation, 
all the varieties produced high quantities of raw material (12.1- 18.7 t/ha) and essential 
oil (32.5-58.8 kg/ha) (fig. 1, tab.2.). In the two years of exploitation (2014-2015), the 
yields of raw material made 15.1 t/ha – 22.4 t/ha, the essential oil production varies 
between 41.1 n 77.4 kg/ ha depending on the variety. The efficiency under drought 
conditions were very high and varied from 2.41 to Dacia 99 to 3.6 kg / ha in Parfun 
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Perfect and Balsam varieties (tab. 2).

Fig. 1. The yield of inflorescences on Salvia sclarea varieties to 3 test cycles, t/ha 
(2014-2015; 2015-2016; 2017-2018).

The inflorescence yields, the content and production of essential oil are supported 
by a number of quantitative traits. The indices of their values were remarkable in the 
dry 2015 year: the plants formed a great number of floral stems per m2 and the plant’s 
height of 117.7-125.1cm, long inflorescences (56.7-64.3 cm) with a large number of 
ramifications, high content of essential oil, which shows excellent development under 
drought conditions. 

Table 2. Productivity of raw material and essential oil for varieties of Salvia sclarea, 
first &second years, 2014&2015*.

Varieties 

Raw material 
yield,  t/ha

Essential oil
content, %

Essential oil 
production, kg/ha

Efficiency, 
kg/t 

I 
year 

II 
year Σ I 

year
II 

year
I 

year
II 

year Σ I 
year

II 
year

Early varieties
Dacia-50 st. 3.5 15.9 19.4 1.220 0.972 11.7 45.3 58.0 3.34 2.85
Ambra Plus 4.8 15.4 20.2 1.188 1.192 17.1 55.1 72.2 3.56 3.60
Balsam 4.1 16.0 20.1 1.581 1.205 19.6 57.8 77.4 4.78 3.61
Parfum Perfect 3.7 18.7 22.4 1.271 1.049 14.3 58.8 73.1 3.86 3.14

Middle ripening varieties
Dacia-99 2.3 13.5 15.8 1.225 0.803 8.6 32.5 41.1 3.74 2.41

Late varieties
Victor 3.0 13.5 17.7 1.204 0.918 10.7 37.2 47.9 3.57 2.76
Nataly Clary st. 3.0 12.1 15.1 1.008 1.154 9.2 41.9 51.1 3.1 3.46

 DL005 1.3 3.6  * 2015, dry year   P, % 5.1 4.1 
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Fig.2. The production of essential oil on Salvia sclarea varieties to 3 test cycles,  
kg/ha (2014-2015; 2015-2016; 2017-2018).

The high productivity of these varieties is sustained, influenced by the values of 
the quantitative characters of plants. In drought conditions (2018), the tested varieties 
formed a large number of floral stems (44.4-69.1/m2), long inflorescences (52.7-70.0 
cm) with large number of branches, which shows excellent plant development. All 
of this has resulted in high content (0.858-1.202%) of essential oil (tab. 3) and high 
productivity (tab. 4). In the second year of vegetation varieties formed high yields 
(10.7-13.9 t/ha) of the inflorescences with high content of essential oil (0.859-1.202%). 
The production of essential oil in the second year of vegetation consisted of 27.6 to the 
standard variety up to 43.1 kg/ha at variety Ambriela (tab.4). 

Table 3. The values of some productivity indices in Salvia sclarea varieties in competitive 
crops, 2018.

Variety Floral 
stems/m2

Plant height,
-cm-

Inflorescence 
length, -cm-

Inflorescence branches, 
number

Essential oil 
content, % First 

degree 
Second 
degree

 X ± Sx X ±Sx X ± Sx X ± Sx
Early varieties

Dacia-50 st. 46.5 138.6±7.4 66.9±7,9 16.0±2.1 25.4±6.2 0.858
Ambra Plus 54.7 137.1±8.0 67.9±6,7 15.8±1.7 25.9±8.0 0.916
Balsam 46.4 138.2±7.2 66.4±6.4 15.4±1.8 21.7±4.8 1.015
Parfum Perfect 60.0 143.2±8.8 69.2±6.7 15.0±1.9 23.0±6.4 1.086
Ambriela 54.6 141.0±7.8 70.0±7.9 16.1±2.7 22.6±5.7 1.202

Middle ripening varieties
Dacia-99 55.7 135.7±9.9 63.4±8.3 15.5±2.3 24.3±8.2  1.070

Late varieties
Victor 69.1 138.8±9.5 64.4±7.9 15.6±2.1 25.0±6.8 0.815
Nataly Clary, st. 58.6 120.9±6.0 52.7±5.3 14.4±1.9 20.1±4.4 1.036
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In two years of plantation operation, the yield of raw material was from 14.4 t/ha to 
standard variety Dacia 50 to 23.2 t/ha for Ambra Plus variety. Essential oil production 
ranged from 51.8 kg/ha attested for Dacia 99 to 73.6 kg/ha for Ambra Plus variety. The 
efficiency of all varieties is very high: 3.3-3.6 kg/t in the first year of vegetation and 
2.7-3.6 kg/t in the second year that was dry (fig. 2, tab.3).

Table 4 Productivity of raw material and essential oil for varieties of Salvia sclarea in 
first and second year of vegetation, 2017-2018*.

Soiul

Producţia materie 
primă, t/ha

Essential oil 
content, % (s.u.)

Essential oil 
production, kg/ha

Efficiency, 
kg/t

I 
year

II 
year Σ I 

year II year I 
year

II 
year Σ I 

year
II 

year
Early varieties

Dacia-50, st. 3.7 10.7 14.4 1.120 0.858 12.5 27.6 40.1 3.38 2.59
Ambra Plus 11.7 11.8 23.5 1.163 0.916 40.9 32.6 73.5 3.49 2.76
Balsam 8.9 12.8 21.7 1.131 1.015 30.1 39.4 70.0 3.38 3.08
Ambriela 8.3 11.9 20.2 1.215 1.202 30.3 43.1 73.4 3.65 3.62
Parfum Perfect 7.8 12.2 20.0 1.132 1.086 26.5 39.9 66.4 3.40 3.27

Middle ripening varieties
Dacia-99 3.8 12.2 16.0 1.097 1.070 12.6 39.2 51.8 3.31 3.21

Late varieties
Victor 6.5 12.9 19.4 1.081 0.815 21.0 31.6 52.6 2.70 3.23
Nataly Clary, st. 3.8 13.9 17.7 1.187 1.036 13.7 43.3 57.0 3.60 3.11

 DL, 005 1.3, 2.8   *2018 dry year   P, % 5.2, 5.3 

The hybrids, varieties of lavender accumulate enhanced content of essential oil in 
drought conditions than in the years that are not affected by drought (Table 3). In the 
2015, this important trait ranged from 4.575-6.164% in the cultivar Vis Magic 10 to 
6.164% in the cultivar FR.5S8-24.

It is well known that severe drought has a negative effect on perennial species both 
in the year of major humidity deficiency and in the years that follow. The consequences 
of the 2015 drought were different in the case of the lavender cultivars. The F1 hybrids 
recorded higher content of essential oil in the 2015 than in the 2014, 2016 and 2017 
exceeding the maternal form of origin [3]. Similar results were recorded in the years of 
severe drought 2007 and 2012.

The average producing capacity of the lavender varieties in drought conditions with 
different vegetation period ranges between 6.9 t/ha of raw material (inflorescences) in 
the cultivar VM-18V and 8.9-10.8 t/ha in the cultivars Aroma Unica and Moldoveanca 
10 (tab. 6). The production of essential oil makes 121.1-182.6 kg/ha depending on the 
cultivar. 

In the years with common atmospheric deposition, the productivity of lavender 
varieties is 7.4-12.4 t/ha and 132.8-250 kg/ha essential oil, depended of variety [3,4]. 
These cultivars are also distinguished by high efficiency – one ton of raw material 
ensures obtaining from 16.8 to 21.5 kg of essential oil with content of linalyl acetate 
making 28 to 39%. 
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Table 5. The content of essential oil in the varieties (hybrids) of Lavandula 
angustifolia.

Varieties
(hybrids F1)

Essential oil content, % (s.u.)
2014 2015, dry year 2016 2017 2018, dry year

early varieties
Moldoveanca 4 st. 4.893 5.404 4.318 4.981 4.611
Fr.8-5-15V 4.545 5.803 4.691 5.454 5.624

middle varieties
Vis Magic 10 st. 4.423 4.575 4.597 4.518 4.741
VM-18V 4.710 5.103 4.924 4.829 4.872

late varieties
Alba 7st. 5.298 5.762 5.915 5.256 5.624
Fr.5S8-24 5.087 6.164 5.786 5.915 5.656
Aroma Unica 4.901 5.496 4.899 4.961 5.476

This index is 44% in the new cultivars Aroma Unica etc. It should be mentioned 
that all developed cultivars, and hybrids have a low concentration (0.21-0.27%) of 
camphor in the essential oil [3,4,5], this component being important as it diminishes the 
quality and perfumery value of essential oil in high concentrations (more than 2%). 

Table 6. Productivity of Lavandula angustifolia varieties in drought conditions, 2018.

Variety Row material 
yield, t/ha

Essential oil 
content, %

Essential oil 
production,  kg/ha

Efficiency, 
kg /t

Early varieties
Moldoveanca 4, st. 10.8 4.611 181.7 16.8
 Fr.8-5-15V 8.5 5.656 161.9 19.0

Middle varieties
Vis Magic 10, st. 8.3 4.741 143.3 17.3
VM-18V 6.9 4.872 121.1 17.6
Cr.13S-6-7 7.9 4.012 136.4 17.3

Late varieties
Alba 7, st. 7.6 5.624 134.7 17.7
FR.8-5-15V 8.5 5.624 182.6 21.5
Aroma Unica 8.9 5.476 166.8 19.9

The early ripening variety of S. officinalis named Miracol as well as varieties of 
L.angustifolia and S. sclarea is resistant to drought, frost and wintering. The variety 
can be used to produce pharmaceutical raw material of Folium Salviae, Herba Salviae 
and essential oil – Oleum Salviae [4]. 

The producing capacity of the variety Miracol is 850-989 kg/ha of dry leaves (13% 
of humidity) in drought conditions (2012, 2015, 2018) and 960- 1070 in the years with 
common atmospheric deposition (tab. 7). 
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Table 7. Yield of Salvia officinalis L. variety Miracol.

Years
Yield of raw material, kg/ha Essential oil content,

% (dry matter)
Production of 

essential oil, kg/haHumidity 60% Humidity 13%
2012* 2990 850 2.500 18.7
2013 2930 960 2.240 17.4
2014 3055 1029 2.198 17.6
2015* 2989 920 2.605 18.9
2016 3010 980 2.230 17.5
2017 3090 1070 2.306 17.2
2018* 3025 989 2.608 18.9

* dry year

The production of essential oil obtained from steam distillation of fresh raw material 
constitutes 18.7-18.9 kg/ha in dry years and 17.2-17.6 kg/ha in common years.

Thus, climate changes in recent decades imposed cultivation, and the use of 
medicinal and aromatic plants varieties that support drought, high critical temperatures, 
ensure high productivity. 

Conclusion 
The consequences of drought can be substantially diminished by cultivating 1. 

drought resistant varieties of aromatic and medicinal species. 
The drought favors the varieties such as 2. Salvia sclarea, Lavandula angustifolia 

and Salvia officinalis through the synthesis of essential oil, guaranteeing high 
productivity and quality.

The 3. Salvia sclarea varieties Ambra Plus, Balsam, Parfum Perfect, Ambriela, 
Dacia 99; Victor; Nataly Clary are resistant to drought and accumulate in dry years 
high content (0.858-1.202 %) of essential oils, provide a production of 15.1-22.4 t/ha 
of inflorescences and guarantee yields of 41.1-77.4 kg/ha of essential oil depending on 
the variety. The efficiency of Salvia sclarea varieties ranges between 2.7 and 3.6 kg/t 
of essential oil per tonne of raw material. 

The essential oil content of 4. Lavandula angustifolia cultivars in drought 
conditions is higher (4.575-6.164%) than in those with common atmospheric depositions 
(4,318-5,915). 

The productivity of the lavender cultivars Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7, 5. 
Aroma Unica etc. in drought conditions ensures yields of 6.9-10.8 t/ha of inflorescences 
and 121.1-182.6 kg/ha of essential oil depending on the variety. The varieties efficiency 
varies from 16.8 to 21.5 kg of essential oil per ton of inflorescences. 

Variety Miracol of 6. Salvia officinalis drought-resistant ensures a production 
of 850-989 kg/ha of dried leaves in the drought conditions and 960-1070 kg / ha of 
ordinary habitat. The production of essential oil of the variety in the dry years is higher 
(18.7-18.9 kg / ha) than in the years with normal atmospheric depositions (17.2-17.6 
kg/ha).
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NIVELUL TRANSCRIPȚIONAL AL ASCORBAT PEROXIDAXELOR 
(APX1 ȘI APX3) LA Helianthus annuus L. INFESTAT CU Orobanche 

cumana WALLR. 
Tabără Olesea

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

Rezumat
Floarea-soarelui este una dintre cele mai valoroase culturi cultivate pe teritoriul Republicii 
Moldova. Un factor nefavorabil pentru productivitatea acesteia o reprezintă agentul 
patogen Orobanche cumana, care se hrănește pe contul gazdei. În pofida unui număr 
mare de studii realizate, pentru înțelegerea mecanismelor de interacțiune dintre patogen 
și gazdă o mulțime de aspecte rămân a fi necunoscute și necesită înțelegerea pe deplin a 
proceselor biologice și rețelelor de reglare a căilor metabolice care stau la baza activării 
mecanismelor defensive. Analiza profilului de expresie a genelor APX1 și APX3 privind 
mecanismele imediate de apărare (pre-atașament) și a celor de apărare activă și adaptare 
(post-atașament și post-haustoriale) la două genotipuri rezistente și unul sensibil a pus în 
evidență legități diferite de funcționalitate a acestor transcripți prin modificări oscilatorii 
de sporire și diminuare a expresiei doar la două genotipuri PR64LE20 și Performer.
Cuvinte cheie: floarea-soarelui, lupoaie, expresie relativă, gene APX
Depus la redacție: 18 iunie 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Tabără Olesea, Universitatea de Stat ”Dimitrie 
Cantemir”, str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova;  e-mail:  
teolesea@gmail.com

Introducere
Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) reprezintă una dintre cele mai devastatoare 

angiosperme patogene ale florii-soarelui (Helianthus annuus L.). Această cultură se 
situează pe locul trei după suprafețele agricole ocupate pe teritoriul republicii. Pagubele 
produse de infestarea florii-soarelui cu lupoaie variază mult în funcţie de condiţiile 
climaterice locale, favorabile dezvoltării bolii, de calitatea lucrărilor agrotehnice şi de 
sensibilitatea germoplasmei hibrizilor comerciali la diferite rase de lupoaie. Astfel, 
studiul rezistenţei plantelor de floarea-soarelui la diferite boli prezintă un aspect 
important pentru amelioratori. În timpul interacțiunii dintre gazdă și patogen, o serie de 
semnale moleculare sunt emise de plantele-gazdă și percepute de semințele plantelor 
parazite. Acești stimuli sunt adesea esențiali pentru ca plantele parazite să germineze 
și să se dezvolte prin parazitism obligatoriu. Pe de altă parte, un număr tot mai mare de 
dovezi susțin ideea că mecanismele defensive la plante pot fi activate prin detectarea 
moleculelor derivate din plantele parazite. Astfel, conform teoriei lui Udovenco [6], 
reacția fiziologică de răspuns la infestarea cu patogen a gazdei este determinată de 
modificarea parametrilor metabolici de la etapa incipientă de iritare spre dereglare și 
adaptare [17]. Aceste schimbări cu caracter de fază se manifestă prin aspecte variate 
ale reacției fiziologice, ale ritmului și timpului de derulare în dependență de etapele de 
dezvoltare a patogenului și formarea patosistemului (germinarea semințelor, atașarea 
apresoriilor și conectarea haustorului la sistemul vascular al gazdei) [5]. Momentul în 
care patogenii percep semnale derivate de la gazdă pentru inițierea și sincronizarea 
creșterii și dezvoltării, gazdele parcurg faza de iritare și își activează mecanismele 
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pre-atașament de apărare la nivelul diferitelor căi metabolice, cum ar fi: inducerea 
transcripției genelor specifice, producția de specii reactive de oxigen etc. Ulterior, după 
modificarea concentrației unor molecule de semnal se activează mecanismele post-
atașament și post-haustoriale de rezistență manifestate prin depunerea de caloză și alți 
compuși fenolici, ocluzia vasculară, precum și răspunsul hipersensibil, ceea ce duce 
adesea la stoparea invaziei urmată de necroza structurilor parazite [6, 9]. Aceste reacții 
defensive s-au dezvoltat pe parcursul evoluției ambilor membri ai patosistemului. 
Natura și momentul răspunsurilor defensive variază în funcție de variabilitatea 
genetico-moleculară și sugerează implicarea sistemului imunitar innăscut. În contextul 
interacțiunilor dintre plante și patogeni, receptorii de recunoaștere la suprafața celulară 
se leagă de proteinele asociate patogenezei. Acestea din urmă activează un șir de 
mecanisme defensive, precum și activarea sistemelor de detoxifiere oxidativă ca urmare 
a sporirii concentrației de specii reactive de oxigen (SRO) determinate de invazia 
patogenului [10]. SRO sunt potențial dăunătoare pentru structura și funcționalitatea 
metabolismului celulelor gazdei. Prevenirea toxicității SRO este asigurată de sistemele 
de apărare antioxidantă cu ajutorul compușilor enzimatici și non-enzimatici. Enzimele 
protectoare includ superoxid dismutaze (SOD) catalaze (CAT), ascorbat peroxidaze 
(APX), guaiacol peroxidaze (GPX), precum și molecule non-enzimatice cum ar fi 
glutationul, prolină, ascorbatul și carotenoizii, [2]. Dintre SRO cel mai frecvent întâlnit 
este H2O2 care este redus de CAT și APX, ultima enzimă este reducător mai eficient 
decât prima. CAT prezintă o afinitate foarte mare față de peroxid în comparație cu APX, 
care transformă două molecule de H2O2 în două de apă și una de oxigen cu ajutorul a 
două molecule de acid ascorbic, generând în același timp monodehidroascorbat [11].  
La plantele superioare au fost descrise izoforme de APX din diferite localizări 
subcelulare: citosol, stromă, tilacoid, mitocondrie și peroxizomi. Majoritatea studiilor 
anterioare au evidențiat faptul că printre izoformele APX, peroxidaza din citosol 
(APX1) joacă un rol-cheie în reglarea nivelurilor de H2O2 în timpul stresului [7].

Astfel, în prezenta lucrare sunt puse în discuție datele privind activitatea 
transcripțională a două gene APX pentru stabilirea mecanismelor de rezistență imediate 
și de apărare activă ale genotipurilor rezistente și sensibile de floarea-soarelui față de 
infestarea cu lupoaie. 

Materiale și metode de cercetare
Materialul vegetal și condițiile de creștere. În studiu au fost incluse trei genotipui de 

floarea-soarelui (Favorit, PR64LE20, Performer) oferite de NARDI Fundulea, România, 
dintre care primele două sunt rezistente, iar ultimul - sensibil notate convenţional cu 
majusculele R şi S la sfârşit. Acestea au fost supuse infestării artificiale cu semințe de 
lupoaie colectată din localitatea Sîngera de pe o plantație de floarea-soarelui cu un grad 
înalt de atac [3, 4]. Pentru stabilirea profilului transcripțional al activității genelor APX 
la floarea-soarelui supusă stresului biotic în funcție de cele trei tipuri de mecanisme 
defensive nespecifice (pre-atașament, post-atașament și post-haustorial) au fost 
montate două modele experimetale care au permis de a evidenția reacția de răspuns a 
plantelor la diferite etape de dezvoltare ale patogenului. 

Primul model experimetal s-a caracterizat prin cultivarea în cutii Petri pe substrat 
de perlit, ceea ce facilitează estimarea modificărilor imediate la nivelul rădăcinilor 
(mecanismelor pre-atațament) de floarea-soarelui cultivate pâna la faza de două 
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frunzulițe adevărate după adăugarea semințelor de lupoaie germinate anterior pe exudat 
al unui genotip sensibil (fig. 1) [15]. 

Figura 1. Cultivarea florii-soarelui pe fundal de infecție în cutii Petri.  
A – Componentele modelului experimental: 1 – Capac cutie Petri; 2 – Semințe de lupoaie; 
3 – Plantulă de floarea-soarelui; 4 – Disc din hârtie de filtru; 5 – Substrat perlit; 6 – Bază cutie 
Petri; B – Camera de cultivare cu probe.

Al doilea model experimetal a cuprins cultivarea genotipurilor rezistente în vase 
de vegetație pentru elucidarea mecanismelor de rezistență post-atașament și post-
haustoriale. Infestarea substratului cu semințe de lupoaie a fost realizat conform 
raportului 37mg semințe / 200g amestec sol [16]. 

Colectarea probelor de material vegetal. Rădăcinile de floarea-soarelui 
au reprezentat probele colectate în dinamică temporală pentru ambele modele 
experimentale. Astfel, în cazul primului model experimental, etapele cheie selectate 
pentru analiza modificărilor moleculare a cuprins 2, 6, 12 și 24 de ore de co-cultivare cu 
patogenul, iar în cel de-al doilea model experimental, pe parcursul a celor patru faze de 
dezvoltare ale patosistemului (formarea primelor atașamente, dezvoltarea tuberculilor, 
formarea lăstarilor subterani și celor aerieni), în decurs de 67 de zile (tab. 1). Probele au 
fost colectate de la trei repetiții biologice, ulterior congelate în azot lichid și depozitate 
la -80° C.

Tabelul 1. Schema de colectare a probelor radiculare de floarea-soarelui.
Genotipuri Creșterea pe fondal de infestare cu O. cumana (ore)

*FavoritR

*PR64LE20R

**PerformerS

I model 
experimental 
(evidențierea 
mecanismelor 

pre-atașament)

2 6 12 24

Creșterea pe fondal de infestare cu O. cumana (zile)

II model 
experimental 
(evidențierea 
mecanismelor

post-atașament și 
post-haustoriale)

Formarea primel-
or atașamente

Dezvoltarea 
tuberculilor

Formarea 
lăstarului sub-

teran de lupoaie

Dezvolta-
rea lăstarului 

aerian

18 21 35 53 67

Obținerea probelor de ARN și ADNc. Din probele de țesut radicular a fost extras 
ARN-ul total cu reagent TRI-zol conform protocolului standard (Applied Biosystems) 
și evaluatat cantitativ și calitativ prin spectrofotometrie (260 și 280 nm) și electroforeză 
în gel de agaroză de 1%. 
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Preliminar reacțiilor de revers-transcripție, probele de ARN au fost tratate cu ADN-
ază (Thermo Scientific). Ulterior, acesta a servit ca matriță pentru sinteza ADNc prin 
transcripție inversă care s-a efectuat cu utilizarea Revertaid RT, a primerilor Oligo-dT18 
și a hexamerilor arbitrari, conform protocolului producătorului (Fermentas). 

Analiza nivelului de expresie a genelor de interes (expresia relativă). Nivelul de 
expresie relativă a genelor a fost cuantificat prin PCR în timp-real la amplificatorul 
DT-96 (DNA technology, Rusia). Consecutivitatea nucleotidică a amorselor s-a 
elaborat în baza complementarității cu EST-rile cunoscute la H. annuus (tab.2) din 
baza de date NCBI prin utilizarea intrumentelor bioinformatice Primer3Web v. 3.0.0. 
și OligoAnalyzer 3.1. 

Detecția fluorescenţei din reacția de amplificare s-a realizat în decursul elongării 
prin prezența a Maxima SYBR Green/ROX PCR (Fermentas) și primeri specifici 0,4 
mM și 2 µl de ADNc (produsul revers-transcripției). Programul de polimerizare a 
inclus trei etape : 95°C – 10 min; 5 cicluri la 95°C – 15 s, 64°C – 20 s; 40 de cicluri de 
95°C – 15 s, 60°C – 40 s. Lipsa ampliconilor nespecifici și a primerilor dimerizați a fost 
confirmată prin electroforeza în gel de agaroză de 1,4 % și analiza curbelor de topire. 

Tabelul 2. Secvența nucleotidică a primerilor genelor APX.
EST (NCBI) Număr de acces Primer sens, 5ʹ- 3ʹ Primer antisens, 5ʹ- 3ʹ

ascorbat peroxidaza 3 
(APX3) BU032190.1 cccaaatgctaccaaaggtg atgtgctcttccaagggtgt

ascorbat peroxidaza 1 
(APX1) CD849992.1 ccttatgcctcagcaaatcc ctgacgaggatgctttcttt

actina (gena de referință) AF282624.1 gctaacagggaaaagatgactc actggcataaagagaaagcacg

Expresia relativă a genelor de interes (APX1 și APX3) față de actină (gena de referință) 
s-a determinat conform formulei 2-ΔΔCT și s-a exprimat în unități convenționale [8]. 
Raportul de modificare a expresiei (fold change), care a cuprins valori de supraexpresie 
și subexpresie mai mari de 1,5 a fost considerat ca modificare a activității transcripționale 
a genelor de interes la floarea-soarelui supusă infestării cu lupoaie [1, 14].

Rezultate și discuții
Cultivarea genotipurilor de floarea-soarelui în baza a două modele experimentale 

de infestare artificială cu lupoaie a permis analiza modificărilor la nivel molecular în 
funcție de mecanismele defensive pre-atașament, post-atașament și post-haustoriale. 

Astfel, co-cultivarea plantelor de floarea-soarelui cu semințe germinate de lupoaie 
pentru studiul mecanismelor pre-atașament în decurs de 24 de ore nu a evidențiat 
atașarea patogenului pe rădăcinile gazdei nici la un genotip din cele trei. Iar, în rezultatul 
cultivării genotipurilor pe substrat de sol infestat cu semințe de lupoaie în decursul a 
67 de zile la genotipurile rezistente nu s-au dezvoltat bulbi și lăstari, iar cel sensibil s-a 
infestat prin formarea patosistemului. Variantele martor ale fiecărui genotip nu au fost 
supuse infestării în cazul ambelor modele experimentale.

Expresia genelor APX privind mecanismele imediate de apărare (pre-atașament) la 
nivelul iritației determinate de prezența patogenului lângă rădăcinile gazdei de floarea-
soarelui în dinamică temporală a prezentat valori care au variat în funcție de genotip. 
Astfel, în ansamblu din toate variantele experimentale cel mai mare interval al expresiei 
genei APX1 l-a înregistrat genotipul PerformerS cultivat în condiții de lipsa infestării 
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cu valori ce au cuprins 0,221-2,150 un.c., dar cel mai mic diapazon – PR64LE20R cu 
valori de 0,006-0,552 un.c. (tab. 3). 

În cazul genei APX3 valorile s-au schimat invers la genotipurile menționate, interval 
mic la PerformerS de 0,151-0,284 un.c. şi interval mare la PR64LE20 de 0,335-1,755 
un.c. La genotipul FavoritR,valorile au variat în intervale medii (tab. 3).

Activitatea transcripțională a genelor APX estimată în raport cu martorul a evidențiat 
unele aspecte specifice de genotip. Astfel, genotipul FavoritR a indicat valori ce se mențin 
în limita abaterilor considerate nesemnificative (mai mici de 1,5 ori) în toate variantele 
experimentale cu excepția genei APX1 la etapa de 6 ore ce s-a subexpresat de 2 ori (fig. 
2A). Cultivarea pe fondal de infestarea artificilă cu lupoaie și stabilirea primului contact 
chimic cu patogenul a indus neafectarea profilului transripțional al ambelor gene, ceea 
ce indică asupra unei reglări stoichiometrice eficiente ale metabolițiilor.

Nivelul de expresie relativă a genelor APX1 și APX3 la al doilea genotip rezistent 
a fost caracterizat prin valori ce au depășit limitele martorilor în 6 din 8 cazuri. Astfel,  
conținutul de transcripți ai genei APX1 s-a caracterizat prin diminuare la etapa de 6 ore 
urmată de sporirea cantitativă la ultimele două etape cu un maxim de 4,6 ori după 12 
ore de co-cultivare a patogenului cu gazda (fig. 2B). Pattern-ul de expresie alternativ 
al acestei gene poate fi determinat de activarea unor senmale chimice prin generarea 
de SRO. Spre deosebire de gena APX1, APX3 se evidențiază prin inhibarea activității 
transcripționale pe toată perioada de analiză cu un maxim de 2 ori după 24 de ore de 
contact cu patogenul (fig. 2B). 

Tabelul 3. Activitatea transcripțională a genelor implicate în metabolismul peroxidului 
(primul model experimental).

G
en

ot
ip Etapa de 

cutivare
(ore)

Expresia relativă a genelor (un.c.)
APX1 APX3

Martor Cultivat pe fondal 
de infestare Martor Cultivat pe fondal 

de infestare

Fa
vo

ri
tR

2 1,012±0,033 0,863±0,031 0,304±0,029 0,392±0,034
6 1,011±0,058 0,501±0,017 0,230±0,008 0,270±0,013
12 0,753±0,026 0,720±0,033 0,501±0,012 0,368±0,017
24 0,082±0,006 0,072±0,004 0,504±0,020 0,443±0,015

PR
64

L
E

20
R 2 0,552±0,032 0,556±0,022 0,465±0,026 0,267±0,020

6 0,006±0,001 0,002±0,001 0,335±0,015 0,269±0,014
12 0,228±0,030 1,039±0,077 0,569±0,021 0,324±0,015
24 0,042±0,003 0,108±0,007 1,755±0,041 0,875±0,023

Pe
rf

or
m

er
S 2 1,667±0,104 0,817±0,029 0,284±0,041 0,449±0,011

6 1,038±0,049 0,269±0,016 0,151±0,006 0,253±0,010
12 2,150±0,050 1,288±0,034 0,246±0,008 0,377±0,031
24 0,221±0,015 0,154±0,004 0,232±0,011 0,421±0,018

Valorile prezentate x̅ ± S (media±deviația standard a eșantionului); valoarea expresiei 
relative calculată după formula ΔCt, în unități convenționale (un.c.). 

Conținutul de ARNm al genelor studiate la genotipul PerformerS a manifestat 
rezultate diametral opuse, adică gena APX1 s-a caracterizat preponderent prin 
subexpresie cu un maxim de 3,9 ori după 6 ore de interacțiune, iar gena APX3 prin 
supraexpresie slabă cu un maxim de 1,8 ori după 24 de ore (fig. 2C).
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Figura 2. Expresia relativă a genelor APX1, APX3 (fold change) la floarea-soarelui,  
A – FavoritR, B - PR64LE20R, C - PerformerS.

În cazul studiului mecanismelor post-atașament și post-haustoriale analiza 
cantitativă a transcripților la toate variantele experimentale a cuprins valori mai mari 
pentru gena APX1 0,099-2,108 un.c. (cel mai vast interval la martorul FavoritR), și 
valori mai diminuate de 0,023-0,883 un.c. pentru gena APX3 (cel mai mare interval la 
PerformerS infestat) (tab. 4).

Tabelul 4. Activitatea transcripțională a genelor implicate în metabolismul peroxidului 
(al doilea model experimental).

G
en

ot
ip Etapa de 

cultivare
(zile)

Expresia relativă a genelor (un.c.)
APX1 APX3

Martor Cultivat pe fon-
dal de infestare Martor Cultivat pe fon-

dal de infestare

Fa
vo

ri
t

18 0,538±0,009 0,320±0,007 0,140±0,003 0,093±0,002
21 0,558±0,024 0,617±0,036 0,073±0,003 0,071±0,001
35 0,655±0,038 0,685±0,043 0,212±0,009 0,143±0,006
53 2,108±0,204 1,260±0,108 0,037±0,001 0,055±0,005
67 0,099±0,003 0,328±0,008 0,480±0,010 0,504±0,012

PR
64

L
E

20

18 1,262±0,158 0,810±0,019 0,046±0,001 0,600±0,005
21 0,313±0,013 0,008±0,001 0,260±0,009 0,123±0,007
35 0,707±0,029 0,650±0,026 0,325±0,012 0,159±0,008
53 2,085±0,074 0,869±0,013 0,047±0,006 0,038±0,004
67 0,052±0,004 0,248±0,016 0,725±0,041 0,591±0,018

Pe
rf

or
m

er

18 0,579±0,007 1,350±0,050 0,138±0,004 0,355±0,002
21 0,856±0,007 0,225±0,005 0,127±0,005 0,023±0,002
35 0,390±0,033 0,347±0,028 0,166±0,007 0,249±0,007
53 0,664±0,036 1,003±0,018 0,023±0,002 0,046±0,002
67 0,056±0,004 0,271±0,015 0,833±0,038 0,883±0,052

Valorile prezentate x̅ ± S (media±deviația standard a eșantionului); valoarea expresiei 
relative calculată după formula ΔCt, în unități convenționale (un.c.). 

Nivelul de expresie a transcriptului APX1 la genotipul FavoritR a cuprins valori 
de subexpresie slabă la două etape (18 și 53 de zile cu aceiași valoare pentru ambele 
de 1,7 ori) și supraexpresie la ultima etapă de 3,3 ori (fig. 3A). Spre deosebire de 
APX1 al doilea transcript APX3 evaluat în dinamică a relevat valori cuprinse în limitele 
martorului pe toată perioada de co-cultivare cu patogen (fig. 3A).
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Cel de-al doilea genotip PR64LE20R a indicat un pattern de expresie al genei 
APX1 asemănător cu cel al genotipului FavoritR, doar că rezultatele au fost mai sporite. 
Astfel, subexpresia foarte puternică a activității genei APX1 a fost identificată la 21 de 
zile de 41,0 ori și la 53 de zile de 2,4 ori (fig. 3B). După care, la etapa de 67 de zile 
cantitatea transcriptului a crescut de 4,8 ori. Nivelul transcripțional al genei APX3 a 
indicat supraexpresie la etapa 18 zile de 13,0 ori, urmată de o ușoară subexpresie la 21 și 
35 de zile cu valori de 2,0 ori (fig. 3B). Aceste rezultate relevă detoxifierea peroxidului 
din microzomii obținuți în rezultatul necrozei de către enzima APX3, ce reprezintă o 
reacțile de apărare împotriva eventualelor atașamente. Astfel, datorită activității unor 
mecanisme ce induc necroza, patogenul nu ajunge să contacteze cu cilindrul central și 
moare.

Infestarea genotipului PerformerS a determinat un profil transcripțional al ascorbat 
peroxidazei 1 ce a înregistrat valori de supraexpresie de 2,3 ori, urmat de subexpresia 
transcriptului peste 3 zile de 3,8 ori care pâna la etapa de dezvoltare a lăstarilor subterani 
să revină la supraexpresie de 4,9 ori (fig. 3C). Gena APX3 similar APX1, a manifestat 
sporirea activității transcripționale la etapa de formare a primelor atașamente de 2,6 
ori, care ulterior, a fost inhibată de 5,5 ori în raport cu martorul peste 3 zile (fig. 3C). 
La etapele ulterioare după ce patogenul s-a conectat la vasele conducătoare ale gazdei 
activitatea genei a fost în limitele martorului cu excepția etapei de dezvoltare a lăstarilor 
subterani la care APX3 s-a supraexpresat slab de 2 ori. În cazul acestui genotip, prezintă 
interes faptul că ambele gene APX s-au caracterizat prin profil similar în momentul de 
formare a primelor atașamente spre sporirea conținutului la 18 zile, iar peste trei zile să 
fie inhibată. Posibil această reacție se datorează influenței patogenului asupra proceselor 
metabolice din planta gazdă prin diminuarea acumulării de peroxizi în stadiile avansate 
de infestare al genotipurilor de floarea-soarelui [13].

Figura 3. Expresia relativă a genelor APX1, APX3 (fold change) la floarea-soarelui, 
A – FavoritR, B - PR64LE20R, C - PerformerS. 

Studii anterioare privind nivelul de expresie al genei APX3 a fost în general 
caracterizat prin modificări nesemnificative sub influența lupoaiei care sugerează 
participarea scăzută a acestei gene la apărarea sau detoxifierea activă a ROS [12].

Concluzii
Generalizând rezultatele expuse cu privire la acest mecanism defensiv se poate de 

afirmat că activitatea transcripțională a genelor APX1 și APX3 prezintă un rol important 
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în rezistența genotipurilor de floarea-soarelui supusă stresului biotic. Astfel, cultivarea 
genotipurilor de floarea-soarelui pe fondal de infestare artificială cu lupoaie a determinat 
modificarea pattern-ului de expresie a genelor APX ca răspuns defensiv doar la două 
genotipuri PR64LE20R și PerformerS, atât la nivel de mecanisme pre-atașament (reacție 
imediată de apărare) cât și post-atașament (apărare activă). La genotipul PR64LE20R 
profilul molecular a fost exprimat preponderent prin represia transcripților pe când la 
genotipul PerformerS - prin ritmul mult mai sporit în acumularea secvențelor transcrise. 
Profilul sumar al activității genelor APX al combinației incompatibile FavoritR –  
O. cumana nu a determinat modificări esențiale în ambele cazuri experimentale, ceea ce 
indică asupra unei bune capacități de reglare și menținere a metabolismului în situații 
de stres biotic. 

Rezultatele prezentate au fost efectuate în cadrul cercetărilor din proiectul instituțional 
(15.817.05.03F - Rezistenţa florii soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche 
cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare şi fiziologice) și cel pentru tineri cercetători 
(19.80012.05.08F - Efectul imediat al fitopatazitului Orobanche cumana Wallr. asupra florii-
soarelui (Helianthus annuus L.)).
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ZOOLOGIA 

CUANTIFICAREA UNOR INDICI BIOCHIMICI ȘI PRODUCTIVI LA 
FAZANII INFESTAȚI  CU ECTOPARAZIŢI
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Institutul de Zoologie 
1Institutl de Fiziologie şi Sanocreatologie 

Rezumat
În scop de identificare a asociaţiilor de ectoparaziţi la fazani, în perioada anilor 2011-
2017, s-au efectuat cercetări parazitologice în diverse biotopuri naturale şi antropizate ale 
Republicii Moldova şi s-a stabilit, că acestea dispun de o structură a poliparazitismului 
malofagian constituită din 3 specii specifice (Cuclotogaster cinereus,Goniocoteschry
socephalus,Goniodes colchici) şi 5 specii comune păsărilor domestice din Republica 
Moldova (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, Goniodes 
dissimilis, Lipeurus caponis). De asemenea, au fost înregistrate 2 specii de purici comune 
pentru găini, curci, bibilici (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii 
de acarieni gamazizi comune atât pentru păsările sălbatice, cât şi pentru cele domestice 
(Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis).Rezultatele studiului biochimic al 
loturilor de fazani a pus în evidenţă devieri ale metabolismului proteic, exprimate prin 
sporirea cantităţii de proteină totală cu 18,2%, a γ-globulinelor cu 26,6%, urmată atât de 
diminuarea cantităţii albuminelor, fracţiilor globulinelor (α, β), cât şi a ionilor de Ca2+ 

de 2 ori înregistrată la lotul de fazani infestați comparativ cu cel liber de ectoparaziți. 
Infestarea fazanilor cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi) determină o 
reducere a masei corporale a acestora în lotul infestat netratat cu 228,0 g pe parcurs de 
36 zile în raport cu păsările din lotul tratat. 
Cuvinte cheie: fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, 
metabolism, faună parazitară
Depus la redacţie: 12 iunie 2019
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Adresa pentru corespondenţă: Zamornea Maria, Institutul de Zoologie, str. Academiei 
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Introducere
Valorificarea eficientă şi continuă a speciilor de interes vânătoresc, implică 

cunoaşterea cât mai amănunţită a modului de viaţă al acestora, a corelațiilor dintre 
populaţiile acestei specii, cât și a nivelului de infestare parazitară al acestora [9].

Infestările cu diverse specii de paraziți atât la păsările domestice, cât și la cele 
sălbatice, pot influenţa semnificativ dezvoltarea normală a acestora. Este stabilit că 
păsările, doar în cazuri unice, sunt infestate cu o singură specie parazitară, în majoritatea 
cazurilor, fiind înregistrat un poliparazitism asociat [10].

Studierea faunei parazitare la păsările sălbatice prezintă un interes major, prin 
faptul că, ele într-o perioadă scurtă de timp parcurg distanţe mari de la un continent la 
altul transportând, totodată, în/pe organismul lor o gamă bogată de agenţi parazitari: 
malofagi, purici, acarieni etc. Astfel, păsările sălbatice pot menţine și vehicula aceste 
specii de ectoparaziţi (acarieni gamazizi, malofagi), păsărilor domestice, având astfel 
rolul de vectori ai unor agenți parazitari [7,12]. 

Un impact negativ asupra dezvoltării organismului animal îl au acarienii gamazizi 
- Dermanyssus gallinae și Dermanyssus hirundinis, care îndeplinesc rolul de vector 
al unor agenţi patogeni, cum ar fi: Borrelia anserina, virusul encefalitei de St. Louis 
umane, Pasteurella multocida, apariţia focarelor de holeră, micoplasmoza aviară etc. 
Totodată, la acarienii gamazizi Dermanyssus gallinae, s-au depistat şi Escherichia coli, 
Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Micrococcus spp şi Corynebacterium spp., ce 
confirmă starea de hiperparazitism, fenomen prin care un parazit poate deveni, la rândul 
său, gazdă altui parazit [1,5,6,11].

Migrația animalelor şi circulaţia activă a populaţiei favorizează riscul de răspândire 
a zoonozelor parazitare. Pe plan mondial carnea de pasăre, datorită calităților ei înalt 
nutritive, a obținut o poziție foarte importantă între alimentele de origine animală. Fiind 
cu un conținut redus de colesterol, carnea de pasăre conține majoritatea aminoacizilor 
necesari în alimentația omului și constituie o sursă bogată de săruri minerale și vitamine. 
Carnea de fazan comparativ cu cea de la păsările domestice, este dietetică, posedă 
înalte proprietăți calitative, are o fibră musculară mai fină, ţesutul conjunctiv mai puţin 
dezvoltat și grăsime în cantitate mai redusă [8].

Carnea de fazan este dietetică, cu valoare nutritivă mare şi un conţinut de grăsimi 
de doar 5-7%, în comparaţie cu 14-18% pe care o conţine carnea puiului de găină. Este 
vorba despre aşa-numita “grăsime bună” (aminoacizi Omega 3) cu valoare calorică 
scăzută, de care organismul uman are strictă necesitate. Carnea de fazan conţine proteine 
cu valoare biologică mare, vitamine din grupul B, fier, zinc, cupru, magneziu și fosfor, 
fiind indicată în alimentaţia copiilor, bătrânilor şi oamenilor bolnavi. Conținutul ei 
înalt de fier duce la creșterea numărului de eritrocite din sânge, ca rezultat se măreşte 
fluxul sanguin la toate organele, fiind astfel o bună întreținere preventivă a stărilor de 
anemie. De asemenea, carnea de fazan este foarte bogată în iod, fiind recomandată şi în 
alimentaţia persoanelor care suferă de boli tiroidiene [3,4].

Material şi metode
Scopul cercetărilor a fost stabilirea nivelului infestării cu ectoparaziţi la fazanul 

comun (Phasianus colchicus) şi impactului ectoparaziţilor asupra unor indici biochimici 
și productivi. Studiul parazitologic a fost efectuat în perioada anilor 2011-2017, la 
fazani în diverse biotopuri naturale şi antropizate din Republica Moldova.
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Pentru stabilirea asociaţiilor de ectoparaziţi la fazani, s-au efectuat cercetări 
parazitologice în diverse biotopuri naturale şi antropizate ale Republicii Moldova. 
Recoltarea probelor s-a efectuat individual şi în grup. Sau aplicat metode speciale de 
examinare a ectoparaziţilor la păsări după Dubinina M., [12], Luncaşu M., Zamornea 
M., [2]. Ectoparaziţii au fost colectaţi de pe păsări vii, conform unui procedeu nou, 
care este mai informativ. Cercetările parazitologice au fost efectuate în Laboratorul 
Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie. Materialul colectat a fost 
examinat ulterior cu ajutorul lupei MБC-9 (ob.14x2) şi a microscopului Novex Holland 
B ob. 20-40 WF 10x Din/20mm.

Monitorizarea corelaţiei dintre modificările indicilor proteici şi nivelul de infestare 
cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi) permite de a aprecia evoluţia 
factorului parazitar şi a gravităţii bolii. Pentru a stabili modificările unor indici proteici 
au fost recoltate probe de sânge dimineaţa, înainte de administrarea apei şi hrănii. 
Păsările investigate, pe parcursul experimentului, au fost întreţinute identic. Valoarea 
calorică a furajelor corespundea cerinţelor energetice şi vârstei. Conţinutul fracţiilor 
proteice din serul sangvin a fost determinat prin metoda electroforezei, evaluarea 
concentraţiei componenţilor prin metoda fotometrică [13,14].

Unul din obiectivele trasate a fost de a stabili modificările unor indici proteici 
(proteina totală, albumina, α-, β-, γ-globulune) şi a ionogramei (Ca2+ P) la fazanii 
infestaţi cu malofagi, purici şi acarieni gamazizi.

În cercetare au fost antrenate două loturi de fazani cu vârsta de două luni. Lotul 
I- martor (infestat, netratat), lotul II- control (infestat şi tratat cu preparat de origine 
vegetală - Ectogalimol 3%).

În rezultatul cercetărilor s-a stabilit nivelul schimbărilor indicilor proteici şi 
a ionogramei la fazanii poliparazitați cu malofagi, purici şi acarieni parazitiformi 
(fig.1).

Rezultate şi discuţii
În rezultatul investigaţiilor parazitologice efectuate la fazani s-a stabilit, că 

structura poliparazitismului malofagian înregistrat este constituită din 3 specii specifice 
(Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici) şi 5 specii 
comune (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, 
Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis) și păsărilor domestice din Republica Moldova. 
Au fost înregistrare 2 specii de purici comune pentru găini, curci, bibilici (Ceratophylus 
gallinae Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii de acarieni gamazizi comune pentru 
păsările sălbatice şi domestice (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis).

Totodată, s-a stabilit că Extensivitatea invaziei (EI) la fazani cu malofagi era de 
90,0% cazuri cu purici – 26,0 % şi cu acarieni gamazizi – 59,0% cazuri.

Rezultatele cercetărilor efectuate relevă devieri ale conţinutului de proteine totale 
în serul sanguin la lotul I - 40,9g/l, iar la păsările din lotul II acest indice fiind mai 
diminuat cu 18,2%. Este cunoscut faptul că, organismul animal în stări patologice, 
intensifică metabolismul proteic, iar în rezultat se majorează consumul de proteine - 
stare valabilă și în mixtinvazii cu ectoparaziţi.

Un alt parametru important al metabolismului proteic, în mixtinvazii cu ectoparaziţi 
este albumina serică. Ea reflectă nu doar starea metabolismului, ci şi starea funcţională a 
ficatului, deoarece acest organ este responsabil de sintetizarea acesteia. Disproteinemia 
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stabilită se caracterizează prin scăderea albuminelor totale (28,7 %) la păsările infestate 
(lotul I), urmată de o sporire (32,5%) la cele tratate (lotul II) (fig.1).

Au fost remarcate devieri şi ale fracţiilor proteice. Nivelul α-globulinelor la păsările 
libere de ectoparaziţi (lotul - II) constituia 17,4%, iar la lotul infestat 13,7%. Conform 
rezultatelor obținute observăm că conţinutul de β- globuline este diminuat cu 12% la 
lotul infestat, iar în lotul liber de paraziţi acest indice constituia 15%. S-a înregistrat o 
creştere a γ-globulinelor în lotul infestat (43,7%) față de lotul neinfestat, la care acest 
indice atingea valori de 34,5%, sau cu 9,2% mai scăzut. Această sporire este cauzată 
de majorarea activității umorale nespecifice, însoţită de răspunsul imun al organismului 
ce relevă dependenţa activităţii imunologice a organismului de nivelul intensităţii 
invaziei. 

Fig.1. Indicii proteici şi a ionogramei la fazanii neinfestați și poliparazitaţi cu 
malofagi, purici și acarieni-gamazizi.

Dinamica electroliţilor în sângele păsărilor sălbatice infestate cu ectoparaziţi se 
exprimă sub forma scăderii conţinutului de Ca2+ ionizat (1,19 mmol/l), relevă de o 
sporire a acestui indice (2,96 mmol/l) la păsările libere de ectoparaziţi. Aceasta se 
explică, prin faptul că insectele hematofage, în secreţiile salivare au componente care 
neutralizează proprietăţile trombinelor, fibrinogenului, sărurilor de Ca2+, astfel, încât 
nu se formează cheaguri la nivelul plăgilor. Conţinutul de fosfor în carnea păsărilor 
infestate constituie 21,6%, fiind diminuat faţă de lotul liber de ectoparaziți cu 5,3%.

 În baza cercetărilor efectuate, putem menţiona faptul că elucidarea mecanismelor de 
acţiune a asociaţiilor de ectoparaziţi cu malofagi, purici şi acarieni gamazizi, determinarea 
indicilor proteici a oferit posibilitatea de a argumenta şi interpreta caracteristicile de 
manifestare ale acestora în dependență de încărcătura ectoparazitară.

Un alt obiectiv propus în această lucrare a fost de a stabili impactul factorului 
parazitar asupra variaţiei masei corporale la fazani poliparazitaţi cu malofagi, purici 
şi acarieni-gamazizi. Ca rezultat am stabilit variaţia masei corporale în dinamică la 
lotul-I, martor (infestat, netratat), comparativ cu păsările infestate, (lotul-II ), care 
au fost tratate cu preparatul de origine vegetală - soluţie apoasă de Ectogalimol 3%. 
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Aplicarea preparatului Ectogalimol 3% s-a efectuat prin pulverizarea fiecărei păsări cu 
câte 20 ml per/corp.

 Inițial, fazanii au fost cântăriţi, greutatea medie obţinută a loturilor formate a avut 
valori apropiate. La fazanii din lotul I greutatea medie fiind de 705,0 g, iar din lotul 
II – 709,0 g (fig.2). Păsările au fost întreţinute corespunzător normelor şi cerinţelor 
fiziologice vârstei.

Fig.2 Dinamica comparativă a sporului masei corporale la fazanii poliparazitaţi cu 
malofagi, purici, acarieni-gamazizi şi a păsărilor sănătoase.

O sporire a greutăţii corporale medii se poate observa în ziua a 14-a după tratament, 
când în lotul deparazitat masa corporală medie a fost de1009,0 g, şi evidenţiindu-se 
valori mai mari comparativ cu masa corporală medie a fazanilor din lotul infestat de 
cca 102,0g (lotul I= 907,0g; lotul II=1009,0g). O diferenţă semnificativă dintre lotul 
infestat netratat şi lotul tratat se evidențiază la a 36-a zi după tratament, când greutatea 
corporală medie la lotul tratat este mai sporită comparativ cu cea a păsărilor din lotul 
infestat netratat cu aproximativ 228,0 g (lotul I=1158,0g; lotul II= 1386,0g).

 Aşadar, infestarea cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi), 
determină o reducere a masei corporale cu 228,0g în raport cu păsările din lotul tratat 
cu preparatul de origine vegetală - soluție Ectogalimol de 3%.

Concluzii
S-a stabilit, că structura poliparazitismului malofagian înregistrat la fazani este 1. 

constituită din 3 specii specifice (Cuclotogaster cinereus,Goniocoteschrysocephalus,G
oniodes colchici) şi 5 specii comune (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, 
Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis) și păsărilor domestice 
din Republica Moldova. La fel, au fost înregistrare 2 specii de purici comune pentru 
găini, curci, bibilici (Ceratophylus gallinae Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii de 
acarieni ganazizi comune pentru păsările sălbatice şi domestice (Dermanyssus gallinae, 
Dermanyssus hirundinis);

2. S-au estimat devieri ale metabolismului proteic, exprimate prin sporirea cantităţii 
de proteină totală cu 18,2%, a γ-globulinelor cu 26,6%, urmată atât de diminuarea 
cantităţii albuminelor, fracţiilor globulinelor (α, β), cât şi a ionilor de Ca2+ de 2 ori la 
lotul de fazani infestați comparativ cu cel liber de ectoparaziți;
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3. Infestarea fazanilor cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi), 
determină o reducere a masei corporale a acestora în lotul infestat netratat cu 228,0 g 
pe parcurs de 36 zile în raport cu păsările din lotul tratat cu preparat de origine naturală 
Ectogalimol 3%.
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Rezumat
Cercetările s-au efectuat în Rezervaţia „Plaiul Fagului” în perioada mai-iunie 2015. Au 
fost capturați în total 23 indivizi de rozătoare mici din 3 specii (Apodemus flavicollis, 
A. sylvaticus, A. agrarius). Pentru studiul parazitologic au fost selectați 15 indivizi de 
A. flavicollis, care s-au dovedit a fi cei mai abundenți (65,2%). Structura taxonomică a 
helmintofaunei la specimenele investigate se încadrează în 3 clase, 6 familii, 7 genuri şi 
8 specii. Diversitatea invaziilor parazitare este reprezentată de 4 specii din clasa Cestoda, 
3 specii din clasa Secernentea și 1 specie din clasa Adenophorea. Din totalul de 8 specii 
parazitare constatate, 2 sunt cu impact zoonotic (Syphacia stroma, S. obvelata). Nivelul 
sporit de infestare se datorează faptului că speciile din încrengătura Nematoda sunt 
geohelminți.
Cuvinte cheie: rozătoare mici, parazitofaună, rezervație, biotop silvic, ecoton, 
geohelminți
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1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail:olegchihai@yahoo.com;  
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Introducere
Rozătoarele sunt un element extrem de important al ecosistemelor terestre, fiind 

consumatori ai producţiei secundare şi terţiare, servesc ca resursă trofică pentru răpitori, 
fiind astfel importante verigi ale lanţului trofic. În acest context șoarecele gulerat 
(Apodemus flavicollis Melchior, 1834) este una din speciile dominante de rozătoare 
in fauna de mamifere mici a republicii, în special în ecosistemele forestiere, cauzând 
direct sau indirect pagube în agricultură și silvicultură pe de o parte, iar pe de altă parte 
sunt implicate în transmiterea diverşilor agenţi patogeni, inclusiv cei parazitari atât la 
om, cât şi la animale domestice şi sălbatice [5, 13, 23, 25].Populează toate tipurile de 
biotopuri silvice – pădurile, plantațiile, perdelele forestiere, precum și ecotonurile dintre 
pădure și habitatele adiacente. În cercetările anterioare în rezervația ”Plaiul Fagului”. 
Șoarecele gulerat s-a dovedit a fi o specie comună și larg răspândită cu o semnificație 
ecologică constantă și caracteristică pentru toate tipurile de ecosisteme ale rezervației 
[16, 17, 29].

Helminţii din genul Trichinella, Angiostrongylus, Capillaria, Hymenolepis, 
Raillentina, Echinococcus, Schistosoma, Paragonimus şi Echinostoma identificați 
la rozătoarele mici au impact asupra sănătăţii publice, iar Capillaria hepatica şi 
Angyostrongylus cantonensis cauzează sindroame severe la om şi animale [2, 7]. 

Infestarea la om poate fi prin contact direct cu excrementele rozătoarelor sau 
consum de hrană contaminată prin intermediul blănii, picioarelor, urinei sau fecalelor, 
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căzute pe alimente şi indirect prin muşcături de ectoparaziţi vectori, cum ar fi puricii 
şi căpuşele [24]. La animalele carnivore cum ar fi vulpea [6], câinii, pisicile [4, 9, 11], 
infestarea are loc prin consumul direct al rozătoarelor infestate. 

Descrierea amplă a parazitofaunei la rozătoarele mici în Republica Moldova, 
pentru prima dată a fost efectuată de Andreico O., în anii 1958-1960. Astfel, speciile 
din clasa Trematoda au o pondere de 2,14%, Cestoda – 17,54%, Nematoda – 61,7% și 
din Acanthocephala – 0,58%. Clasa Trematoda include 3 specii, Cestoda – 16 specii, 
iar Nematoda – 18 specii de paraziți. În helmintofauna rozătoarelor investigate s-au 
constatat paraziți specifici omului și animalelor domestice: Echinococcus multilocularis, 
Mesocestoides sp., Hymenolepis diminută, Strobilocercus fasciolaris, Trichinella 
spiralis, Hepaticola hepatica, Syphacia stroma și Syphacia obvelata [26, 27]. 

Astfel, din cele menţionate anterior, monitorizarea parazitofaunei la rozătoarele mici 
în diferite arealuri are o importanţă bioecologică, medicală şi veterinară în prevenirea 
transmiterii agenţilor patogeni la om şi animalele implicate în ciclurile biologice ale 
paraziţilor cu rol zoonotic şi epizootic. 

Scopul cercetărilor respective vizează studiul diversităţii parazitofaunei la 
rozătoarele mici în Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, din Republica Molodva.

Materiale şi metode 
Cercetările s-au efectuat în Rezervaţia „Plaiul Fagului” în perioada mai-iunie 2015 

în ecosisteme silvice și la ecotonul pădure – biotop palustru, cu vegetație de subarboret 
destul de densă, reprezentată de exemplare tinere de stejar, carpen, frasin, lemn râios, 
alun, corn. Vegetația ierboasă era abundentă și densă, reprezentată de specii higrofile și 
de luncă. Rezervația reprezintă o zonă recreațională pentru vizitatori, iar contactul direct 
sau indirect cu rozătoarele este deosebit de ridicat, sporind, astfel, riscul vehiculării 
unor paraziți de la fauna sălbatică la om. În fiecare biotop au fost amplasate câte 50 
capcane pentru animale vii, la distanța de 5 m una față de alta, care este recomandată 
pentru biotopurile cu etajul subarboretului bine dezvoltat și strat ierbos abundent [3, 19]. 
Investigațiile au fost efectuate pe rozătoare din familia Muridae (Apodemus flavicollis, 
A.sylvaticus, A.agrarius).

Cercetările parazitologice au fost realizate în cadrul Laboratorului de Parazitologie 
şi Helmintologie al Institutului de Zoologie. Indivizii de A.flavicollis colectați pentru 
investigațiile parazitologice, au fost eutanasiați cu soluție de Cloroformi pro narcosi, 
care inhibă conductibilitatea la nivelul centrilor cardiaci, provocând instantaneu 
moartea ușoară fără suferință. Investigațiile de laborator au fost efectuate prin disecţie 
totală a rozatoarelor și examen microscopic al musculaturii (muşchii maseteri, muș. 
braţelor, muş. diafragmului, muş. abdominali, muș. limbii), aparatului cardiorespirator 
(cord, trahee, pulmoni), aparatului digestiv (esofag, stomac, intestin subţire, intestin 
gros, ficat) și aparatului urinar (rinichi, vezica urinară) în vederea stabilirii indicilor 
parazitologici. 

Determinarea speciilor a fost efectuată după RyjicovК. [31, 32], iar sistematic – 
după fauna Europaea [10]. Pentru evaluarea parazitologică s-a determinat prevalenţa 
(%), intensitatea (exemplare/animal) și abundenţa (exemplare/lot) speciilor parazitare 
la rozătoarele investigate. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic în  
programul Excel. 
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Rezultate și discuții
Au fost capturați în total 23 de indivizi de rozătoare mici din 3 specii (tab. 1), care 

aparţin familiei Muridae (Apodemus flavicollis, A.sylvaticus, A.agrarius). Coeficientul 
de capturare a variat între 6% în luna mai și 23% la sfârșitul lunii iunie. În biotopurile 
cercetate specia dominantă a fost A. flavicollis cu o pondere de 65,2%, având o 
semnificație ecologică caracteristică (W=5,65%) în biotopul dat (tab. 1). 

Tabelul 1. Structura comunității de mamifere mici în biotopul studiat.
Ordinul Familia Specia Nr. A, % ♀ ♂

Rodentia Muridae 
(Gray,1821)

Apodemus flavicollis (Melchior, 1837) 15 65,2 8 7
Apodemus sylvaticus (Lineus, 1758) 4 17,4 1 3
Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 4 17,4 4 0
Total 23 100 13 10

Șoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus) și șobolanul de câmp (A.agrarius) 
au avut o pondere de 17,4% fiecare, având o semnificație ecologică accesorie, motiv 
pentru care probele prelevate cu valori statistice nesemnificative, nu au fost incluse în 
cercetările parazitologice. 

Șoarecele gulerat (A. flavicollis) este o specie comună în pădurile de foioase, poate 
fi întâlnit atât în interiorul biotopurilor silvice, cât și la ecotonul acestora. Dominanța 
speciei în ecosistemele forestiere a fost înregistrată în diverse tipuri de păduri pe tot 
teritoriul republicii [1, 20, 21, 22]. Fiind o specie mai puternică și mai agresivă, forțează 
speciile cu care conviețuiește să treacă pe alte sectoare sau să-și modifice activitatea 
[15, 18]. Pentru studiul parazitologic au fost selectați în total 15 indivizi (8♀+7♂) de 
A.flavicollis, care s-a dovedit a fi cea mai abundentă specie, comparativ cu celelalte 
specii de rozătoare capturate. 

Structura taxonomică (tab. 2) a speciilor parazitare se încadrează în 3 clase,  
6 familii, 7 genuri şi 8 specii [10]. 

Tabelul 2. Structura taxonomică a parazitofaunei.
Clasa Familia Specia Total

Cestoda
Catenotaeniidae

Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) 

4 specii
Catenotaenia cricetorum (Kirshenblat,1949)

Anoplocephalidae Paranoplocephala omphaloides (Herman, 1783)
Hymenolepididae Rodentolepis straminea (Goeze, 1782)

Secernentea
Oxyuridae

Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802)
3 speciiSyphacia stroma (Linstow, 1884)

Heligmosomidae Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845)
Adenophorea Trichuridae Trichuris muris (Scrank, 1788) 1 specie

Diversitatea parazitofaunei (tab. 3) include 8 specii, unde prevalenţa cu 
Paranoplocephala omphaloides constituie 13,3%, intensitatea – 1 (1), iar abundenţa 
– 0,1, respectiv cu Catenoteania cricetorum 6,67%, 1 (1), 0,1, Skrjabinotaenia lobata – 
13,3%, 1,5 (1-2), 0,2 și 4 specii din clasa Secernentea, unde Syphacia stroma – 58,4%, 
110 (24-283), 58,4, Syphacia obvelata – 33,3%, 26,0 (5-53), 9,0, Heligmosomoides 
polygyrus – 6,7%, 5 (5), 0,3, iar cu Trichuris muris prevalenţa este de 20,0%, intensitatea 
– 2 (1-4) și abundenţa de 0,4. 
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Astfel, diversitatea parazitofaunei (tab.3) este constituită din 4 specii din clasa 
Cestoda (Paranoplocephala omphaloides, Catenoteania cricetorum, Skrjabinotaenia 
lobata, Rodentolepis straminea) și 3 specii din clasa Secernentea (Syphacia stroma, 
Syphacia obvelata, Heligmosomoides polygyrus), 1 specie din clasa Adenophorea 
(Trichuris muris). De menționat este faptul că din totalul de 8 specii parazitare 
constatate, 2 din ele sunt cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata).

Tabelul 3. Diversitatea parazitofaunei.
Clasa Specia Prevalenţa, % Intensitatea, ex. Abundenţa, ex.

Cestoda

Skrjabinotaenia lobata 13,3 1,5 (1-2) 0,2
Catenotaenia cricetorum 6,67 1 (1) 0,1
Paranoplocephala omphaloides 13,3 1 (1) 0,1
Rodentolepis straminea 13,3 1 (1) 0,1

Secernentea
Syphacia obvelata 33,3 26,0 (5-53) 9,0
Syphacia stroma 58,4 110,0 (24-283) 58,4
Heligmosomoides polygyrus 6,7 5,0 (5) 0,3

Adenophorea Trichuris muris 20,0 2,0 (1-4) 0,4

Rezultate cercetărilor efectuate în Republica Moldova la începutul anilor 60 sunt 
diferite de ale noastre, unde nivelul infestării cu specii de Cestoda variază în funcție de 
gazdă. Astfel, prevalența speciei Paranoplocephala omphaloides la Microtus arvalis 
era de 0,76%, Catenoteania cricetorum la Microtus arvalis – 1,51%, la Clethrionomys 
glareolus – 22,32%, iar Skrjabinotaenia lobata la A. flavicollis constituia 4,37% și la A. 
sylvaticus – 2,67%. Unele specii din Nematoda cum ar fi Heligmosomoides polygyrus 
– la A. flavicollis constituia 0,95%, la A. sylvaticus – 1,06%, Trichocephalus muris la 
A. sylvaticus – 1,62%, iar la Mus musculus – 2,5%. Cele mai abundente specii s-au 
dovedit a fi Syphacia obvelata la A. flavicollis cu intensitatea de 21,92% și Syphacia 
stroma – 10,47% [28]. În Rusia, helmintofauna la A. flavicollis este constituită din 
Syphacia stroma cu o prevalență de 76,2%, Heligmosomoides polygyrus – 29,3%, 
Syphacia obvelata – 15,7% și Trichocephalus muris cu 0,82% [30]. Unele specii 
parazitare au fost constatate și în Lituania, dupa cum urmează: Trichocephalus muris 
cu o prevalență de 33,3% la Clethrionomys glareolus, 16,7% – Microtus agrestis; 
Syphacia sp. – 33,3% la Microtus agrestis [14]. În Ungaria, rezultatele investigațiilor 
parazitologice efectuate la Mus musculus, denotă o prevalență a unor specii parazitare 
după cum urmează: Trichocephalus muris de 8,5%, Heligmosomoides polygyrus – 
10,8%, Syphacia obvelata – 5,4%, iar Syphacia stroma – 0,2% [12]. 

Cercetările parazitologice anterioare efectuate în Republica Moldova denotă un 
nivel sporit de infestare la A. flavicollis, unde prevalența speciilor din Trematoda 
constituia 10,19%, Cestoda – 12,42%, Nematoda – 89,8%, iar Acanthocephala – 0,92% 
[26]. În România, la 13 specii de rozătoare mici (Crocidura leucodon, C. suaveolens, 
Sorex araneus, S. minutus, Neomys anomalus, Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. 
sylvaticus, A. uralensis, Microtus agrestis M. arvalis, M. subterraneus, Clethrionomys 
glareolus) s-au constat 29 specii parazitare, dintre care: 3 specii (10,3%) din Digenea, 
14 specii (48,3%) din Cestoda, 1 specie (3,5%) din Acanthocephala și 11 specii (38,0%) 
din Nematoda [8]. În Rusia, parazitofauna la A. flavicollis este constituită din: 16 specii 
(18,8%) din Trematoda, 4 specii (25,0%) din Cestoda, 8 specii (50,0%) din Nematoda 
și 1 specie (6,25%) din Acanthocephala [30]. 
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Speciile parazitare constatate în cercetările noastre, au un tropism cu 2 habitate: 
intestin subțire și cecum. Cel mai aglomerat organ s-a dovedit a fi intestinul subțire 
cu 5 specii, dintre care 3 din Cestoda (Paranoplocephala omphaloides, Catenoteania 
cricetorum, Skrjabinotaenia lobata) și 2 din Secernentea (Syphacia stroma, 
Heligmosomoides polygirus). În intestinul gros s-a constatat 1 specie din Adenophorea 
(Trichuris muris). În cecum s-a determinat de asemenea 1 specie din Secernentea 
(Syphacia obvelata). 

Din rezultatele obținute constatăm că cele mai abundente specii s-au dovedit a fi 
Syphacia stroma cu o intensitate de 109,5 exemplare/gazdă și Syphacia obvelata cu o 
intensitate 22,5 exemplare/gazdă. Comparativ cu datele noastre, unii autori din Rusia 
[30] relatează o helmintofaună mai diversă și repartizată în mai multe habitate din 
cadrul gazdei A. flavicollis (174 indivizi). În pulmoni s-a constatat 1 specie (Syngamus 
sp.), în cavitatea toracală – 2 specii (Alaria alata, Macrocanthorynchus catulinus), 
în ficat – 4 specii (Taenia hydatigena larvae, Hydatigera teaniaformis larvae, 
Skrjabinoplagiorchis vigisi, Capilaria hepatica), în intestinul subțire cu 5 specii 
(Syphacia stroma, Heligmosomoides polygirus, Anoplocephaloides dentata, Plaghiorchis 
elegans), iar în intestinul gros 3 specii (Syphacia obvelata, Ganguloterakis spumosa,  
Trichocephalus muris). 

Rezultatele obținute denotă un nivel sporit de infestare, care se datorează faptului 
că unele specii din încrengătura Nematoda sunt ageohelminți (Syphacia stroma, S. 
obvelata), a căror femele depun ouăle fertilizate, în regiunea perianală a gazdei, iar 
infestarea are loc prin autoinvazie ori contact individual între gazde, omiţând astfel 
dezvoltarea în mediul ambiant sau ouăle acestora sunt vehiculate de răpitori (Vulpes 
vulpes), care consumă gazdele infestate, iar unele sunt geohelminți (Heligmosomoides 
polygirus, Trichuris muris), care nu necesită gazde intermediare, larvele cărora sunt 
rezistente, trăiesc liber şi se hrănesc în mediul ambiant cu dezvoltări succesive. Aceste 
particularități favorizează persistența și răspândirea speciilor de paraziți atât în cadrul 
biotopului între indivizii speciilor gazde, cât și în cadrul altor biotopuri.

Concluzii
Specia dominantă de rozătoare mici în ecosistemele forestiere și la ecotonul 1. 

pădure-iaz din Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” este Apodemus flavicollis cu o 
pondere de 65,2%, având o semnificație constantă (W=5,65%). Șoarecele de pădure 
(A.sylvaticus) și șobolanul de câmp (A. agrarius) au avut o pondere a câte 17,4% 
fiecare, având o semnificație ecologică accesorie.

Diversitatea parazitofaunei este constituită din 4 specii din clasa Cestoda 2. 
(Paranoplocephala omphaloides, Catenoteania cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, 
Rodentolepis straminea), 3 specii din clasa Secernentea (Syphacia stroma, S. obvelata, 
Heligmosomoides polygyrus) și 1 specie din clasa Adenophorea (Trichuris muris). De 
menționat este faptul că din totalul de 8 specii parazitare constatate, 2 sunt cu impact 
zoonotic (Syphacia stroma, S. obvelata).

Nivelul sporit al prevalenței totale se datorează faptului că speciile din 3. 
încrengătura Nematoda sunt geohelminți (Heligmosomoides polygirus, Trichocephalus 
muris) și ageohelminți (Syphacia stroma, S. obvelata), particularități care favorizează 
persistența și răspândirea speciilor de paraziți.
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Studiul a fost efectuat în cadrul proiectelor 11.817.08.13F și 15.187.0211F realizate la 
Institutul de Zoologie.
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DIVERSITATEA ȘI STAREA ADAPTIVĂ A PASSERIFORMELOR 
ZONEI DE ECOTON ”PĂDURE-LUNCĂ” ȘI A ECOSISTEMELOR 

AdIACENTE
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila

Institutul de Zoologie 

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiilor privind avifauna zonei de ecoton, a biotopurilor 
forestiere și de luncă. Sunt determinați principalii indicatori ai stării faunei păsărilor 
în comunitățile de pădure și de luncă și ecotonii acestora, iar analiza lor comparativă 
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se face folosind indicii diversității, uniformității, preferințelor biotopice și metodei de 
scalare multidimensională. S-a constatat că zona de ecoton dintre pădure și luncă joacă 
un rol important în menținerea statutului avifaunei, ceea ce se reflectă în valorile crescute 
ale indicelui diversității în comparație cu indicatorul similar în ecosistemele limitrofe. 
Conform indicilor de similitudine ai avifaunei biotopurilor studiate, diferă semnificativ 
și formează două grupuri separate: unul - biotopul de pădure, al doilea - zona de ecoton 
și biotopul de luncă. Aceasta se datorează, probabil, unei anumite discrepanțe între 
habitatele trofice și cele de protecție ale păsărilor, potențialul adaptiv al speciilor.
Cuvinte-cheie. Avifauna, biotop, ecoton, densitate, diversitate.
Depus la redacţie 15 iulie 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Munteanu Andrei, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 
1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail.: munteanuand@rambler.ru;  
tel. +373 22 72 55 66.

Introducere
 În condițiile transformărilor antropice destul de acute problema conservării 

diversității biologice a devenit stringentă la nivel global, în special, în statele în care 
predomină sectorul agrar. Cunoașterea legităților structurii și dinamicii comunităților 
de păsări sub influența modificărilor antropice și a schimbărilor climatice constituie 
suportul fundamental în evaluarea stării, capacităților adaptive și a tendinței dezvoltării 
avifaunei. Fragmentarea ecosistemelor naturale a multiplicat efectul de margine, 
exprimat prin creșterea diversității specifice în zona de ecoton. După Odum [8] ecotonul 
este zona de contact sau zona de mare tensiune ecologică dintre două ecosisteme, de 
exemplu, dintre pădure și luncă și poate avea diferită întindere liniară, însă totdeauna 
este mai îngust decât teritoriile adiacente. Valter [7] numește ecoton zonele naturale de 
silvostepă. Șucurov și Balbacova [9] privesc ecotonul ca o succesiune ecologică dintre 
două biocenoze relativ stabile. Autorii indică că zona de ecoton nu poare fi identificată 
ca biocenoză independentă fiindcă nu are o structură specifică determinată și nu asigură 
reproducerea stabilă a populațiilor și o diversitate specifică. În lucrarea prezentată zona 
de ecoton include speciile de passeriforme din sectoarele “efectului de margine” ale 
ecosistemelor adiacente (pădure și luncă) și a spațiului dintre ele.

Materiale și metode de cercetare
 Investigațiile au fost efectuate în ecosistemele silvice ale rezervațiilor „ Plaiul 

Fagului”, „Trebujeni” , “Peresecina”, în zona de ecoton și în ecosistemele de luncă 
adiacente în perioada de primăvară-vară. Au fost realizate metodele de cercetare: a) 
metoda transectului – numărarea păsărilor observate și auzite de observator care se 
deplasează cu viteză de 2-3 km/h [6] metoda punctului de evaluare – utilizată pentru a 
studia frecvența întâlnirii indivizilor speciilor de păsări din zona respectivă. Estimările 
se bazează pe punctele stabilite anterior, durata evaluării speciilor fiind de 10 min. 
Distanța dintre punctele de evaluare în pădure a fost de 200-300 m, în luncă – de 500-
800 m. [4, 6]. Evaluarea diversității comunităților de păsări a fost efectuată utilizând 
indicii de diversitate și polidominanță [3], indicele echitabilității Pielou, indicele 
“efectului de margine” [1, 2, 8]. Pentru a compara caracteristicile ecosistemului, a fost 
utilizat indicele de similaritate cenotică Sorensen (Qs), care se calculează conform 
ecuației: Qs=2s/A+B, unde A și B reprezintă numărul și densitatea speciilor întâlnite 
în fiecare cenoză și s - numărul de specii comune pentru ambele cenoze şi construite 
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dendrogramele respective. Pentru scanarea multidimensională s-au folosit datele 
despre toate asemănările dintre diverse combinații de perechi de obiecte. Ca rezultat, 
graficul s-a dovedit a fi o imagine a punctelor, în funcție de locația lor relativă unul 
față de altul și de axele graficului. Se pot evidenția obiecte asemănătoare dacă punctele 
care reprezintă habitatul sau specia sunt situate unul lângă celălalt sau diferența lor, 
dacă punctele sunt situate departe unul de altul. Astfel, în conformitate cu aceste 
grafice, este posibil să se dea o evaluare bidimensională sau chiar tridimensională a 
asemănării biotopurilor, ceea ce indică o distribuție regulată a biotopurilor sau speciilor 
într-un spațiu multidimensional. Analiza statistică și factorială, interpretarea grafică 
a rezultatelor a fost realizată utilizând pachete software statistice computerizate, 
Statistica, BioDiversity Pro, PAST, Microsoft Excel.

Rezultate și discuții
 Examinând indicii structurali ai ecotonului “Pădure – Luncă”, ecosistemelor 

silvice și de luncă s-a stabilit că densitatea avifaunei (ind./km2) și numărul de specii 
diferă atât între același tip de ecosisteme, cât și din cele adiacente (tab.1). Cea mai 
mare densitate este semnalată în ecosistemele silvice și crește de la 596,4 ind./km2 în 
rezervația Trebujeni la 974,3 ind./km2 în pădurea Peresecina, iar numărul de specii 
diferă puțin (18-19 specii). Bogăția ecotonului din rezervația “Plaiul Fagului” de 543,1 
ind./km2 este cea mai apropiată de densitatea speciilor de păsări din pădure (634,5) 
spre deosebire de cea din zonele de ecoton de la Trebujeni (310 ind./km2) și Peresecina 
(479,49 ind./km2) care este aproape de două ori mai mică față de pădurile respective, 
iar numărul speciilor diferă de la 14 la 17. Avifauna de luncă indică o densitate de 120 
– 140 ind./km2 cu un număr de 6 -9 specii în sectoarele cercetate.

Tabelul 1. Indicatorii sumari ai stării speciilor de păsări cuibăritoare în biotopurile 
luate în considerare.

Parametru

Plaiul Fagului Trebujeni Peresecina
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Densitate 
totală 634,5 543,1 120,5 596,4 310 140 974,3 479,49 133,7

Numărul 
speciilor 19 14 6 18 17 7 18 14 9

Shannon_H 2,65 2,78 2,11 2,46 2,79 1,719 2,37 2,44 1,82
Echitabilitate 0,859 0,929 0,957 0,776 0,898 0,884 0,767 0,840 0,712

Comparând datele prezentate privind starea avifaunei zonei de ecoton și a 
ecosistemelor limitrofe se observă că densitatea ei diferă esențial dintre ecoton și 
pădure, atunci când numărul de specii diferă mai puțin. Numai în pădurea Peresecina 
erau mai multe specii (18) față de 14 specii în zona de ecoton. Aceasta se explică prin 
absența sectorului de tufari de la periferia pădurii care formează efectul de margine 
a diversității avifaunei. Indicii de diversitate Shannon și de echitabilitate Pielou 
înregistrează o creștere în zonele de ecoton comparativ cu ecosistemele adiacente și o 
corelație negativă cu densitatea avifaunei din ecosistemele silvice (fig.1). 
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Fig. 1. Raportul dintre densitatea, diversitatea și echitabilitatea avifaunei în 
biotopurile studiate.

Echitabilitatea cea mai mică a fost stabilită în terenul agricol. Pentru a elucida 
similitudinea avifaunei biotopurilor silvice, de luncă și a zonei de ecoton, a fost calculat 
indicele Sorensen cu analiza clasterului ulterior. Analiza avifaunei biotopurilor cercetate 
demonstrează că speciile sunt combinate în două clastere (fig.2, A). Unul din clastere îl 
formează ecosistemele silvice, al doilea – zonele de ecoton și biotopurile de luncă care 
sunt grupate în trei pleiade. S-a stabilit că avifaunistic sectoarele forestiere sunt cele 
mai similare, iar zonele de ecoton, ecoton și luncă au avut o asemănare neînsemnată. 
Același lucru se observă și în ceea ce privește similitudinea bogăției (densității) 
avifaunei (fig.2, B). 

Fig. 2. Dendrograma de grupare a speciilor și populațiilor de păsări diferitor 
biotopuri la siturile studiate.

Zoologia Zoologia



128

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

Această informație indică faptul că păsările din ecosistemele forestiere formează un 
grup special, unele specii care evită diverse peisaje deschise și semi-închise, manifestând 
astfel conservatism teritorial. Comparând similitudinea avifaunei din păduri, lunci și 
ecoton s-au evidențiat două fenomene importante. Unul dintre ele se datorează faptului 
că indicele de similitudine a avifaunei din diferite biotopuri diferă semnificativ în 
funcție de indicatorii similari de bogăție (densitate) a ei. Perechile de biotopuri în care 
este cea mai mare asemănare a avifaunei au în același timp și cei mai mari indicatori ai 
similitudinii bogăției (densității) avifaunei. Și acolo unde avifauna este cea mai puțin 
asemănătoare, între păduri, zone de ecoton și pajiști, densitatea avifaunei este cât se 
poate de asemănătoare.

Acest lucru se datorează faptului că indicatorii privind caracterul comun al avifaunei 
sunt cu mult mai mici decât cei ai densității ei pentru biotopurile similare. Această 
circumstanță, în opinia noastră indică o atitudine diferită a indiviziilor aceleași specii 
față de diferite teritorii. Într-adevăr, între păsările aceleași specii cuibărind în aceste 
teritorii, se pot distinge două grupuri de indivizi. Păsările care ocupă habitate comune 
speciei sunt un grup conservator, iar indivizii care locuiesc în habitate neobișnuite 
pentru specie în ansamblu sunt un grup plastic, adesea unul mic. 

Cu toate acestea, analiza clasterului nu oferă o idee clară despre structura avifaunei 
habitatelor locuite de păsări și despre asemănarea biotopurilor pe specii, ci o reprezentare 
unidimensională a datelor, în care există o mulțime de denaturări. Pentru o astfel de 
analiză se folosește un algoritm de scalare multidimensională, care se realizează pe baza 
datelor privind distribuția speciilor de păsări și densitatea lor în zonele studiate. Figura 
3 prezintă graficul distribuției spațiale bidimensionale a biotopurilor comparate după  
similaritatea speciilor. 

Fig. 3. Similaritatea biotopurilor studiate ca habitate ale păsărilor (acronimele sunt 
denumiri abreviate ale biotopurilor). Elipsa - nivel de veridicitate de 95%.

Este clar vizibil faptul că biotopurile forestiere ocupă o poziție distinctă, 
punctul de pădure “Peresecina” fiind cel mai îndepărtat de restul, ocupând o poziție 
specială. Într-adevăr, acest ecosistem are cea mai mare densitate totală a avifaunei  
(974,3 ind./km2), cel mai mic indicator al diversității speciilor (Hs 2,37) și cel mai mare 
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procentaj de dominare (59,1%) din grupul de biotopuri forestiere. Probabil, datorită 
dominației înalte, punctul respectiv din grafic este atât de îndepărtat de celelalte 
biotopuri. Punctele “Plaiul Fagului” și “Trebujeni” sunt situate aproape unul de celălalt, 
ceea ce indică apropierea și similaritatea speciilor acestor biotopuri. Zonele de ecoton 
de la “Plaiul Fagului” și “Peresecina” ocupă o poziție intermediară între biotopurile 
pădurii “Plaiul Fagului” și “Trebujeni”, pe de o parte, și grupul compact de puncte, care 
cuprinde pajiști și terenuri agricole și ecotonul “Trebujeni”. 

În opinia noastră, o astfel de distribuție a biotopurilor este în mod evident 
interconectată cu particularitățile parametrilor biocenotici ai acestor ecosisteme. 
Biotopurile formează un claster dens asociat cu pajiști, care distinge lunca de complexul 
forestier. Când au fost comparate speciile, au apărut și anumite trăsături (fig.4).  
În centrul figurii sunt distribuite cele mai puțin numeroase specii de păsări, iar cele mai 
numeroase și dominante se găsesc de la centru spre periferie (Fringilla coelebs, Sturnus 
vulgaris, Erithacus rubecula, Parus major, Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, 
Turdus philomelos și a.). Deci, Fringilla coelebs punctul cel mai îndepărtat din grafic 
indică faptul că această specie este dominant absolut în trei biotopuri și nu există alte 
specii în ceea ce privește dominanța. 

Fig. 4. Similaritatea speciilor în distribuția lor biotopică, realizată pe baza scalării 
multidimensionale. Acronimele - numele speciilor corespunzătoare Elipsa - nivel de 
veridicitate de 95%.

Pentru a separa speciile de păsări caracteristice ecotonului, pe lângă indicatorii 
sumari ai stării avifaunei biotopurilor comparate, am calculat indicele de fidelitate a 
biotopului speciilor de păsări din zonele studiate [5]. Potrivit acestui indicator, este 
posibil să se caracterizeze speciile de păsări care trăiesc în diferite biotopuri în funcție 
de gradul de susceptibilitate a acestora la unele dintre ele (Tabelul 2). 

După cum se poate observa din tabelul 2, biotopurile forestiere sunt preferate de 
Fringilla coelebs – Pădurea Peresecina (15,44), Pădurea Trebujeni (8,63), Pădurea 
Plaiul Fagului (5,85), Parus major- Pădurea Peresecina (11,26), Pădurea Trebujeni 
(2,83), Pădurea Plaiul Fagului (0,58), Philloscopus collibita, Sylvia atricapilla, Turdus 
philomelos. În ecoton mai frecvent se întâlnesc așa specii ca Emberiza citrinella, Lululla 
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arborea, Miliaria calandra , Sylvia atricapilla, Lanius collurio, iar pe pajiște- Miliaria 
calandra, Motacilla alba, Saxicola torquata, Alauda arvensis. 

Tabelul 2. Indicele de loialitate față de habitate la cele mai importante specii de 
passeriforme.
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Pădure «Plaiul Fagului» 5,85 0,58 1,68 1,74 1,56 3,55
Ecoton «Plaiul Fagului» 3,84 0,85 1,13 0,80 1,18 0,69
Lunca «Plaiul Fagului» 0,98 0,80
Pădure «Trebujeni» 0,22 8,63 2,83 2,91 0,34 4,97 2,57
Ecoton «Trebujeni» 0,86 0,52 1,26 0,36
Luncă «Trebujeni» 1,45 2,19
Pădure «Peresecina» 15,44 11,26 4,84 0,69 1,21 0,69
Ecoton «Peresecina» 2,23 5,19 0,41 2,03 2,82 0,89
Teren Agricol «Peresecina» 1,19 0,57

Analiza componenței avifaunei care populează biocenozele cercetate demonstrează 
că în cele trei ecosisteme silvice se întâlnesc 8 specii comune, în ecoton – 6 specii, 
pe pajiști și terenuri agricole – 4 specii. Speciile găsite în păduri și ecoton au 5 specii 
comune, iar listele speciilor de păsări din pajiști și zone de ecoton au 11 specii comune. 
Analizând datele tabelare sumare ale preferințelor speciilor de păsări din diferite zone 
de ecoton, s-a constatat că aceste preferințe sunt strâns legate de ecologia speciilor, de 
structura biocenozei și de tipul pădurii. 

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului fundamental 15.187.0211F, realizat la 
Institutul de Zoologie.

Concluzii:
Zona de ecoton dintre pădure și luncă îndeplinește un rol însemnat în menținerea 1. 

diversității avifaunei, exprimat prin valori mai înalte ale indicelui diversității specifice 
(Shannon), comparativ cu indicele similar din ecosistemele adiacente.

Indicii diversității specifice Shannon și de similaritate Pielou înregistrează o 2. 
creștere în zonele de ecoton comparativ cu ecosistemele adiacente și o corelație negativă 
cu densitatea avifaunei din ecosistemele silvice.

Indicele de similitudine ai avifaunei din biotopurile cercetate diferă semnificativ 3. 
unul față de celălalt și formează două grupuri distincte: unul este avifauna biotopului 
de pădure, al doilea este a zonei de ecoton și a biotopului de luncă. Aceasta, în opinia 
noastră, ține de discrepanța proprietăților habitatelor păsărilor (trofică, topică și de 
protecție) și de diferența potențialului adaptiv a speciilor.

În cadrul aceleași specii se disting două grupuri de indivizi: păsările care ocupă 4. 
habitate comune speciei sunt un grup conservator, iar indivizii care locuiesc în habitate 
neobișnuite pentru specie în ansamblu sunt un grup plastic, adesea unul mic.

Este necesar ca în practica silviculturii să se respecte zona marginală de 5. 
protecție în care să se mențină o fâșie de arbuști cu vegetație ierboasă pentru a asigura 
bogăția diversității biologice.
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DIVERSITATEA SPECIILOR DE MAMIFERE DIN REZERVAȚIA 
PEISAGISTICĂ HÂRBOVĂȚ, REPUBLICA MOLDOVA

Sîtnic Veaceslav

Institutul de Zoologie

Rezumat
Cercetările au fost efectuate în Rezervația peisagistică Hârbovăț. Studiul a fost realizat 
în baza materialelor colectate în zonă pe parcursul anilor 1985-2019. Au fost identificate 
29 specii de mamifere. 6 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. S-a 
stabilit o descreștere a indicelui diversității mamiferelor pe parcursul ultimilor 30 de 
ani: de la 1,97 la 1,62. Rezervația peisagistică Hârbovăț prezintă o importanță deosebită 
pentru conservarea diversității biologice.
Cuvinte cheie: diversitate, rezervație peisagistică, specii rare, adaptare, abundență, 
ecoton.
Depus la redacţie 19 iulie 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Sîtnic Veaceslav, Institutul de Zoologie, str. 
Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: sitnicv@gmail.com;  
tel. +373 22 739786

Introducere
Structura comunităților și diversitatea ecologică reprezintă manifestările 

fundamentale de interacțiune a speciilor. Diversitatea constituie o particularitate a 
însuși ecosistemului, parametrul principal al procesului evoluției, fiind, totodată, 
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factorul, ce acționează conform principiului conexiunii inverse. Importanța teoretică 
a studierii biodiversității constă în posibilitatea elucidării mecanismelor de formare a 
structurii comunităților și ecosistemelor, iar cea practică – în faptul că reprezintă o sursă 
materială pentru civilizație. Maximumul teoretic al diversității se înregistrează acolo, 
unde biotopurile și lungimea totală a hotarelor lor sunt destul de mari. Manifestarea 
efectului de ecoton este un factor suplimentar, ce confirmă concepția fenomenului 
de continuitate [6]. În cazul dereglării biodiversității, odată cu dispariția speciilor de 
fon, dispar și unele specii auxiliare, iar specia nouă, care se integrează în biocenoză, 
condiționează o redistribuire a spațiului nișelor ecologice a comunității și reduce 
posibilitățile speciilor cu un potențial de concurență scăzut, provocând dispariția sau 
diminuarea efectivului lor. În biotopurile cu condiții extremale dominante sunt speciile 
cu o specializare îngustă și cu un efectiv majorat. Procesele menționate se manifestă 
pregnant în ariile naturale protejate. Rezervația peisagistică Hârbovăț este situată între 
satele Hârbovăț și Bulboaca, ocolul silvic Hârbovăț, Vila Hârbovăț, incluzând parcelele 
8-36, fiind gestionată de Gospodăria Silvică de Stat Bender. Ocupă o suprafață de 2218 
ha [1]. Ea este amplasată în partea de sud-est a Moldovei la cca 50 km spre sud-est de 
mun. Chișinău și la 10 km spre nord-vest de m. Bender în limitele câmpiei Bâcului de 
Jos, la cumpăna apelor şi pe versanţii limitrofi ai r. Bîc şi Nistru, ai afluenţilor mici 
ai acestuia, cu un impact mediu al proceselor antropogene și naturale [1]. Rezervația 
reprezintă habitate de importanţă europeană: 9170(В), 91 НО [1]. Prezența unor 
specii de mamifere este indicată în Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, 
amfibieni, pești) incluse în cadastrul regnului animal al Republicii Moldova [3]. 
Conform cercetărilor anterioare, efectuate în rezervație au fost identificate 28 specii de 
mamifere, inclusiv în Cartea Roşie a Moldovei – 4 specii, Listele Convenţiei de la Berna 
– 13 specii, Directiva Habitate, Anexa IV – 7 specii. Din mamifere sunt caracteristice 
speciile Talpa europaea L., Dryomys nitedula Pall., Muscardinus avellanarius L., 
Apodemus sylvaticus L., Apodemus flavicollis Melchior, Vulpes vulpes L., Sus scrofa 
L., Capreolus capreolus L., Mustela nivalis L., Nyctalus noctula Schreber, Pipistrellus 
pygmaeus Leach., iar din speciile rare – Martes martes L., Felis silvestris Schreber, 
Nyctalus leisleri Kuhl, Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius. T [1]. Scopul lucrării 
a fost identificarea speciilor de mamifere și studiul diversității speciilor acestei clase de 
vertebrate terestre din rezervația peisagistică Hârbovăț. 

Materiale și metode
Cercetările în rezervația peisagistică Hârbovăț au fost efectuate pe parcursul aa. 

1985-2019, selectându-se terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad 
de eterogenitate. Coordonatele geografice de poziționare a rezervației sunt 46°51’55” 
L.N. 29°23’44” L.E., iar altitudinile absolute: maximă – 165 m, minimă – 25 m, 
altitudine medie – 135 m, diferenţe de nivel – 43 (60-115) m, limitele de înclinări – 56-
30º, expoziţii predominante – S, S-V, E, S-E, V, N-V [1]. 

Rezervaţia peisagistică Hârbovăţ este reprezentată prin pădure de stejar pufos, 
gorun şi scumpie caracteristică pentru Moldova. În limitele rezervaţiei s-au păstrat 
sectoare silvice şi microbiotopuri valoroase de stepă. 

Pentru realizarea obiectivelor trasate au fost utilizate metode de cercetare în 
natură ce ţin de caracteristica indicilor ecologici structurali: metoda traseelor, metoda 
patratelor [10]. Lungimea traseelor a variat între 1-5 km. S-a calculat indicele efectului 
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de margine [12]. Determinarea componenţei specifice şi abundenţei speciilor de 
mamifere mici a fost efectuată prin metoda de apreciere relativă a efectivului numeric 
– capcane-nopţi, iar a mamiferelor carnivore și copitate – pe parcelele de probă, după 
amprente şi activitatea trofică [11]. Evaluarea numerică absolută a fost efectuată prin 
utilizarea capcanelor (patru linii a câte 25 capcane cu intervalul de 20 m) pe sectoare 
de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen de 5 zile [10]. La animalele capturate 
s-au înregistrat următorii parametri: specia, sexul, vârsta, starea fiziologică şi de 
reproducere. Pentru caracteristica distribuţiei biotopice a speciilor s-a utilizat indicele 
frecvenţei F = 100*p/P, unde P – numărul de probe, p – probele în care este prezentă 
specia şi dominanţei speciei D = 100*n/N, unde n – numărul de indivizi ai speciei i 
în probă, N – numărul total de indivizi [12]. Ambii indici au expresie procentuală. 
Pentru evidenţierea poziţiei speciei sau grupului taxonomic în biocenoză s-a calculat 
semnificaţia ecologică (WA) conform formulei Wa = Fa∙Da/100, unde FA - frecvenţa 
grupeia şi Da – indicele de abundenţă. Speciile sau grupurile taxonomice cu semnificaţia 
de până la 1%, în cenozele analizate se consideră accidentale; 1,1 – 5 % – accesorii; 
5,1-10% – caracteristice şi W > 10% – constante pentru biocenoza caracterizată. 
Indicele efectului de margine s-a determinat conform formulei: EI = (T+P)/2Aπ, unde 
T+P – perimetrul total al suprafeței plus lungimea hotarelor liniare interne ale acestei 
suprafețe, A – suprafața și π=3,14. Diversitatea comunităţilor s-a determinat, folosind 
indicii diversităţii specifice [12]. Indicele echitabilităţii Simpson (E) s-a calculat 
conform formulei: E = P/S, unde P – ponderea speciei din numărul total de indivizi 
ai eșantionului, S – numărul total de specii. Valorile acestui indice variază de la 0 la 1 
[9]. Indicele diversității specifice s-a calculat conform formulei Menhinic DMh =S/N1/2, 
unde S –numărul de specii, N– numărul de indivizi în probă. Capacitatea de suport a 
habitatului s-a calculat conform formulei: Cs=ln(A*E*100), unde A– aria, E– efectivul 
indivizilor la 1 ha. S-a calculat indicele adaptării antropice a speciilor din comunitate 
(I) [9]. Toate speciile au fost repartizate după 5 gradații: indicele de orientare Кr a 
speciei (de la r-strategi prin speciile de orientare r, r=K-strategi, de orientare К spre 
К-strategi -1, 2, 3, 4 și 5 puncte, corespunzător); gradul de antropofobie (А) (de la 
eusinantropi prin sinantropi, antropofili și ”neutrali” la antropofobi -1-5 puncte); gradul 
consumentului (B) (de la granivori și consumatori de fructe prin consumatori ai părților 
vegetale ale plantelor, omnivori și consumatori de nevertebrate, apoi carnivori (1-5 
puncte); indicele psihrometric (C): xerofil, hidrofil, semiacvatic– 1-3 puncte; indicele 
criptic (D): deschis, semideschis, ascuns – 1-3 puncte. Pentru fiecare specie indicele 
adaptării antropice (Ii) se determină după formula: Ii={1/[А+B+Кr+((C+D)/2)]}*100. 
Analiza statistică şi multifactorială, înterpretarea grafică a rezultatelor s-a efectuat 
folosind pachetul de programe Statistica Workbook, Microsoft Excel, Word. În cercetări 
s-a utilizat următorul echipament: sisteme optice de cercetare, capcane de prins pe viu, 
capcane pocnitoare.

Rezultate și discuții
Fauna de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț este bogată și include 

specii din următoarele ordine: Insectivora – Erinaceus concolor, Talpa europaea, Sorex 
araneus, S. minutus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Rodentia – Microtus 
arvalis, Microtus rossiaemeridionalis, Mus musculus, Mus spicilegus, Apodemus 
sylvaticus, Apodemus flavicollis, Apodemus agrarius, Apodemus uralensis, Cricetulus 
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migratorius, Cricetus cricetus, Driomys nitedula Myodes glareolus, Carnivora – Meles 
meles, Felis silvestris, Mustela putorius, Mustela nivalis, Martes martes, Martes foina, 
Lutra lutra, Vulpes vulpes, Lagomorfa – Lepus europaeus, Artiodactyla – Capreolus 
capreolus și Sus scrofa. [4,5,7,8]. Din speciile incluse în Cartea Roșie, ediția a III-a 
menționăm: Crocidura leucodon, Spermophilus suslicus, Myoxis glis, Cricetus cricetus, 
Felis silvestris, Martes martes [2]. 

În rezervație valoarea indicelui efectului de margine în biotopul de luncă este 0,17, 
iar în cel silvic – 0,38. S-a stabilit ponderea rozătoarelor în funcție de predilecția față 
de biotop: lunca –33,4%, ecoton – 44,4% și pădure – 22,2%. Dacă primăvara indicele 
Simpson în biotopurile studiate constituia respectiv în luncă –0,072; ecoton – 0,204 și 
pădure – 0,109, ulterior, în perioada de toamnă, s-a înregistrat o creștere considerabilă 
a acestui indice, diversitatea fiind respectiv 0,478; 0,752; 0,522.

La ecotonul pepinierei de frasin situată lângă parcela de salcâm, printre care mai 
creșteau arbori de măr, stejar, frasin, păr dominantă este specia A.agrarius (46%), iar 
la liziera poienei – A.sylvaticus (41%). În parcelele agricole cu o dominanță de 50% 
cea mai frecventă este Mus spicilegus, urmată de A.sylvaticus, Microtus arvalis și 
A.uralensis cu 16,7%. 

Densitatea mișunilor de Mus spicilegus pe miriștea de porumb, cultivat ca hrană 
complementară pentru speciile de mamifere de interes cinegetic, în luna octombrie a 
anului 2018 era de 12-15 la hectar. S-a înregistrat o reducere considerabilă a numărului 
de mișune și a mărimii lor comparativ cu anii precedenți, ca urmare a secetei din perioada 
de vară. În unele stațiuni a fost înregistrată prezența unor micropopulații M.spicilegus 
pe terenurile arabile înțelenite fără construcția mișunilor. 

În populațiile de microtine, din cauza unor factori intrapopulaționali, dar și a 
condițiilor climatice nefavorabile din anii precedenți, s-a stabilit un efectiv numeric 
scăzut. Procesul reproductiv a fost parțial stopat, fiind favorizată mortalitatea sporită 
a grupelor funcționale autumnale. În perioada de toamnă pe câmpurile de lucernă s-a 
înregistrat o densitate a speciei M.arvalis de 15-20 colonii la hectar. 

S-a efectuat o analiză sumară a abundenței speciilor de mamifere mici în diferite 
tipuri de biotopuri (Tab.1). La ecotonul pădurii cu luncă domină specia A.flavicollis 
(42,1%), iar pe locul doi se situează Myodes glareolus (21%). Ele sunt urmate de 
speciile A.agrarius și A.sylvaticus (10,5%). A.uralensis s-a înregistrat într-un număr 
mai mic (5,2%). În ecotonul pădure-poiană cea mai mare abundență, de asemenea, o 
manifestă A.flavicollis (48%), apoi cu o abundență aproape înjumătățită – M.glareolus 
(25%). Aceste specii depășesc specia A.agrarius (10,7%). 

Tabelul 1. Dominanța (%) speciilor de mamifere mici în diferite tipuri de biotopuri.
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1. A. uralensis 2 5,2 42,8 14 53,9 32 20
2. A. sylvaticus 7,1 10,5 19 7 0 0 10
3. A. agrarius 10,7 10,5 4,8 21 4,3 16 20
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4. A. flavicollis 48 42,1 23,8 0 8,7 0 0
5. M. musculus 0 0 0 0 0 12 5
6. M. spicilegus 0 0 0 7 0 20 5
7. M. glareolus 25 21 0 0 13 0 0
8. M. arvalis 0 0 0 44 8,7 12 35
9. M. rossimer. 3,6 5,5 9,6 0 0 0 0
10. Cr. migrator. 0 0 0 0 7 8 5
11. D. nitedula 3,6 5,5 0 0 4,4 0 0
12. C. cricetus 0 0 0 7 0 0 0

La ecotonul pădure-grâu cu 35% domină M.arvalis. Pentru specia M.arvalis 
majorarea suprafeței pășunilor a fost favorabilă, indivizii adaptându-se în biotopurile 
optimale. Această specie este dominantă în anul fazei de vârf și în luncă (44%), fiind 
urmată de specia A.agrarius (21%). 

Indicii ecologici sunt prezentați în tab.2. Din speciile de mamifere mici înregistrate 
cea mai mare dominanță (21,6% și 23,6%) o au speciile A.sylvaticus și A.flavicollis, iar 
frecvența lor este maximală (71,4% și 85,7%).

Efectuând o analiză a indicilor diversității specifice a rozătoarelor, s-a stabilit cea 
mai mare diversitate specifică la ecotonul pădure-luncă (1,62), fiind urmat de ecotonul 
pădure-câmpul cu grâu (1,57) (Tab.3). 

Tabelul 2. Indicii ecologici (%) ai speciilor de mamifere mici.
Specia Dominanța Frecvența Semnificația ecologică

A. uralensis 8 57,1 4,6
A. sylvaticus 21,6 71,4 7,9
A. agrarius 11 65,3 21,6
A. flavicollis 23,6 85,7 20,2
M. musculus 2,8 28,6 0,8
M. spicilegus 4,7 42,9 2,01
M. glareolus 9,3 42,9 3,9
M. arvalis 12,1 57,1 6,9
M. rossimeridionalis 2,6 42,9 1,1
Cr. migratorius 2,1 28,6 0,6
D. nitedula 2,1 42,9 0,90
C. cricetus 0,1 14,3 0,01

În ceea ce privește indicele diversității Simpson biotopurile se situează în ordine 
descrescătoare în modul următor: pârloagă (5,88), ecoton pădure-grâu (5,58), ecoton 
pădure-luncă (4,75), lizieră lucernă-pădure (3,96), ecoton pădure-poiană (3,26).

Diversitatea biologică este o funcție direct proporțională cu diversitatea factorilor 
de mediu [9]. În condiții optime ale mediului tensiunea concurențională interspecifică 
se intensifică, iar o specie influențează altă specie ca factor limitant sau reglator. Din 
această cauză efectivele speciei respective tind să se micșoreze. În condiții nefavorabile 
și omogene ale mediului concurența scade, iar efectivele speciilor respective manifestă 
un trend pozitiv.
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A fost elaborată ecuația regresiunii multiple liniare, care reprezintă o corelație 
directă dintre indicele eterogenității și indicele diversității Id = 4,08*Ie+1,64, iar 
coeficientul de corelație este r=0,95 (Fig.1). 

Tabelul 3. Indicii diversității speciilor de mamifere mici.
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Indicele diversității specifice 
Menhinic, D 1,46 1,62 1,13 1,09 1,25 1,20 1,57

Indicele diversității, S 1,79 4,75 3,26 3,96 2,64 5,88 5,58
Indicele echitabilității, E 0,80 0,68 0,54 0,79 0,44 0,98 0,79

Figura 1. Corelația 
dintre diversitatea și 
eterogenitatea diferitor 
tipuri de biotopuri.

Chiar dacă numărul de specii este mai mare într-un eșantion comparativ cu al doilea, 
din cauza echitabilității mai mici în primul, se va înregistra o diversitate mai redusă în 
această comunitate. Biotopurile de luncă și ecotonul pădure-câmpul de grâu alcătuiesc 
o grupă distinctă, în care componența specifică și efectivul speciilor sunt asemănătoare. 
Altă grupă este formată din următoarele biotopuri: ecoton pădure-luncă și pădure. 
Cea mai îndepărtată grupă, separată de primele două, o reprezintă fâșia forestieră și 
poiana. Indicele capacității de suport este maximal la ecotonul pădurii cu agrocenoza  
(12,0) (Fig.2). 

S-a determinat indicele adaptării antropice [9] a speciilor de mamifere mici.  
Cele mai mari valori ale acestui parametru s-au înregistrat pentru Apodemus sylvaticus 
(14,3) și A.uralensis (12,5). Indicele adaptării antropice pentru ecotonul pădure-grâu 
(50%) îl depășește pe cel calculat pentru pârloagă (38,8%), fapt ce denotă o adaptare mai 
mare în zona de ecoton. Adaptarea antropică a comunității va fi cu atât mai mare, cu cât 
mai multe specii vor fi din grupul speciilor eusinantrope, sinantrope și antropofile, cu 
indicii adaptării antropice mai mari și cu cât mai mic va fi efectivul speciilor ”neutre” 
și antropofobe.

Densitatea mamiferelor carnivore în rezervație raportată la 1000 ha este: Vulpes 
vulpes – 10 indivizi, Meles meles – 13, Martes martes – 3, Martes foina – 5, Mustela 
putorius – 8, Mustela nivalis – 28, Felis silvestris – 6. 
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În rezervație sunt condiţii pentru dezvoltarea vânatului (Capreolus capreolus, Sus 
scrofa). În prezent efectivul speciei Capreolus capreolus este de 14 indivizi/1000ha, iar 
a mistrețului – 11 indivizi/1000ha.

Figura 2. Variația 
indicelui capacității 
de suport în funcție de 
ecosistem.

S-a stabilit o descreștere a diversității mamiferelor în Rezervația peisagistică 
Hârbovăț pe parcursul ultimilor 34 ani de la 1,97 la 1,62. (Fig. 3). Un impact negativ  
considerabil asupra speciilor de mamifere reprezintă curăţarea lizierei pădurii de arbuşti, 
nimicirea aglomeraţiilor vegetale, colectarea pentru foc a arborilor uscaţi sau a celor 
căzuţi, defrişarea arborilor scorburoşi și bătrâni şi, în special, tăierile rase în pădurile 
de stejar. Este înalt factorul de deranj din partea populaţiei locale şi a persoanelor, ce se 
odihnesc pe acest teritoriu, iar protecţia mamiferelor este insuficientă.

Figura 3. Diversitatea 
speciilor de mamifere în 
Rezervația peisagistică 
Hârbovăț.

Se recomandă trecerea recreerii la una organizată. Rezervația prezintă o valoare 
socială şi economică foarte mare prin parcul dendrologic cu specii de plante exotice, 
rare și pe cale de dispariţie, ce pot fi folosite în calitate de bancă de seminţe a acestor 
specii. De o valoare inestimabilă sunt elementele estetice ale peisajului. 

Concluzii
În Rezervația peisagistică Hârbovăț valoarea indicelui efectului de margine în 

biotopul de luncă este 0,17, iar în cel silvic – 0,38. Ponderea rozătoarelor în funcție 
de predilecția față de biotop constituie pentru luncă –33,4%, ecoton – 44,4% și  
pădure – 22,2%.

Densitatea mamiferelor carnivore în rezervație raportată la 1000 ha este: Vulpes 
vulpes – 10 indivizi, Meles meles – 13, Martes martes – 3, Martes foina – 5, Mustela 

Zoologia Zoologia



138

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

putorius – 8, Mustela nivalis – 28, Felis silvestris – 6, iar a copitatelor – Capreolus 
capreolus – 14 și Sus scrofa – 11.

Diversitatea mamiferelor pe parcursul ultimilor 34 ani descrește de la 1,97 la 1,62.
Rezervația prezintă o valoare socială şi economică deosebită, iar măsurile de 

protecție ale ei necesită să fie intensificate.

Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului 15.187.0211F.
Aduc mulțumiri dlui dr. A.Savin pentru datele oferite.
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MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA

INFLUENȚA NANOPARTICULELOR ÎN BAZA FIERULUI ASUPRA 
CREȘTERII PLANTELOR DE MĂZĂRICHE (VICIA SATIVA) ÎN 

SOLUL POLUAT CU TRIFLURALINA
Corcimaru Serghei1, Prisacari Svetlana1, Todiraș Vasile1, Guțul Tatiana2

1Institutul de Microbiologie si Biotehnologie
2Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.Ghiţu”

Rezumat 
În Republica Moldova există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici 
persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. Recent a fost 
propusă o nouă abordare în domeniul remedierii solurilor – nanobioremedierea. Se 
presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile 
decontaminării și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența 
nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii măzărichei (un potențial fitoremediator) 
în condiţiile solului poluat cu trifluralină. Utilizarea nanofierului zerovalent și 
nanomagnetitei a stimulat creşterea plantei cu până la +63,4% față de martorul cu 
trifluralină. Rezultatele obţinute au demonstrat perspectiva implimentării practice a 
potențialului nanobioremediator.
Cuvinte cheie: nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, 
poluarea solului, măzăriche
Depus la redacţie: 12 iunie 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondența: Corcimaru Serghei, Institutul de Microbiologie și 
Biotehnologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova. E-mail: 
sergheicorcimaru@hotmail.com; tel. (+37322) 73-99-16.

Introducere
În timpul de fată în Republica Moldova există problema acută a poluării solurilor 

cu substanțe nocive, îndeosebi în apropierea fostelor depozite de pesticide [3, 10-12]. 
În total există cel puțin 1604 zone potențial contaminate cu poluanți organici persistenţi 
(POP) [7, 12]. Pesticidele periculoase abandonate şi depozitele devastate au un impact 
negativ asupra mediului ambiant [12-13]. Printre diversele POP în zonele poluate 
se întâlnește și trifluralina. Trifluralina este un erbicid efectiv utilizat în agricultură 
împotriva buruienilor și pentru protecția diverselor culturi: fasolea, floarea soarelui, soia, 
inul, ricina, usturoiul, ceapa, morcovul, vinetele, tomatele, ardeiul și alte plante [15]. 
Preparatele în baza trifluralinei se refera la clasa a doua de pericol pentru om și la clasa a 
treia de pericol pentru albine. Din anul 2007 Uniunea Europeana a revocat licența pentru 
utilizarea trifluralinei din cauza toxicității înalte pentru pești și organismele acvatice 
[8], iar în Republica Moldova – erbicidul este interzis din anul 2012. Existența ariilor 
poluate impune necesitatea elaborării măsurilor pentru decontaminarea (remedierea) 
lor. La momentul dat în lume deja sunt elaborate tehnologii pentru remedierea fizică, 
chimică și biologică a solurilor poluate. Printre cele mai de perspectivă sunt tehnologiile 
cu utilizarea nanoparticulelor în baza fierului (nanoremedierea) și bioremedierea  
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[1, 5, 9, 14, 16-17]. Însă, utilizarea lor cu succes până în prezent este limitată din 
cauza existenței unor probleme nerezolvate. În special, nanotehnologiile sunt relativ 
costisitoare și pot fi nocive pentru mediul ambiant. Bioremedierea, pe de altă parte, 
necesită relativ mult timp – mai ales când solul este supracontaminat cu poluanți 
toxici [6, 21]. În legătura cu cele expuse recent a fost propusă o nouă abordare – 
nanobioremedierea [2, 4], care presupune utilizarea nanoparticulelor nu numai și 
nu atât pentru distrugerea POP în sol, cât pentru stimularea proceselor de remediere 
biologică a solului. Se presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor 
poate accelera esențial ritmurile decontaminării și poate micșora riscurile ecologice 
ce țin de folosirea nanoparticulelor [5, 14, 16-17, 20]. Cercetările în acest domeniu 
se află încă la faza începătoare și la momentul dat foarte puțin este cunoscut despre 
posibilitățile reale ale nanobioremedierii [6]. Reieșind din cele expuse obiectivul nostru 
a fost de a testa posibilitatea utilizării nanoparticulelor în baza fierului pentru stimularea 
creșterii plantelor de măzăriche (un potențial fitoremediator [18]) în condiţiile solului 
poluat cu trifluralina.

Materiale și metode 
Experimentele au fost efectuate în cutii Petri cu câte 50 g de sol și 15 semințe de 

măzăriche (Vicia sativa) în fiecare cutie. Plantele au fost crescute pe parcursul a 3 
săptămâni în camera climatică cu iluminare de zi și temperatura de 22-260 C. Pentru 
fiecare varianta experimentală au fost prevăzute 3 repetări. În total au fost studiate 
următoarele variante: (1) ,,Martor”; (2) ,,RZ” – bacterizarea semințelor de măzăriche 
cu tulpina Rhizobium leguminosarum K2; (3) ,,TF” - tratarea solului cu trifluralină; 
(4) ,,TF+RZ+NP” - tratarea solului cu trifluralina și nanoparticule (magnetită și fier 
zerovalent în 2 concentraţii) plus bacterizarea semințelor de măzăriche cu tulpina 
Rhizobium leguminosarum K2; (5) ,,TF+RZ+SF” - tratarea solului cu trifluralină și 
cu sulfat de fier (în 2 concentraţii) plus bacterizarea semințelor cu tulpina Rhizobium 
leguminosarum K2. Trifluralina a fost utilizată în concentrația de 20 mg/kg sub forma 
de soluţie acetonică, diluată cu apă (concentrația acetonei care a nimerit în sol a fost 
de 0,6 ml/kg). În toate variantele, unde nu s-a folosit trifluralina în sol a fost introdusă 
soluţia apoasă de acetonă, în concentrația corespunzătoare. 

Influența nanoparticulelor a fost estimată în baza a 2 parametri: lungimea medie a 
plantei și lungimea totală a plantelor, crescute în cutiile Petri. Bacterizarea semințelor 
de măzăriche a fost efectuată în modul următor: tulpina Rhizobium leguminosarum 
K2 a fost crescută pe mediul nutritiv solid cu extract de fasole [19] timp de 3 zile în 
termostat la temperatura de 26-280 C, apoi 2 zile- în condiții de agitare în mediul lichid 
cu extract de fasole la aceleași temperaturi [19]. 

Bacterizarea s-a efectuat la nivelul 1mln de celule la 1 sămânță. Nanoparticulele și 
sulfatul de fier (II) au fost introduse (după tratarea solului cu trifluralină) în concentrațiile 
de 25 si 75 mg/kg sub forma de praf amestecat cu talc (concentrația talcului fiind 10 g/
kg de sol).

Nanoparticulele în baza fierului au fost obţinute prin metoda coprecipitării în 
prezenţa polimerului poli-N-vinilpirolidonă, utilizat ca stabilizator. Nanomagnetita 
(17-25 nm) a fost obţinută folosind sulfatul de fier (II) şi clorura de fier (III). 
Nanofierul zerovalent („nanofier”, 4 nm) a fost obţinut în urma reacției de reducere a  
clorurii de fier (III).
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Rezultate și discuții
Conform rezultatelor obţinute, introducerea în sol a 20 mg/kg de trifluralină, 

după cum se și aștepta, a micșorat esențial ambii indici de creștere a plantelor: în 
dependență de experiență, lungimea medie a plantelor s-a micșorat de 5,6-9,6 ori, iar 
lungimea totala a plantelor – de 5,8-9,8 ori (tab. 1). Bacterizarea semințelor cu tulpina 
Rhizobium leguminosarum K2 nu a provocat schimbări statistic veridice în comparație 
cu martorul.

Tabelul 1. Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra indicilor de creştere a 
plantelor de măzăriche în solul variantelor experimentale.

№ Varianta*
Experimentul cu 
nanomagnetita

Experimentul cu nanofierul 
zerovalent

1** 2 1 2
1 Martor 45,24±2,61 663,5±115,10 30,19±2,19 432,7±22,07
2 RZ 43,81±2,10 642,6±39,41 29,44±1,52 441,6±5,04
3 ТF 4,73±0,84 67,8±14,45 5,34±1,03 74,7±20,73
4 ТF+RZ+NP25 7,74±1,23 103,1±15,83 7,07±1,01 99,0±13,05
5 ТF+RZ+NP75 5,26±0,99 66,6±18,67 8,07±1,06 118,3±1,18
6 ТF+RZ+SF25 4,06±0,73 52,8±10,48 6,22±0,99 93,3±36,36
7 ТF+RZ+SF75 6,14±1,16 85,9±10,59 8,01±1,30 114,9±16,14

* „Martor” – semințe netratate, sol prelucrat cu talc (fără nanoparticule) și cu soluţia 
apoasă a acetonei (fără trifluralina); „RZ” – semințe bacterizate cu tulpina Rhizobium 
leguminosarum K2, sol prelucrat ca în varianta „Martor”; „TF” – semințe neprelucrate, sol 
prelucrat cu talc (fară nanoparticule) și cu trifluralina (20 mg/kg); „TF+RZ+NP25/75” - semințe 
bacterizate (ca și în varianta „RZ”), sol prelucrat cu trifluralina (ca în varianta „TF”), și apoi 
cu nanoparticulele în baza fierului (în concentrațiile de 25 si 75 mg/kg); „TF+RZ+SF25/75” – 
variantele analogice celor precedente, însă, cu introducerea în sol (în loc de nanoparticule) a 
sulfatului de fier (II) în concentrațiile de 25 si 75 mg/kg.

** 1 si 2 - respectiv, lungimea medie si totală a plantelor de măzăriche (cm) în diverse 
variante (± intervalul de încredere la P=0,95).

Utilizarea nanoparticulelor a avut o influență pozitivă asupra ambilor indici 
de creştere a plantelor. Mărimea efectelor a depins atât de structura chimică a 
nanoparticulelor, cât și de concentrația lor (fig. 1-2). Nanomagnetita a stimulat cel mai 
efectiv în concentrația de 25 mg/kg (+63,4% si +52,0% față de martorul cu trifluralină, 
respectiv, după lungimea medie si totală a plantelor). Nanofierul zerovalent a fost cel 
mai eficient în concentrația de 75 mg/kg (respectiv, +51,1% și +58,3% față de martorul 
cu trifluralină).

Tratarea solului cu sulfat de fier bivalent a avut efecte pozitive veridice (fată 
de martorul cu trifluralină) doar în experiența cu nanofierul zerovalent si numai în 
concentrația de 75 mg/kg (respectiv, cu +50,1% si + 53,7%).

Astfel, a fost demonstrată capacitatea nanoparticulelor în baza fierului de a 
diminua esențial toxicitatea solului poluat cu trifluralină față de plantele de măzăriche. 
Comparabilitatea efectelor obținute în variantele cu nanoparticule, pe de o parte, si 
cu sulfat de fier bivalent, pe de altă, indică, probabil, unul și același mecanism de 
decontaminare în ambele cazuri (reducerea trifluralinei prin oxidarea fierului), dar de 
asemenea și faptul că avantajele cunoscute ale nanoparticulelor în baza fierului asupra 
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reactivelor tradiționale (în baza aceluiași fier) – de exemplu, mobilitatea si capacitatea 
de a pătrunde în orizonturile adânci ale solului poluat – nu s-au manifestat (și nici n-ar 
fi putut) în condiții de laborator, când toate preparatele se introduceau uniform în sol 
prin amestecare minuțioasa.

Figura 1. Lungimea medie 
a plantelor de măzăriche, 
crescute în solul poluat artificial 
cu trifluralină (TF), apoi 
prelucrat cu nanoparticule 
(NP) de magnetită (NM), sau 
de fier zerovalent (NFZ), sau 
cu sulfat de fier bivalent (SF) 
în concentrații de 25 și 75 mg/
kg. Diferențele statistice sunt 
arătate cu ajutorul intervalului 
de încredere (P=0,95).

Figura 2. Lungimea totală 
a plantelor de măzăriche, 
crescute în sol poluat artificial 
cu trifluralină (TF), apoi 
prelucrat cu nanoparticule 
(NP) de magnetită (NM), sau 
de fier zerovalent (NFZ), sau 
cu sulfat de fier bivalent (SF) 
în concentrații de 25 și 75 mg/
kg. Diferențele statistice sunt 
arătate cu ajutorul intervalului 
de încredere (P=0,95).

Concluzii
Nanoparticulele în baza fierului pot diminua esențial toxicitatea solului poluat 1. 

cu trifluralină față de plantele de măzăriche. 
Rezultatele obţinute demonstrează perspectiva viitoarelor cercetări, mai 2. 

detaliate în ceia ce privește studierea si realizarea potențialului nanobioremedierii în 
cazurile solurilor contaminate cu POP.
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 Rezumat
Sunt prezentate date cu privire la activitățile antioxidante, antibacteriene şi antifungice 
ale extractelor taninice intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial. S-a constatat 
că extractul din ceai verde manifestă o activitate antioxidantă înaltă, iar modificarea 
acestuia prin oxidare a contribuit la sporirea conţinutului total de grupări funcţionale 
acide şi creșterea activității antibacteriene (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, 
Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) și antifungice (Alternaria 
alternata, Fusarium oxysporum, F. solani). Extractul taninic oxidat din ceai verde, în 
concentraţiile eficiente a determinat inhibarea creşterii coloniilor și rarefierea puternică 
a miceliului fungilor.
Cuvinte cheie: taninuri, ceai verde, oxidare, activitate antioxidantă, bacterii, fungi.
Depus la redacţie 29 mai 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresă pentru corespondenţă: Lupaşcu Lucian, Institutul de Chimie, str. Academiei, 3, 
MD 2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: lucianlupascu75@gmail.com

 Introducere
Una din cauzele apariţiei perturbărilor în organismul uman, la nivel biologic, 

metabolic, genetic şi psihologic este formarea radicalilor liberi şi stresul oxidativ [11]. 
Radicalii liberi sunt molecule cu un electron impar pe orbitalul extern, devenind astfel 
agenţi foarte instabili și nocivi, deoarece aceștea tind să-şi recapete stabilitatea prin 
sustragerea unui electron de la alte molecule. Reacţiile chimice declanşate de radicalii 
liberi pot fi stopate de substanţele antioxidante care au abilitatea de a inhiba acţiunea 
distructivă a acestora, protejând astfel organismul uman de efectele lor dăunatoare. 
Actualmente, atenţia cercetătorilor este axată, pe substanțele antioxidante de origine 
vegetală, capabile să exercite asupra organismului viu o acţiune fiziologică cu caracter 
terapeutic [10]. O altă problemă majoră este identificarea surselor de materie primă cu 
efect antimicrobian [1].

Ceaiul (Camellia sinensis L.) este una din culturile ancestrale cultivate de om, în 
prezent răspândită în circa 50 de țări pe toate continentele, consumul de ceai fiind o 
băutură preferată în întreaga lume. Conform datelor din anul 2013, China (1,9 mln 
t), India (1,2 mln t), Chenia (436 300 t), Șri-Lanca (343 100 t), sunt țări cu cea mai 
înaltă industrie a ceaiului [4]. Cercetările au demonstrat că frunza de ceai este o sursă 
bogată de alcaloizi, saponine, taninuri, catechine, polifenoli [7, 16]. Unii constituenți 
ai ceaiului, în special al celui verde precum epigalocatehingallatul, epicatehingalatul, 
epigalocatehin și epicatehinul sunt antioxidanți puternici [10] care contribuie la 
creșterea imunității organismului. Sunt cunoscute date despre activitatea antibacteriană 
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(Escherichia coli, Listeria monocytogenes) a extractelor de ceai, inclusiv ceai verde 
[5, 9]. Activitatea antimicrobiană a extractelor de taninuri din frunzele de ceai este 
cercetată în special în cazul agenților patogeni ai omului – bacteriilor Staphylococus 
spp., Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp. [6], Escherichia coli, Enrerococcus 
fecalis și fungului-drojdie Candida albicans [1]. Este de menționat că extractele de ceai 
uneori inhibă tulpinile de bacterii (Staphylococus aureus) rezistente la unele antibiotice. 
S-au constatat activități antimicrobiene și în cazul unor fitopatogeni – Erwinia spp., 
Pseudomonas spp. [6], Fusarium spp., Aspergillus fumigatus [1], însă pentru acești 
patogeni acțiunea extractelor de ceai este cercetată mai puțin. Prin urmare, cercetările 
în domeniul identificării şi studiului materiilor prime vegetale – surselor de compuşi 
bioactivi cu potenţial curativ și fitosanitar, sunt incontestabil actuale, oportune şi de o 
importanţă majoră.

Scopul prezentelor cercetări a constat în caracterizarea proprietăţilor fizico-chimice, 
stabilirea activităților antioxidante și antimicrobiene ale taninurilor intacte și oxidate 
izolate din frunzele de ceai verde comercial.

 Materiale şi metode
În calitate de sursă pentru extragerea compuşilor polifenolici bioactivi s-au selectat 

frunzele de ceai verde comercial (RISTON®, Ceylon premium, Ceylon green leaf tea). 
Pentru obţinerea extractului din ceai, s-a aplicat metoda statică de agitare mecanică 

(macerare şi scurgere periodică), realizată în trei etape consecutive a câte 24 ore la 
temperatura camerei. Extractele obţinute au fost unificate şi concentrate prin distilare 
la rotavaporul produs de compania Heidolph Instruments GmbH & Co. KG (Germany), 
după care s-a uscat la temperatura de 45oC pâna la masă constantă. Conținutul total de 
compuşi polifenolici (CTCF) s-a determinat prin metodă spectrofotometrică cu reactivul 
Folin-Ciocalteu [15], parţial modificată. Măsurările s-au realizat de 3 ori la lungimea de 
undă 765 nm (spectrofotometrul Jenway UV/Vis 6505) şi au fost exprimate în mg de 
acid galic la g de produs vegetal uscat (mg GA/g).

Determinarea activităţii antioxidante, cu utilizarea radicalului cationic ABTS•+ este 
bazată pe capacitatea compușilor antioxidanţi de a anihila radicalul cationic ABTS și 
de a-l reduce la forma neutră incoloră [13]. Radicalul ABTS•+ este generat prin oxidarea 
ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic, CABTS, 7 mM) cu persulfat de 
potasiu (2,45 mM), amestecate în raportul volumetric 1:1 şi plasate pentru 12-16 ore 
la întuneric, la temperatura camerei. Soluţiile stoc ale compusului testat s-au diluat 
cu etanol de 70%, astfel încât la introducerea unei părţi alicote de probă testată la 3,0 
mL de ABTS•+, cu citirea absorbanței exact la 1 min şi 6 min după amestecare, să se 
producă o inhibiţie de 20-80% faţă de soluţia de referinţă. Determinările stabilite în 
trei repetiții la spectrofotometrul UV/VIS JENWAY 6505 (datele fiind măsurate la 
λ=734 nm) s-au exprimat în procent de inhibiţie. Determinarea activității antioxidante, 
cu utilizarea radicalului DPPH˙ s-a efectuat conform [2, 3], cu mici ajustări. Măsurările 
s-au realizat repetat de trei ori la spectrofotometrul UV/VIS JENWAY 6505 cu citirea 
valorilor absorbanţei la λ=517 nm şi s-au exprimat în procent de inhibiţie, conform 
ecuaţiei:

AA(%) = (Abs
t=0

 - Abs
t=X min

)/Abs
t=0

 · 100, 
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unde Abs
t=0

 este valoarea absorbanţei soluţiei iniţiale DPPH şi Abs
t=X min

 –  valoarea 
absorbanţei soluţiei DPPH după 30, 60 sau 90 min de incubare cu probele testate.

Pentru determinarea conţinutului total (Ctotal) de grupări funcţionale acide 
(carboxilice şi fenolice), a fost utilizată metoda Boehm [12] calculele fiind efectuate 
conform ecuației: 

Ctotal = [Cn(NaOH) x V1 – Cn(HCl) x V2]/m,

unde, Cn(NaOH) – concentraţia normală a soluţiei de hidroxid de sodiu, 0,05 
mol/L; Cn(HCl) – concentraţia normală a soluţiei de acid clorhidric, 0,05 mol/L; V1 
– volumul soluţiei de hidroxid de sodiu 0,05 mol/L, mL; V2 – volumul soluţiei de acid 
clorhidric 0,05 mol/L, mL; m – masa probei, g. 

Înregistrarea spectrelor FTIR ale extractelor etanolice cercetate s-a efectuat la 
aparatul PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR Spectrometer. Spectrele au fost trasate după 
prealabila pastilare cu bromură de potasiu prin mojararea reziduului uscat cu bromură 
de potasiu de puritate spectrală [14].

Testarea activității antimicrobiene a taninurilor s-a efectuat asupra bacteriilor 
Bacillus subtilis – gram-pozitivă, Pseudomonas fluorescens¸ Erwinia amylovora, E. 
carotovora, Xantomonas campestris – gram-negative, şi fungilor filamentoşi Alternaria 
alternata, Fusarium oxysporum, F. solani. Bacteriile Erwinia, Xantomonas şi fungii 
Fusarium, Alternaria sunt fitopatogeni severi ai diferitelor specii de plante.

Bacteriile B. subtilis, P. fluorescens¸ E. amylovora, E. carotovora, X. campestris au 
fost cultivate pe geloză peptonată, suplimentată cu taninuri în concentrațiile 1,25; 0,6; 
0,3; 0,15; 0,07; 0,035; 0,0017; 0,0085; 0,004%. Concentrația de bacterii de 4,8 x108 
UFC/ml utilizată în cercetări, reprezintă turbiditatea bacteriilor conform indicelui 2.0 
după McFarland. 

Screening-ul activităţii antifungice a taninurilor s-a efectuat prin suplimentarea 
acestora în concentraţiile de 0,002; 0,01; 0,05; 0,25% la mediul nutritiv PDA (Potatoes 
Dextrosis Agar) [17]. În calitate de martor a servit mediul PDA fără taninuri. În centrul 
cutiei Petri cu mediu solidificat, s-a însămânţat discul de miceliu cu diametrul de 5 mm 
după care cutiile au fost menținute la temperatura de 23-24ºC. Creșterea coloniilor s-a 
înregistrat în zilele 3, 6 şi 9. Experienţa s-a efectuat în 4 repetiţii. 

Datele obţinute au fost prelucrate în pachetul de soft STATISTICA 7. 

 Rezultate și discuții
S-a stabilit că randamentul procesului de extracţie (η, %) a compuşilor polifenolici 

din produsul vegetal cercetat a constituit 27,7±0,9 (27,7%), deci a fost destul de înalt. 
Este de menţionat faptul că, din totalul de substanţe extrase, circa 64% se obţin la finele 
primului ciclu. Compuși polifenolici (CTCF, mg AG/g) au fost la nivel de 38,60±1,6.

Pentru a spori potenţialul de utilizare a extractelor hidroalcoolice obținute din 
produsele vegetale cercetate, s-a utilizat procedeul de solubilizare a taninurilor în apă 
[8] care este însoţită de formarea compuşilor organici noi ce conţin grupări funcţionale 
carboxilice, peroxidice, alcoolice, fenolice etc.

Rezultatele determinării conţinutul total de grupări funcţionale acide (carboxilice 
şi fenolice) determinat în soluţiile apoase de 5% (recalculat la 1 g de produs solid) în 
formele intactă şi modificată prin oxidare a compuşilor extraşi din produsul vegetal 
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cercetat, au demonstrat că în extractul din frunze de ceai verde intact Ctotal = 0,042±0,003, 
iar în extractul din frunze de ceai verde oxidat Ctotal = 3,642±0,11* (p<0,05). Deci a avut 
loc o sporire esenţială a conţinutului de grupări funcţionale acide pentru mostra supusă 
modificării prin oxidare, fapt confirmat şi de spectrele FTIR ale mostrelor cercetate.

Spectroscopia de absorbție în infraroșu (IR) reprezintă o metodă de analiză ce 
presupune studiul structurii diferitelor clase de compuși, cât și identificarea grupărilor 
biologic active sau formarea unor legături noi. Spectrul IR al extractului obținut din 
frunze de ceai verde supus modificării prin oxidare a evidențiat prezența unei benzi 
specifice mai late la valoarea 3286,1cm-1 care se poate atribui vibraţiilor de legătură 
a grupelor OH din alcooli, fenoli şi acizi carboxilici; benzile de absorbţiile 1697,9, 
1629,7 și 1609,8 cm-1 sugerează formarea grupărilor carbonilice, cetonice şi aldehidice 
(Fig. 1). 

Fig. 1. Spectrul FTIR al extractului din frunze de ceai verde modificat prin oxidare.

Absorbţiile din regiunea 1340,6 – 1143,9 cm-1 sunt cauzate, probabil, de vibrațiile cu 
participarea legăturii C-O. În ansamblu, spectrul FTIR analizat demonstrează prezenţa 
grupărilor alcoolice, fenolice, chinonelor, precum şi a grupărilor carboxilice, și include 
peak-urile caracteristice pentru eteri şi lactone (875,8, 821,0, 762,3 cm-1). 

Metoda de testare a capacităţii antiradicalice cu aplicarea ABTS [(2,2-azinobis 
(3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic)] sau DPPH (2,2 difenil-1-picril hidrazil) este pe 
larg folosită la determinarea capacităţii antioxidante totale a substanţelor, indiferent de 
natura lor. Analiza activităţii antioxidante a compuşilor extraşi din produsul vegetal 
cercetat, a permis să constatam că extractul etanolic obţinut din frunze de ceai verde 
a manifestat o activitate antioxidantă puternică. Cele mai înalte valori ale activităţii 
antioxidante au fost înregistrate în cazul testului ABTS, fiind urmate de valori puţin 
mai diminuate pentru testul DPPH (tab. 1). 

S-a constatat că în dependență de specia bacteriei, extractul taninic intact din ceai 
verde manifestă activitate antibacteriană în diapazonul 0,07 ... 1,25%, iar extractul 
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taninic oxidat – în diapazonul 0,017 ... 1,25%. Menționăm că semnul “+” semnifică 
creșterea bacteriilor, iar “-” – inhibarea creșterii (tab. 2, 3).

Tabelul 1. Activitatea antioxidantă (procent de inhibiţie) a extractelor obţinute din 
ceai verde, determinată în soluţii apoase 0,1%.

Mostra de produs vegetal ABTS
1 min

ABTS
6 min

DPPH
30 min

DPPH
60 min

DPPH
90 min

Frunze de ceai verde 82,06 91,38 62,73 63,43 63,81

Tab. 2. Activitatea antibacteriană a extractului taninic intact din ceai verde 
(concentrația inițială – 2,5%).

Microorganisme test 
Diluţii succesive duble, % 

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004
B. subtilis CNMN BB-01 - - - - - + + + +
P. fluorescens CNMN-PFB-01 - - - - + + + + +
E. amylovora - - - - - + + + +
E. carotovora - - - - + + + + +
X. campestris - - - - - + + + +

Tab. 3. Activitatea antibacteriană a extractul taninic oxidat din ceai verde (concentrația 
inițială – 2,5%).

Microorganisme test 
Diluţii succesive duble, %

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004
B. subtilis CNMN BB-01 - - - - - - + + +
P. fluorescens CNMN-PFB-01 - - - - - - + + +
E. amylovora - - - - - - - + +
E. carotovora - - - - - - + + +
X. campestris - - - - - - - + +

Astfel, în dependență de specia bacteriană, oxidarea extractului taninic a contribuit 
la sporirea activității antibacteriene de 2-4 ori.

Testarea activității antifungice a extractelor intacte și oxidate din ceai verde a 
demonstrat următoarele rezultate (Fig. 2).

A. alternata. Cercetările au demonstrat că la ziua 3 de creștere pe mediu PDA, 
în cele 4 variante cu taninuri intacte din frunze de ceai verde și primele 3 variante cu 
taninuri oxidate – 0,002; 0,01; 0,05% diametrul coloniilor era, practic, la acelaș nivel 
cu martorul (27,8±0,9 mm). Inhibarea creșterii fungului s-a constatat în varianta cu 
taninuri oxidate - 0,05%, în cazul căreia diametrul a constituit 82,7% din martor. In 
ziua 6, cea mai pronunțată inhibare s-a înregistrat la concentrația 0,25% de taninuri 
intacte și taninuri oxidate, diametrul coloniilor constituind 89,0 și 86,2%, iar la ziua 9, 
în aceeași concentrație – 92,7 și 90,8% din martor.

F. oxysporum. La ziua 3 de creștere s-a observat inhibare statistic semnificativă 
în concentrația 0,05% de taninuri intacte, diametrul coloniilor prezentând 93,6% 
din martor, și în concentrațiile 0,05; 0,25% de taninuri oxidate, valorile caracterului 
analizat constituind 84,6 și 80,4% din martor. La ziua 6 nu s-au observat deosebiri 
semnificative între martor și variantele cu taninuri intacte, însă în concentrațiile 0,01; 
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0,05 și 0,25%, taninuri oxidate, deosebirile de varianta martor au fost pronunțate, 
diametrul constituind 90,6; 78,3 și 74,5% din martor. În ultima zi de creștere, toate cele 
4 variante cu taninuri intacte și primele 2 cu taninuri oxidate erau la nivelul martorului, 
iar la concentrații maxime – 0,05 și 0,25%, diametrul coloniilor a înregistrat valori de 
88,9 și 83,0% din martor.

Fig. 2. Influenţa extractelor taninice din ceai verde asupra creşterii radiale a unor 
fitopatogeni fungici. Pe orizontală: 1 – martor, 2, 3, 4, 5 – 0,002; 0,01; 0,05; 0,25% taninuri 
intacte din ceai verde, 6, 7, 8, 9 – 0,002; 0,01; 0,05; 0,25% taninuri oxidate din ceai verde.

F. solani. Ca și în cazul fungilor deja menționați, în ziua 3 cele mai eficiente 
concentrații au fost concentrația maximă de taninuri intacte – 0,25% și concentrațiile 
0,05; 0,25% de taninuri oxidate. În primul caz diametrul coloniilor a constituit 83,5%, 
iar în al 2-lea – 78,7 și 74,3%, respectiv, din martor. În ziua 6 s-a observat, practic, 
acelaș tablou, dar concentrația 0,25% de taninuri oxidate a fost mai eficientă, diametrul 
coloniilor constituind 64,0% din martor. În ziua 9, concentrațiile 0,25% de taninuri 
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intacte și 0,05; 0,25% de taninuri oxidate au manifestat eficiență, diametrul coloniilor 
constituind 90,7; 86,6 și 66,2% din martor. Astfel, oxidarea taninurilor extrase din ceai 
verde a contribuit la sporirea activității antifungice în cazul speciilor A. alternata, F. 
oxysporum și F. solani.

S-a observat că extractele din ceai verde – intact (t.i.) și oxidat (t.o). au determinat 
nu doar inhibarea creșterii liniare a coloniilor, dar dezvoltarea unui miceliu rarefiat, 
ceea ce a condus la diminuarea masei miceliene acumulate (Fig. 3).

 Fig. 3. Influența extractelor taninice intacte și oxidate din ceai verde asupra creșterii 
și dezvoltării coloniilor de F. oxysporum.

Concluzii
1. Randamentul procesului de extracţie a compuşilor taninici din frunze de ceai 

verde comercial este 27,7 %, iar valoarea conținutului total de compuşi polifenolici 
extraşi (metoda Folin-Ciocalteu) constituie 38,6 mg AG/g. 

2. Modificarea prin oxidare a extractelor din ceai verde este însoţită de o sporire 
esenţială a conţinutului total de grupări funcţionale acide, fapt confirmat şi de spectrele 
FTIR ale mostrelor cercetate.

3. Extractele taninice intacte din ceai verde au manifestat activitate antibacteriană 
(B. subtilis, P. fluorescens, E. amylovora, E. carotovora, X. campestris) în diapazonul 
de concentrații 0,07 ... 0,25%, iar oxidate – 0,017 ... 1,25%, ceea ce denotă că creșterea 
conținutului total de grupări funcționale (carboxilice şi fenolice) în procesul de oxidare 
a extractelor conduce la sporirea activității antibacteriene.

4.Oxidarea extractelor taninice din ceai verde a contribuit la sporirea semnificativă 
a activității antifungice (A. alternata, F. oxysporum, F. solani), manifestată prin 
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inhibarea creșterii coloniilor și micșorarea densității miceliului, în special în  
concentrația 0,25%.

Autorii aduc sincere multumiri dr. Maria Magher și cerc.șt.Victoria Șubina
pentru oferirea cu amabilitate a bacteriilor fitopatogene

 Bibliografie
Archana S., Abraham J1. . Comparative analysis of antimicrobial activity of leaf extracts 

from fresh green tea, commercial green tea and black tea on pathogens. // J. of Appl. Pharm. 
Sci., 01 (08), 2011, p. 149-152.

Bondet V., Brand-Williams W., Berset C2. . Kinetics and Mechanisms of Antioxidant 
Activity using the DPPH• Free Radical Method. //Lebensm.-Wiss. u.-Technol., 1997, nr.30, p. 
609–615.

Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C3. . Use of a Free Radical Method to Evaluate 
Antioxidant Activity. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie. // Food Sci. and Techn., 
1995, vol. 28, p. 25-30.

Chang K4. . World tea production and trade Current and future development. //Food and 
Agr. Org. of the United Nations, Rome, 2015, 13 p.

Chye F.Y., Hoh S.N5. . Antimicrobial activity of flavonoid extracts from Sabah  tea 
(Camellia sinensis) against Escherichia coli and Listeria monocytogenes. // J. Trop. Agric. and 
Fd. Sc., 2007, 35(2), p. 245– 251.

Hamilton-Miller J.M6. . Antimicrobial properties of tea (Camellia sinensis L.).  
// Antimicrobial Agents of Chemotherapy, 1995, 39, p. 2375.

 7. Kazimierczak R. et al. Polyphenols, tannins and caffeine content and antioxidant activity 
of green teas coming from organic and non-organic production. // Renewable Agriculture and 
Food Systems. June, 2014. DOI: 10.1017/S1742170513000513

Lupaşcu T., Lupaşcu L8. . Procedeu de obţinere a enotaninurilor solubile. Patent of the 
Republic of Moldova, B.I. 3125 G2 MD

 9. Mbata T.I., Debiao L.U., Saikia A. Antibacterial activity of the crude extract of Chinese 
green tea (Camellia sinensis L.) on Listeria monocytogenes. // Afr. J. of Biotech., 2008, Vol. 7 
(10), p. 1571-1573. 

McKay D.L., Blumberg B.J10. . Roles for Epigallocatechin Gallate in Cardiovascular 
Disease and Obesity: An Introduction. // J. of the Am. College of Nutrition, 2007, 26 (4),  
p. 362-365.

Mezzetti A., Cipollone F., Cuccurullo F11. . Oxidative stress and cardiovascular 
complications in diabetes: isoprostanes as new markers on an old paradigm. // Cardiovasc. Res., 
2000, 47, p. 475–488.

Oickl12. e S.A.M. et al. Method of agitation, effect of filtering and dilute titrant. //Part II. 
Carbon, 48(12), p. 3313-3322. DOI: 10.1016/j.carbon.2010.05.004

Re R13. . et al. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation 
decolorization assay. // Free Radical Biol. and Medicine. 1999, vol. 26, p. 1231–1237. 

Schulz H., Baranska M14. . Identification and quantification of valuable plant substances 
by IR and Raman spectroscopy. // Vibrational Spectroscopy, 2007, 43, p. 13-25.

Singleton V. L., Orthofer R., Lamuela-Raventos R.M15. . Analysis of total phenols and 
other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. //Method. 
Enzymol., 1999, 299, p. 152–178.

Завьялова Г.Е., Червакова М.П16. . Изучение количественного содержания 
экстрактивных веществ как показателя биологической ценности чая. //Электронный 
научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». №2(35). Март 2015. www.
grani.vspu.ru

Методы экспериментальной микологии. Киев. //Наукова думка, 1982. 550 с.17. 

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



152

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA

INDICELE DE NITRIFICARE A IONILOR DE AMONIU ÎN APELE 
DE SUPRAFAŢĂ DIN ZONELE UMEDE „LACURILE PRUTULUI DE 

JOS” ŞI „UNGURI-HOLOŞNIŢA”
Sandu Maria, Tărîţă Anatol, Lozan Raisa, Moșanu Elena, Ţurcan Sergiu, 
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Institutul de Ecologie şi Geografie

Rezumat
Indicele de Nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia „Prutul de 
Jos” şi Zona Umedă „Unguri-Holoşniţa” denotă valori de la 20 la 100%. Prin corelarea 
dintre Initrif a apei din lacul Beleu şi valoarea diferitor parametri se demonstrează lipsa 
influenţei în proces a Ptot, cu impact mic al pH-ului şi mediu al capacităţii de autoepurare, 
CCO-Cr şi CBO5, iar corelarea cu conţinutul metalelor grele în apa din Zona Umedă 
Unguri-Holoşniţa demonstrează lipsa influenţei a Zn, impact mic având Fe şi CBO5, iar 
pH-ul, concentraţia Cu, Cd, şi Pb au influenţă medie, CA – mare şi CCO-Cr are impact 
major.
Cuvinte cheie: Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-
Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici.
Depus la redacţie 02. 08. 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Sandu Maria, Institutul de Ecologie şi Geografie, str. 
Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova; e-mail: sandu_mr@yahoo.com; 
tel. (+373 22) 72 55 42.

Introducere
Protecţia zonelor umede este un obiectiv important pentru Republica Moldova 

deoarece ele îndeplinesc diferite funcţii ecologice: absorb apa, împiedică extinderea 
inundaţiilor, servesc drept sistem natural de filtrare, purifică apa, realimentează apele 
freatice, adăpostesc mii de specii de păsări, insecte, şi alte vieţuitoare, joacă un rol 
central în combaterea schimbărilor climatice şi a altor efecte negative, oferă societăţii 
un şir de bunuri şi servicii valoroase, importante, precum purificarea apei, fertilizarea 
solului, stocarea carbonului [5]. În capitolul IV din Regulamentul-cadru al zonelor 
umede de importanţă internaţională [7] este prevăzută efectuarea cercetărilor ştiinţifice, 
inclusiv (1) studierea evoluţiei proceselor naturale în ecosisteme acvatice şi palustre. 
Direcţiile de bază ale cercetărilor ştiinţifice (pct. 16) includ (3) estimarea capacităţii 
zonelor Ramsar de reducere a nutrienţilor [7].

Rezervaţia „Prutul de Jos” are o valoare deosebită pentru stabilitatea unui echilibru 
natural în zonă, menţinerea viabilităţii râului şi ameliorarea climatică în sudul arid al 
ţării [6]. Teritoriul Zonei Umede „Unguri-Holoşniţa” este intersectat de 9 râuleţe mici, 
în teritoriu fiind 9 bazine acvatice şi 19 lacuri. Stâncile permeabile fisurate constituie un 
mediu favorabil pentru circularea apelor subterane şi de suprafaţă [1, 7].

Zonele umede, însa, reprezintă sisteme ecologice foarte vulnerabile, fiind necesare 
măsuri adecvate cu scopul reducerii/evitării impactului asupra lor. Modificarea 
conţinutului de nutrienţi, inclusiv a compuşilor azotului în ecosistemele acvatice 
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ale zonelor umede duce la schimbări în structura biocenozelor, exercitând influenţă 
negativă asupra întregii funcţionări a ecosistemelor [4, 9]. Un rol de bază în ecosistemele 
zonelor umede îl are calitatea apei din teritoriu. Astfel obiectivul prezentului studiu 
este evaluarea consecinţelor poluării apei zonelor umede „Lacurile Prutului de Jos”  
(Beleu şi Manta) şi „Unguri-Holoşniţa” cu compuşi ai azotului prin determinarea 
indicelui de nitrificare a ionilor de amoniu din ape, proces care induce perturbări la 
nivelul acestor zone. 

Material şi metode
Pentru evaluarea procesului de nitrificare din apele de suprafaţă a fost folosit Indicele 

de nitrificare (Initrif) [12], care caracterizează intensitatea nitrificării ionilor de amoniu, 
ce are loc în condiţii naturale în prezenţa biotei şi al nivelului de poluare existent. 

Formula de calcul al Indicelui de Nitrificare (Initrif) a apelor de suprafaţă implică 
concentraţia azotului amoniacal, azotit şi azotat din apa naturală: 

Initrif = (N-NO3
- × 100) : (N-NO3

- + N-NO2
- +N-NH4

+), 
concentraţia azotului în mg/L.

Pentru a evidenţia influenţa diferitor parametri ai apelor evaluate asupra valorii 
Indicelui de Nitrificare a fost folosit studiul corelaţional cu implicarea a două variabile 
numerice. După Cohen (1988) [3] interpretarea valorii coeficienţilor de corelaţie (r) 
este următoarea: <0,1 - foarte mic; 0,1↔0,3 - mic; 0,3↔0,5 - mediu; 0,5↔0,7 - mare; 
0,7↔0,9 - foarte mare; >0,9 - aproape perfect. Pragul minim acceptat pentru o relaţie 
semnificativă statistic este considerat de 0,05. 

Rezultate şi discuţii
Parametrii de calitate a apei de suprafaţă din Zonele Umede Unguri-Holoşniţa 

şi „Lacurile Prutului de Jos” Beleu şi Manta.
În calculul Indicelui de Nitrificare a apelor de suprafaţă din teritoriul Zonelor 

Umede Unguri-Holoşniţa şi „Lacurile Prutului de Jos” Beleu şi Manta au fost utilizaţi 
parametrii chimici din informaţia Serviciului Hidrometeorologic de Stat [8] şi cercetările 
Institutului de Ecologie şi Geografie, Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate, 
obținute în proiectul aplicativ 15.817.02.21A „Evaluarea integrată a impactului 
antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor 
Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE” (Conducător:  
Dr. Tărîţă Anatol). 

Componenţa fizico-chimică şi Indicele de nitrificarea)  a apei lacului Beleu.
Determinările analitice efectuate pe probele de apă recoltate din arealul cercetat 

denotă, că concentraţia azotului ionilor de amoniu este de 0-0,11 mgN/L, al nitraţilor 
de 0-0,17 mgN/L, nitriţilor de 0,0015-0,005 mgN/L, valoarea CBO5 în limita 2,29-2,62 
mgO/L şi al pH-ului de 8,18-8,8 [10]. 

Raportul CBO5/CCO-Cr, care este specific capacităţii de autoepurare biologică 
(CA) [11] a apelor de suprafaţă, demonstrează că în apa lacului Beleu procesul este 
lent (CA <0,2). 

Indicele de nitrificare, calculat pentru apele naturale în prezenţa biotei şi al 
nivelului de poluare, indică că în gârlele lacului Beleu are valori egale cu 77-100%, 
mai mare fiind în luna mai (a. 2015) în comparaţie cu luna noiembrie – 57-78%  
(a. 2014) (tab. 1). 
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Tabelul 1. Componenţa fizico-chimică a apei lacului Beleu.

Nr. Indicator 

Data și locul prelevării
14.11.2014, Gârla 27.05.2015, Gârla

Rotaru - 
Manolescu

Popovca 
- Rotaru

Popovca 
-Rotaru

Rotaru – 
Manolescu

Mano
lescu

1. pH 8,470 8,48 8,8 8,18 8,30
2. CBO5, mg/L O 2,52 2,62 2,40 2,29 2,45
3. CCO-Cr, mg/L O 20,20 17,00 12,70 13,30 15,30
4. CA 0,125 0,15 0,19 0,17 0,16
5. Ptot, mg/L 0,098 0,108 0,048 0,094 0,096
6. N-NH4+, mg/L 0,11 0,046 0 0 0
7. N-NO2-, mg/L 0,002 0,002 0,0015 0,005 0,0027
8. N-NO3-, mg/L 0,15 0,17 0 0,17 0,16
9. Initrif, % 57 78 100 77 98

Corelarea dintre Indicele de nitrificare şi valoarea pH-ului, a capacităţii de 
autoepurare, CBO5, CCO-Cr şi conţinutul fosforului total (Ptot), realizată folosind 
metoda dublei analize corelative [3] (fig. 1, a şi b), demonstrează lipsa influenţei 
în proces a CBO5 (r

2 = 0,0139), cu impact mic al pH-ului (r2 = 0,2311) şi mediu al  
Ptot (r

2 = 0,4372) şi CCO-Cr (r2 = 0,4585), iar cu capacitatea de autoepurare corelarea 
este mare (r2 = 0,6207). Astfel este de menţionat rolul autoepurării apelor naturale în 
procesul de transformare a compuşilor amoniului în nitraţi.

A B
CCO-Cr, y = -1,3x + 19,6; r2 = 0,4585.

pH, y = 0,07x + 8,25; r2 = 0,2311.
CBO5, y = -0,009x +2,485; r2 = 0,0139.

Ptot, y = -0,0098x + 0,1182; r2 = 0,4372.
CA, y = 0,012x + 0,123; r2 = 0,6207.

Figura 1. Corelarea dintre Indicele de nitrificare a apei în gârlele lacului Beleu şi 
valoarea pH-ului, a capacităţii de autoepurare, CBO5, CCO-Cr şi Ptot.

Analizând concentraţia azotului din ionii de amoniu, nitriţi şi nitraţi în apa din 
lacurile Beleu (s. Slobozia Mare) şi Manta (s. Manta) în diferite anotimpuri [2], se 
observă, că cele mai mari valori ale indicatorului N-NH4

+ au fost înregistrate în luna 
iunie (0,15-0,64 mgN/L). Concentraţia ionilor de amoniu are un caracter sezonier, 
valorile mai scăzute fiind semnalate în perioada aprilie–octombrie, când decurge mai 
intens procesul de nitrificare confirmat prin valorile indicelui de nitrificare, care în apa 
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lacului Beleu şi Manta este mare (98-100%) în luna iunie, iar în apa lacului Manta 
(100%) în luna aprilie, când nivelul de poluare cu compuşii azotului era mic (tab. 2).

Tabelul 2. Variaţia sezonieră a conţinutului ionilor N-NH4
+, N-NO2

-, N-NO3-  şi a Initrif 
(a. 2012).

Luna de prelevare a 
probei

Parametru
Initrif., 

%N-NH4
+ N-NO2

- N-NO3
-

mg/L
Lacul Beleu, s. Slobozia Mare

februarie 0,33 0,0185 0,904 66
aprilie 0,054 0,005 0,13 69
iunie 0,64 0,011 0 100
octombrie 0,078 0 0,022 20

Lacul Manta, s. Manta
februarie 0,109 0,0067 0,29 71
aprilie 0,005 0 0 100
iunie 0,15 0 0 98
octombrie 0,005 0,0042 0,031 77

Componenţa fizico-chimică a apei de suprafaţă din zona umedă Unguri-b) 
Holoşniţa. Majoritatea râuleţelor din zona umedă Unguri-Holoşniţa au scurgere 
intermitentă (discontinuu, din când în când). 

În cadrul proiectului aplicativ 15.817.02.21A „Evaluarea integrată a impactului 
antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor 
Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE” au fost determinați 
parametrii de calitate ai apelor de suprafaţă din teritoriul zonei umede Unguri-Holoşniţa 
(pH-ul, CCO-Cr, CCO-Mn, CBO5, capacitatea de autoepurare, ionii de amoniu, azotiţi, 
azotaţi, Fe, Cu, Cd, Pb și Zn) (tab. 3 şi 4). 

Tabelul 3. Componenţa fizico-chimică a apelor din teritoriul Zonei Umede Unguri-
Holoşniţa (a. 2013).

Nr. 
probă 

Capacitatea de 
auto-epurare

pH CCO-Cr CBO5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 Initrif, 
%U7n. mg/L O mg/L O mg/L mg/L mg/L

1 0,03 7,53 23,2 0,06 0,256 0,019 0,86 76
2 0,18 8,43 9,7 1,8 0,256 0,0067 3,84 94
3 0,63 8,2 1,94 1,22 0,047 0,002 2,01 97
4 0,19 8,47 9,7 1,87 0,22 0,012 2,08 90

1. s. Unguri, la traseu, râuleţul ce curge prin stufăriş; 2. s. Unguri, râuleţul la marginea 
satului, pod; 3. s. Tătărăuca, râuleţ, 500 m de vărsare în fl. Nistru; 4. s. Unguri, râuleţul 
lângă mănăstirea Călărăşeuca.

Concentraţia substanţelor organice în apele de suprafaţă din Zona Umedă Unguri-
Holoşniţa (tab. 3), evaluată după consumul chimic de oxigen CCO-Cr, variază de la 
1,94 mg/L O (Pârăul din s. Tătărăuca, ce curge în fl. Nistru, mai sus de vărsare) până 
la 23,2 mg/L O (râuleţul ce curge prin stufăriş de la marginea s. Unguri pe traseul 
Chişinău - Otaci). 
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Consumul biochimic de oxigen CBO5 este în limitele de la 0,06 (râuleţul de la 
marginea s. Unguri spre Otaci) la 1,87 mg/L O (s. Unguri, râuleţul lângă mănăstirea 
Calarăşeuca). 

Capacitatea de autoepurare a apelor de suprafaţă din ZU „Unguri-Holoşniţa” în 
anotimpul de primăvară practic lipseşte în proba din râuleţul ce curge prin stufăriş de 
la marginea s. Unguri pe traseul Chişinău - Otaci (0,03), fiind mică în probele 2 şi 4 
(0,18-0,19) şi mare în apa râuleţului din s. Tătărăuca, 500 m de vărsare în fl. Nistru. În 
baza rezultatelor obţinute a fost calculat indicele de nitrificare (Initrif.) a apei (tab. 3), care 
are valori mari de la 76 la 97%. 

Evaluarea conţinutului metalelor grele în apele curgătoare din teritoriul Zonei 
Umede Unguri-Holoşniţa a pus în evidenţă următoarele concentraţii: Fe de la 0,057 
la 0,229 mg/L, Zn la 0,0013-0,065 mg/L, Cu la 0,0495-0,21 mg/L, Pb la 0,001-0,038 
mg/L şi Cd la 0,001-0,036 mg/L (tabelul 4). 

Tabelul 4. Concentraţia metalelor grele în apele de suprafaţă din Zona Umedă Unguri-
Holoşniţa (a. 2013).

Nr. Localizarea
Metale grele, mg/L

Fe Pb Cu Cd Zn
1 s. Unguri, râuleţul ce curge prin stufăriş 0,113 0,038 0,0495 0,0360 0,037
2 s. Unguri, râuleţul la marginea satului, pod 0,078 0,001 0,2100 0,0063 0,046
3 s. Tătărauca, râuleţ, 500 m de vărsare în fl. Nistru 0,057 0,004 0,1540 0,0010 0,013
4 s. Unguri, râuleţul lângă mănăstirea Calarăşeuca 0,229 0,030 0,0735 0,0067 0,065
 
Corelarea (fig. 2, a, b, c, d) dintre Indicele de nitrificare cu valoarea pH-ului, a 

capacităţii de autoepurare, CBO5, CCO-Cr şi conţinutul metalelor grele (Fe, Cu, Zn, 
Pb şi Cd) din apele de suprafaţă a Zonei Umede Unguri-Holoşniţa, demonstrează 
practic lipsa influenţei în proces a Zn (r2 = 0,0583), cu impact mic al conţinutului de Fe  
(r2 = 0,1351) şi CBO5 (r

2 = 0,0802). Valoarea pH-ului (r2 = 0,3541), concentraţia Cu 
(r2 = 0,3857), Cd (r2 = 0,4421) şi Pb (r2 = 0,4151) are influenţă medie, capacitatea de 
autoepurare – mare (r2 = 0,55) şi CCO-Cr (conţinutul substanţelor degradabile chimic) 
fiind cu impact major (r2 = 0,8202) asupra procesului de nitrificare a ionilor de amoniu 
din apă. 

a). 
CCO-Cr, y = -3,0779x + 24,917; r2 = 0,8202.
pH, y = 0,0918x + 7,8214; r2 = 0,3541.

b). 
CBO5, y = 0,0986x + 1,0671?; r2 = 0,0802.
CA, y = 0,0684x - 0,0716; r2 = 0,55.
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c).
Cu, y = 0,0214x - 0,0061; r2 = 0,3857.
Zn, y = -0,0027x + 0,0365; r2 = 0,0583.
Fe, y = -0,0103x + 0,1449; r2 = 0,1351.

d).
Cd, y = -0,0038x + 0,024; r2 = 0,4421.
Pb, y= -0,0043x + 0,0312; r2 = 0,4151.

Figura 2. Corelarea dintre Indicele de nitrificare cu parametrii de calitate a apei din 
Zona Umedă Unguri-Holoşniţa.

Studiul realizat demonstrează că nitrificarea ionilor de amoniu în mediul natural, 
reieşind din valoarea indicelui de nitrificare a apei de suprafaţă din „Lacurile Prutului 
de Jos” Beleu şi Manta şi Zona Umedă Unguri-Holoşniţa, este influenţată de conţinutul 
substanţelor degradabile chimic (CCO-Cr), al metalelor grele (îndeosebi Cu, Cd şi Pb) 
şi capacitatea de autoepurare (CBO5/CCO-Cr). 

Concluzii:
Indicele de nitrificare a apei în gârlele lacului Beleu este egal cu 77-100%, mai •	

mare fiind în luna mai (a. 2015) în comparaţie cu luna noiembrie – 57-78% (a. 2014).
Corelarea dintre Indicele de nitrificare cu parametrii apei demonstrează lipsa •	

influenţei în proces a CBO5, cu impact mic al pH-ului, mediu al Ptot şi CCO-Cr, iar 
cu capacitatea de autoepurare corelarea este mare, necesar fiind de menţionat rolul 
autoepurării apelor naturale în procesul de transformare a compuşilor amoniului.

•	Analizând concentraţia azotului din ionii de amoniu, nitriţi şi nitraţi în apa din lacul 
Beleu (s. Slobozia Mare) şi lacul Manta (s. Manta) în diferite anotimpuri se observă, că 
cele mai mari valori ale indicatorului N-NH4

+ au fost înregistrate în luna iunie (0,15-0,64 
mg/L), valori mai scăzute fiind semnalate în perioada aprilie–octombrie, când decurge 
mai intens procesul de nitrificare confirmat prin valorile indicelui de nitrificare, care în 
apa lacului Beleu şi Manta este mare (98-100%) în luna iunie, iar în apa lacului Manta 
(100%) în luna aprilie, când nivelul de poluare cu compuşii azotului era mic.

•	Corelarea dintre Indicele de nitrificare şi valoarea parametrilor de calitate a apelor 
de suprafaţă din Zona Umedă Unguri-Holoşniţa, demonstrează practic lipsa influenţei 
în proces a Zn, cu impact mic al conţinutului de Fe şi CBO5, iar pH-ul, concentraţia 
Cu, Cd, şi Pb au influenţă medie, capacitatea de autoepurare – mare şi CCO-Cr fiind 
cu impact major.
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INDICATORI BIOCHIMICI DE EVALUARE A STĂRII DE 
SĂNĂTATE A SPECIILOR DE STEJAR, EDIFICATOARE DE 

ECOSISTEME FORESTIERE, DIN ZONA CENTRALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

Braşoveanu Cristina, Braşoveanu Valeriu

Institutul de Ecologie şi Geografie

Rezumat
Scopul cercetării este de a aprecia starea de sănătate a speciilor de cvercinee din diferite 
habitate amplasate în zona centrală a Republicii Moldova. Conform programului ICP 
Forest (2010), evaluarea stării de sănătate a cvercineelor studiate a fost efectuată pe 
baza unor indicatori biochimici: determinarea concentrației de clorofila „a” și „b”, a 
conținutului de metale grele (Pb, Cu, Zn, Ni și Co) în materialul foliar și estimarea 
vizuală a parametrilor de caracterizare a stării de sănătate a arborilor după parametrii 
defolierea coronamentului și decolorarea frunzișului acestora.
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Introducere
Conform rapoartelor ICP Forests, se menţionează că în pofida reducerii emisiilor 

de poluanţi, starea ecosistemelor forestiere, în special cele din ţările central şi est-
europene, a înregistrat în ultima vreme un nivel ridicat de declin [7]. Poluanţi 
atmosferici transportaţi la distanţă sunt consideraţi ca potenţială cauză ce contribuie la 
intensificarea degradării stării ecosistemelor forestiere. Poluarea atmosferică, ca factor 
de stres, în principal antropic, se caracterizează printr-o dinamică mult mai intensă decât 
procesele naturale adaptive ale pădurilor, deoarece arborii, ca organisme vii, prezintă 
o capacitate lentă de adaptare la schimbările condiţiilor de mediu [7, 9]. Gazele acide, 
cum ar fi SO2 şi NOx, s-au considerat a fi principalele noxe cu impact negativ asupra 
ecosistemelor forestiere, care se manifestă direct, prin afectarea coroanelor arborilor şi, 
indirect, prin determinarea creşterii acidităţii solului [8, 12]. Problema acidităţii solului 
din ecosistemele forestiere a fost studiată în contextul mobilizării metalelor grele (MG) 
în sol [6, 10, 13], care s-au acumulat datorită depunerilor atmosferice. Principalele 
metale grele cu impact negativ asupra ecosistemelor forestiere, care sunt eliberate în 
atmosferă sub forma de praf, iar la temperaturi ridicate - sub formă de gaze, de la 
procesele de ardere a combustibililor şi de la diferite procese industriale de producţie, 
sunt: Cd, Pb, Hg, Co, Cu, Ni şi Zn [8]. 

Se precizează că bioacumularea este fenomenul prin care o substanţă prezentă în 
aer pătrunde în organism, chiar dacă ea nu are nici un rol metabolic, sau chiar dacă ea 
este toxică pentru acel organism. Ea este rezultatul unui echilibru dinamic între aer şi 
plantă, dependent de specificul plantei, de biomasa ei, de capacitatea ei de metabolizare 
a poluanţilor, de viteza ei de metabolizare a noxelor, sau de viteza de depunere pe 
suprafaţa frunzelor [1, 3].

Stejarul, specie edificatoare al ecosistemelor forestiere din Republica Moldova, sub 
acţiunea poluanţilor atmosferici, poate fi expus modificărilor biochimice şi structurale. 
Astfel, regimul hidric al arborilor este afectat prin reducerea conţinutului de apă în 
frunze, este afectată intensitatea transpiraţiei şi dinamica acesteia, dereglată respiraţia. 
Dereglarea acestor procese fiziologice se pot răsfrânge asupra creşterii frunzelor şi 
lujerilor cu înregistrarea căderii timpurii a frunzelor şi florilor, după care fructificaţiile 
sunt grav afectate [1]. 

Material şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit 3 suprafeţe experimentale (SE) amplasate, 

conform cerinţelor ICP Forests (2010), în (fig. 1): SE Ivancea - trupul de pădure Ivancea 
(parcela 59 L) O.S. Ivancea, ÎSS Orhei; SE Codrii - Rezervaţia Ştiinţifică „Codrii” 
(parcela 5 C) şi SE Mereşeni - trupul de pădure Mereşeni (parcelele 48 A şi 48 F), O.S. 
Mereşeni, ÎSS Hânceşti. Fiecare SE cuprinde 24 de arbori de stejari din clasele I şi II, 
după clasificarea Kraft (ICP Forests, 2010) [9].
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Figura 1. Schema amplasării suprafeţelor experimentale studiate.

Evaluarea stării de sănătate a arborilor după defolierea coroanelor şi decolorarea 
frunzişului acestora, cât şi colectarea mostrelor de frunze, a fost realizată în perioada în 
care frunzele sunt complet dezvoltate şi cu mult înainte ca acestea să se îngălbenească şi 
să cadă, deci a doua jumătate a perioadei de vegetaţie (august - septembrie), conform ICP 
Forests (2010) [9]. Pentru determinarea metalelor grele şi a concentraţiei de clorofila „a” 
au fost selectaţi 5 arbori din care s-au colectat probele de frunze din treimea superioară 
a coroanei. În condiţii de laborator determinarea metalelor grele, a fost efectuată prin 
metoda – spectrometriea Roethgen fluorescentă la aparatul Spectroscan MAX-G, iar 
conţinutul de clorofila „a” şi „b” a fost analizat la spectrofotometru, după Stirban M 
şi Frecus Gh. (1968) [2]. Valorile obţinute, privind conţinutul de metale grele, au fost 
comparate şi interpretate după datele din literatura de specialitate [4, 5, 14] (Tab. 1).

Tabelul 1. Valori de referinţă în studiul conţinutului metalelor grele în litiera de sub 
speciile de stejar din SE studiate.

Referinţe
Metale grele, mg/kg s.u.

Pb Ni Cu Zn Co
Prag de toxitoleranţă, Bergmann (1992) şi 
Bonneau (1988) 10 - 12 50

Diapazonul MG în frunzele speciilor de 
stejar din RM (Кирилюк, 2006) 0,1-3 1-10 5-80 1-50 0,1-2

Diapazonul MG în ramurile speciilor de 
stejar din RM (Кирилюк, 2006) 0,1-1 0,5-7 1-30 1-20 0,1-1

Rezultate şi discuţii
Evaluarea stării de sănătate a arboretelor de cvercinee a fost efectuată prin estimarea 

procentului de defoliere a coronamentului şi de decolorare a frunzişului coroanei, 
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pentru o mai bună înţelegere a vitalităţii ecosistemelor silvice, a cauzelor şi efectelor 
factorilor de stres. În baza rezultatelor privind starea de sănătate a cvercineelor din 
cadrul SE studiate, după procentul de defoliere a coroanei acestora s-a observat că 
stejăretele din SE Mereşeni înregistrează cel mai mic grad de vătămare, pentru care 
predomină clasele 0 şi 1 de vătămare (fig. 2), arbori sănătoşi (63%) – arbori slab 
vătămaţi (37%). De asemenea, în SE Codrii şi Ivancea, cu mici diferenţe, predomină 
clasa 0 şi 1 de vătămare arbori sănătoşi – arbori slab vătămaţi. Astfel, pentru toate 
3 cvercinete, amploarea vătămării (proporţia arborilor încadraţi în clasele 1-4), este 
moderată (37-66%). 

După parametrul decolorarea frunzişului arboretului, în toate 3 cazuri stejăretele se 
încadrează în clasa 0 – arbori sănătoşi (fig. 2). 

Fig. 2. Gradul de defoliere şi decolorare, pe clase şi grupe de clase, pentru cvercineele 
din cadrul SE studiate (2018), %.

În toate 3 SE au fost observate şi vătămări ale materialului foliar de către insectele 
defoliatoare, cu accente mai evidente în SE Ivancea, unde frunzişul la toţi arborii 
monitorizaţi este afectat de insecte defoliatoare, în special, frunzele din etajele medii şi 
inferioare. În SE Codrii este afectat etajul inferior al coronamentului şi comparativ cu 
SE Ivancea aici vătămările sunt în raport de 1/3. Materialul foliar al cvercineelor din SE 
Mereşeni este cel mai puţin afectat de insectele defoliatoare, cazurile fiind singulare.

În acest studiu a fost prevăzută şi evaluarea impactului negativ al poluării asupra 
arboretelor de cvercinee din ariile cercetate prin indicarea conţinutului clorofilei „a” şi 
„b”, a carotinoizilor în limbul foliar şi a metalelor grele din materialul foliar şi litieră.

Clorofila „a” şi „b” – componentă a pigmenţilor asimilatori, indicatori biochimici 
care pot indica prezenţa şi intensitatea poluării atmosferice şi impactul acesteia şi a 
altor factori asupra stării de sănătate a arborilor forestieri. În literatura de specialitate 
se menţionează că sub influenţa oxizilor acizi, în special a SO2, se constată o distrugere 
a cloroplastelor, o scădere a clorofilei, prin transformarea lor în feofitină, cu pierderea 
ionului de Mg2+ din molecula clorofilei şi duce la brunificarea ţesuturilor foliare [2]. 
Concentraţii mari ale clorofilei, ambele forme, s-au atestat în SE Codrii şi Mereşeni 
(fig. 3), care denotă o poluare mai slabă în aceste SE. În SE Ivancea concentraţiile, atât 
pentru clorofila „a”, cât şi pentru „b” sunt cele mai scăzute, ceea ce atestă o afectare 
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mai puternică de către factorii dăunători, în special poluarea atmosferică. Astfel, după 
acest parametru biochimic, frunzişul stejăretelor din SE Ivancea este supus celor mai 
accentuate modificări biochimice şi structurale unde se observă şi afectări ale proceselor 
fiziologice, care conform literaturii de specialitate [2], rolul principal îi revine poluării 
cu compuşi ai sulfului. Aceste rezultate sunt confirmate şi după parametrii de evaluare 
a stării de sănătate a arboretelor, estimarea procentului de defoliere a coronamentului, 
după care în SE Ivancea a fost înregistrat cel mai sporit grad de defoliere (fig. 3).

Fig. 3. Variaţia concentraţiei pigmenţilor asimilatori la arboretele studiate, mg/g.

Conţinutul MG în materialul biologic acumulat în colectoare de litieră. În 
ecosistemele forestiere studiate a fost evaluat conţinutul metalelor grele în materialul 
foliar şi litiera colectată în diferite perioade de vegetaţie, începând cu luna aprilie/mai 
– prima fază a perioadei de vegetaţie, care este alcătuită din resturi de muguri, flori, 
frunze şi alte componente specifice perioadei respective şi sfârşind cu luna octombrie, 
care corespunde cu perioada căderilor masive a materialului foliar. În toate cele trei 
SE valorile metalelor grele (MG) studiate (Pb, Ni, Cu, Zn şi Co), cu excepţia Pb, s-au 
încadrat în diapazonul MG în frunzele şi ramurile speciilor de stejar, după Кирилюк 
(2006) [14]. Conform rezultatelor obţinute (fig. 4-6), în toată perioada de observaţie, 
s-au înregistrat tendinţe de acumulare a MG în SE Mereşeni şi Codrii, şi doar în luna 
octombrie conţinutul cel mai sporit de MG s-a înregistrat în SE Ivancea. Făcând o 
comparaţie între SE după conţinuturile de MG putem vorbi că nu s-au înregistrat careva 
diferenţe semnificative, cu unele tendinţe de creştere în SE Mereşeni în perioada mai-
august. Concentraţiile mari ale Cu şi Zn confirmă persistenţa riscului de poluare cu 
Cu şi Zn a componentelor de mediu din RM, ca rezultat al utilizării acestor metale pe 
scară foarte largă la prelucrarea cu chimicale împotriva bolilor şi dăunătorilor culturilor 
agricole şi pădurilor.

În dependenţă de perioada de colectare (fig. 4-6) nu s-au înregistrat careva legităţi 
clare de acumulare a MG în litiera colectată. Totuşi se observă careva tendinţe de 
acumulare, pentru unele metale (Cu, Zn), în perioada începutului sezonului activ de 
vegetaţie, care poate fi explicat, la fel, prin utilizarea anume în această perioadă a 
chimicalelor în agricultură şi silvicultură.
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Conţinutul MG în materialul foliar. În materialul foliar (fig. 7), cu excepţia 
conţinutului de Cu şi Pb, în toate trei SE, restul metalelor studiate nu depăşesc pragul de 
toxicitate pentru frunzele de foioase, după Bergmann (1992) [4] şi Bonneau (1988) [5]. 
Deci, la fel ca şi litiera, acumularea metalului Cu în materialul foliar poate fi explicată 
prin aceeaşi sursă de poluare.

Figura 4. Conţinutul MG în litiera speci-
ilor de stejar, colectată lunar, SE Mereşeni, 
mg/kg s.u.

Figura 5. Conţinutul MG în litiera speci-
ilor de stejar, colectată lunar, SE Ivancea, 
mg/kg s.u.

Figura 6. Conţinutul MG în litiera speci-
ilor de stejar, colectată lunar, SE Codrii, 
mg/kg s.u.

Figura 7. Conţinutul MG în frunzele speci-
ilor de stejar din SE studiate, mg/kg s.u.

Rezultatele noastre au fost analizate şi în baza ghidului de evaluare pentru nutrienţii 
macro- şi micro-, precum şi pentru metalele grele din materialul foliar elaborat de 
grupul de experţi al ICP Forests [7]. Valorile orientative au fost subdivizate în funcţie 
de deficitul de hrană: deficit critic, mic, mediu şi sporit, pentru principalele specii de 
arbori forestieri din Europa: fag (Fagus sylvatica), stejar comun (Quercus robur), pin 
obişnuit (Pinus sylvestris) şi molid comun (Picea abies). Conform acestui ghid, valorile 
pentru: Zn > 50-100 μg/g, Mn > 1000-4000 μg/g, Fe > 200-500 μg/g, Cu > 7-20 μg/g, 
Pb > 4-30 μg/g şi Cd > 1-3 μg/g, în funcţie de specia de arbore, sunt considerate ca fiind 
excesive. Conţinutul critic (carenţa) a micronutrienţilor fiind considerate următoarele 
valori: Zn < 15 μg/g, Mn < 40-60 μg/g, Fe < 20-70 μg/g şi Cu < 2,5-3,0 μg/g substanţă 
uscată de material foliar [7, 9]. Deci, conform acestor date, cantităţile de Cu înregistrate 
în studiul nostru sunt considerate ca fiind excesive pentru cvercinee.

Concluzii
Conţinutul metalelor grele determinate în frunzele speciilor de stejar, cu excepţia 

conţinutului de Cu, nu depăşesc pragul de toxitoleranţă pentru frunzele de foioase. 
Totuşi, conţinuturile sporite de Pb şi Cu pot afecta metabolismul plantelor, iar în 
ecosistemele forestiere studiate din zona de centru a ţării persistă riscul de poluare 
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cu metale grele. Concentraţiile mari de Cu şi Pb confirmă persistenţa riscului poluării 
cu Pb de la sursele de poluare locale şi transfrontaliere şi a utilizării Cu pe scară largă 
la prelucrarea cu chimicale împotriva bolilor şi dăunătorilor a culturilor agricole şi 
pădurilor.

În dependenţă de perioada de vegetaţie nu s-au înregistrat careva legităţi clare de 
acumulare a MG în litiera. Conţinutul metalelor grele studiate (Pb, Ni, Cu, Zn şi Co) s-a 
încadrat în diapazonul MG în frunzele şi ramurile speciilor de stejar, după Кирилюк 
(2006) [14]. Tendinţe de acumulare pentru metalele Cu şi Zn, în perioada începutului 
sezonului activ de vegetaţie, pot fi explicate prin utilizarea intensivă în această perioadă 
a chimicalelor în agricultură şi silvicultură.

Concentraţia mică a clorofilei „a” şi „b” în frunzele de stejar din SE Ivancea 
denotă faptul că aceste stejărete sunt supuse celor mai accentuate modificări biochimice 
şi structurale unde se observă şi afectări ale proceselor fiziologice. Aceste rezultate 
sunt confirmate şi după observaţiile privind defolierea şi decolorarea, după care în SE 
Ivancea s-a înregistrat cel mai sporit grad de defoliere, unde arborii sănătoşi (clasa 0) 
constituie doar 33,3%. 
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Rezumat
În articol sunt analizați parametrii morfografici ai reliefului Câmpiei Bîcului Inferior 
în baza profilelor transversale. Utilizând tehnologiile GIS au fost create profilele 
transversale şi longitudinale, ce au făcut posibilă realizarea caracterizării morfografice, 
relativ detailate a elementelor reliefului şi a depistării unor particularităţi specifice ale 
reliefului teritoriului cercetat.
Cuvinte cheie: Câmpia Bâcului Inferior, geomorfologie, caracterizare morfografică, 
relief, versant, interfluviu. 
Depus la redacţie: 02 august 2019
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Geografie, str. Academiei,1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail   
angelamadan87@gmail.com; tel. : (+373) 69 905 436.

Introducere
Cîmpia Bîcului Inferior (CBI) are o amplasare reprezentativă, deoarece cuprinde 

teritoriul atît din partea centrală a republicii, cât şi din partea sudică şi sud-estică. Din 
aceste considerente putem spune că teritoriul câmpiei este amplasat în partea de sud-sud-
est a Republicii Moldova (fig. 1). Având o suprafaţă destul de mare, regiunea cuprinde 
total sau parţial bazinele a mai multor râuri: Bîc, Nistru, Botna, Calintir, etc. Teritoriul 
câmpiei cuprinde suprafaţa dintre râurile Nistru şi Botna (la nord-est, sud-sud-est şi 
respectiv sud-est, sud şi sud-vest), în partea de nord este limitat parţial de râul Ichel, 
iar în partea din nord-vest cuprinde parţial teritoriul municipiul Chişinău şi raionul 
Ialoveni. În cea mai mare parte a teritoriului predomină altitudinile cuprinse între 100 – 
230 m. Teritoriul este orientat de la nord-vest spre sud-est, urmând orientarea generală 
a teritoriului ţării.

Figura 1. Amplasarea în cadrul Republicii Moldova a Câmpiei Bîcului Inferior.
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Materiale şi metode de cercetare
Analiza morfografică a regiunii de studiu s-a bazat în mare parte pe modelul 

numeric al terenului (rezoluția 10 m), realizat cu ajutorul programului ArcGis 9.3, ce 
a permis efectuarea automată a unor operaţii complexe. Au fost evidențiați o serie de 
parametri morfologici (formele elementelor reliefului, lungimea versanților, lungimea 
interfluviilor, etc.), care sunt prezentaţi în studiul dat. Tot cu ajutorul analizei modelului 
numeric al terenului au fost realizate profilele transversale [1, 4, 5, 7, 10]. La trasarea 
profilelor am ales teritoriile cele mai reprezentative cărora le sunt caracteristice o 
concentrare mai pronunțată a proceselor geomorfologice, de asemenea, aceste profile 
au fost trasate conform regulii utilizate în geologie și geomorfologie de la Nord spre 
Sud sau de la stânga spre dreapta. Au fost luate în calcul teritoriile interfluviale cu 
o fragmentare mai pronunțată, luncile și secțiunea râurilor principale din cadrul 
câmpiei.

Rezultate şi discuţii
Formarea reliefului, caracteristicile acestuia şi elementele reliefului sunt determinate 

de modul de repartizare, rezistenţa rocilor de pe suprafaţa câmpiei la interacţiunea lor 
cu factorii exogeni.

Astfel, pentru teritoriul dat predomină depozitele din Sarmaţian şi Pliocen, acestea 
prezentând interes în caracterul formării reliefului [8, 9].

Cea mai mare pondere o are Khersonianul, care cuprinde 41% din suprafaţa 
teritoriului şi este răspândit practic în totalitate pe teritoriul din stânga Bîcului (Nord, 
Nord-Est), în partea de Est şi Sudul câmpiei (fig. 2, fig. 3). O pondere de 21% constituie 
depozitele Khersonien-mioţiene şi sunt distribuite între cursurile râurilor Bîc şi Botna, 
preponderent în Vestul teritoriului. O suprafaţă aproximativ egală ocupă depozitele 
Basarabianului superior şi Akcheagylianului superior, respectiv cu 15% şi 13%, fiind 
urmate de depozitele Kimerian-akceagylian (1%), Akcheagylianul mijlociu (2%) şi 
Basarabianul inferior cu 7 %.

Figura 2. Ponderea depozitelor pre-
cuaternare în structura suprafeţei Câmpiei 
Bîcului Inferior.

Figura 3. Ponderea depozitelor cuaternare 
în structura suprafeţei Câmpiei Bîcului 
Inferior.

Pe altitudinile mai mari ce depăşesc 150 m, predomină depozitele Akcheagyliene 
şi Khersoniene, care scot la suprafaţă formaţiuni nisipoase, pietrişuri, aleurite şi argile, 
dar şi depozite cuaternare caracterizate prin aluviuni (Fârlădeni, terasa a X-a), atât şi 
formaţiuni deluviale şi eluvial-deluviale. 

Relieful câmpiei este sculptat de numeroasele ape curgătoare, formând astfel, 
văi, depresiuni caracteristice acestui tip de relief şi interfluvii. Cu ajutorul acestor 
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profile transversale (fig. 4) a fost posibilă reprezentarea grafică a formelor de relief pe  
teritoriul cercetat.

Figura 4. Localizarea 
profilelor transversale 
în cadrul CBI.

Astfel, primul profil a fost trasat de la Nord la Sud şi cuprinde toată lungimea 
câmpiei pe această direcţie, începând de la râul Nistru (în aval de localitatea Dubăsari) 
şi până la râul Botna, în aval de interfluviul râului Botna cu afluentul său de stânga 
râuleţul Coşcalia (fig. 5).

Figura 5. Profil transversal A-B pe direcţia N-S trasat pe toată suprafaţa câmpiei.

Pe teritoriul câmpiei este reprezentată doar partea dreaptă a văii Nistrului cu afluenţii 
săi. Aici, valea râului ia o formă mai mult asemănătoare unui trapezoid nefinisat, iar 
versantul, ce o limitează, are forma convexă, cu terasări, iar fundul văii este uşor 
accidentat [3].

Interfluviul dintre Nistru şi Bîc (fig. 6), la început reprezintă o suprafaţă plană ce 
se întinde pe o lungime de 8 km, ca mai apoi să fie fragmentată de alte văi secundare 

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia



168

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

formate în urma cursurilor de apă permanente sau intermitente. După această suprafaţă 
plană, ce ia forma unui platou [2], sunt reprezentate văile râurilor mai mici - Ponor 
şi Cobusca, care au văile reprezentate sub formă de „V”, cu fundul văilor plat, iar 
versanţii sunt rectilinii (la secţiunea profilului). Porţiunea dintre valea Ponor şi valea 
Cobusca reprezintă o creastă zimţată, având o formă deluroasă, cu versanţi de formă 
mixtă, diferenţa altitudinală sau altitudinea relativă nu depăşeşte 10-25 m. Altitudinea 
generală a interfluviului nu depăşeşte 170 m.

Figura 6. Profil transversal C-D, pe direcţia N-S trasat pe porţiunea Nistru-Bîc.

Profilul dintre Bîc şi Botna (fig. 7), reprezintă 3 interfluvii principale. Primul 
interfluviu este format între râul Bîc şi râul Calintir, un râu ce are un curs caracteristic 
teritoriului ţării noastre de la NV spre SE, însă înconjurând localitatea Balmaz (raionul 
Anenii Noi) preia cursul de la S spre N [4]. Secţiunea profilului, valea râului Calintir, 
prezintă o asimetrie ce se caracterizează prin versanţii aranjaţi asimetric, unul faţă de 
celălalt, astfel versantul drept al râului fiind un versant rectiliniu şi relativ domol, având 
altitudinea relativă în jur de 80 m, ce se întinde pe o lungime de versant de circa 1300 
m, iar versantul stâng fiind mai abrupt, datorită faptului că altitudinea relativă de circa 
60 m, se raportează la o lungime de versant de doar 550 m (fig. 8).

Figura 7. Profil transversal E-F, pe direcţia N-S trasat pe porţiunea Bîc-Botna.

Al doilea interfluviu se formează între râul Calintir şi râul Larga. Valea râului 
este reprezentată sub formă de „V” cu versanţi rectilinii. În general, pe unele porţiuni 
versanţii fiind caracterizaţi de forme convexe şi mixte. În profil transversal, ambele 
interfluvii prezintă pe partea superioară, forme rotunjite sub formă de culmi sau 
creste [2]. Interfluviul dintre valea Larga şi Botna reprezintă un interfluviu cu o formă 
prelungită fragmentată de văi secundare. În profil transversal se observă o coborâre 
domoală a altitudinilor spre lunca nemijlocită a râului Botna (fig. 8).
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Figura 8. Profil transversal G-H pe cursul superior al râului Calintir.

Figura 9. Profil longitudinal I-J, pe direcţia NV-SE pe interfluviul Bălţata-Valea 
Coloniţa.

Pe profilul longitudinal pe interfluviul Bălţata – Valea Coloniţa (de la Toha-
tin până la Cobusca Veche) se observă o asimetrie uşoară a reliefului. Interflu-
viul este fragmentat de văile secundare şi prezintă, la suprafaţă, forme de culmi 
rotunjite (fig. 9). Versanţii văilor secundare sunt de forme convexe, concave şi 
rectilinii, predominând versanţii convecşi. Versanţii sunt relativ domoli, ţinând 
cont de faptul că înălţimea relativă nu depăşeşte 80 m, iar lungimea versanţilor 
ajunge la valori de 1000 m şi peste. La o analiză mai detaliată a profilului se 
observă că versanţii cu orientare NV sunt mai abrupţi faţă de versanţii cu ori-
entare SE. Reieșind din această afirmaţie, putem spune că aceşti versanţi sunt 
supuşi mai frecvent proceselor degradaţionale [2, 6].

Următorul profil transversal pe direcţia NV-SE a fost trasat de-a lungul râului Botna, 
pe versantul stâng al râului şi traversează văile a patru afluenţi de stînga a Botnei. Astfel 
sunt reprezentate transversal văile Ţipala, Misovca, Valea Tighina şi Trandafirul Regal 
(fig. 10) [2, 6]. Aceşti patru afluenţi sunt paraleli unul faţă de altul şi văile lor au practic 
aceleaşi caracteristici. Sunt văi de forma unui „V” cu versanţi practic rectilinii, cu mici 
suprafeţe convexe, fundul văilor este plat, iar versanţii de dreapta ai afluenţilor sunt 
uşor domoli faţă de versanţii de stânga, cei din urmă având o lungime practic de două 
ori mai mică faţă de primii, raportată la o înălţime relativă asemănătoare.

Ultimul profil transversal are văile identice ca şi în cazul precedent, în formă de 
„V”, doar fundul văilor este uşor rotunjit (fig. 11).
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Figura 10. Profil transversal K-L, pe direcţia NV-SE de la r. Ţipala până la r. Trandafirul 
Regal.

Figura 11. Profil transversal M-N, pe direcţia S-SV de la r. Baccealia până la r. Valea 
Ursoaia.

Aceste 4 râuri prezintă caracteristici asemănătoare ale versanţilor ca şi în profilul 
precedent. Versanţii au formă convexă, iar interfluviile, în profil transversal superior 
prezintă suprafeţe relativ plane cu lăţimi cuprinse între 1-3 km.

Concluzii
1. Din punct de vedere morfografic, versanţii sunt caracterizaţi prin forme rectilinie, 

convexă, concavă sau mixtă şi ocupă altitudini cuprinse între 50-100 m în cursul inferior 
al Botnei şi pe unele areale restrânse ale văii Nistrului, iar cu cât ne deplasăm mai spre 
nord-vest, altitudinile cuprinse de versanţi depăşesc 100 de metri, ajungând până la  
150 m, chiar şi 200 m.

2. Interfluviile apar pe areale destul de răspândite pe teritoriul câmpiei şi sunt 
reprezentate de suprafeţele interfluviale dintre râurile Bîc şi Botna, dar şi a afluenţilor 
acestora, preponderent în partea de nord-vest a câmpiei.

3. Platourile interfluviale sunt reprezentate de suprafeţe interfluviale plane sau 
aproximativ plane, ce se întind pe lăţimi de aproximativ 2000-3000 m şi sunt amplasate, 
în cadrul câmpiei pe direcţia sud-est, între afluenţii râului Nistru, în partea de nord-est 
a câmpiei, şi preponderent între afluenţii Botnei, nemijlocit în cursul inferior.

4. Practic, majoritatea văilor pe teritoriul studiat sunt de forma unui „V”, cu versanţi 
practic rectilinii, cu mici suprafeţe convexe, fundul văilor este plat, iar versanţii drepţi ai 
afluenţilor sunt uşor domoli faţă de versanţii stângi, cei din urmă având o lungime practic 
de două ori mai mică faţă de primii raportată la o înălţime relativă asemănătoare.
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Rezumat
Consumul de apă poluată cu ioni de nitrat și nitrit influențează negativ sănătatea 
consumatorilor prin apariția methemoglobinemiei (în special la copii mici) și prin 
formarea compușilor N-nitrozo, compuși cu potențial cancerigen. 
Scopul lucrării a fost de a testa o serie de cărbuni activi autohtoni pentru eliminarea ionilor 
de nitrit din apă prin procesul de oxidare/adsorbţie în prezenţa oxigenului dizolvat din aer. 
Testările au fost efectuate atât pe soluție model cât și apă naturală (izvor Valea Morilor, 
or. Chișinău). Eficiența cărbunilor activi pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă a 
fost estimată prin studierea cineticii procesului, fiind monitorizată concentrația ionilor 
de nitrit și nitrat și valoarea pH-ului. Rezultatele obținute relevă că eficiența cărbunilor 
activi scade în ordinea:CA-Mox ˃CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃CA-M ≈ CA-N. 
Cuvinte cheie: apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare.
Depus la redacţie: 20 mai 2019
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Adresa pentru corespondenţă: Goreacioc Tatiana, Institutul de Ecologie şi Geografie, 
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Introducere
Apa influențează sănătatea populației în mod direct prin calitățile sale, respectiv 

prin compoziția sa. O serie de boli netransmisibile sunt considerate ca fiind determinate 
de compoziția chimică a apei [2, 3, 23]. În Republica Moldova, cca. 20% din maladii 
sunt legate de consumul de apă ce nu corespunde cerințelor de potabilitate, pe când în 
Europa de Vest acest indice oscilează la nivelul de 6%. 

Analiza rezultatelor supravegherii calității apelor subterane, denotă că apa multor 
sonde arteziene conține ioni de amoniu, nitrați, nitriți în cantități considerabile, uneori 
depășind valorile concentraţiei maxim admisibile (CMA) [22]. Cantități ale ionilor de 
amoniu ce depășesc CMA sunt depistate în unele sisteme centralizate de alimentare 
cu apă din raioanele Orhei, Criuleni ș.a. În raionul Hîncești cca. 60% din sonde conțin 
până la 12,2 mg/L ioni de amoniu; în Leova-40% din sonde conțin între 2,2÷8,2 mg/L 
ioni de amoniu; în Căușeni - 19% din sonde conțin 2,1÷5,8 mg/L nitriți, iar în Ialoveni 
-32% din sonde conțin între 69 și 280 mg/L nitrați [15, 21]. 

Concentrația ionilor de nitrit în apa subterană crește datorită proceselor de 
nitrificare, care se intensifică în lunile de vară. Astfel, sporadic se atestă concentrații 
foarte mari de nitrit în apa subterană (fântâni) din Republica Moldova până la  
7-18 mg/L [10, 11, 13]. 

În general, apele nepoluate nu conțin concentrații mari de ioni de nitrit și nitrat, 
dar în cazul poluării cu compuşi ai azotului, apa necesită tratare, pentru a satisface 
standardele naționale și internaționale pentru apa potabilă [9, 22]. Una din metodele 
de îndepărtare chimică a ionilor de nitrit din apă este metoda de oxidare până la ioni 
de nitrat. Acest proces are loc în prezența catalizatorilor, fie electrocatalitic în prezența 
complecșilor cu metale de tranziție (Co, Mo) [1, 16], fie în prezența catalizatorilor 
carbonici modificați cu metale [7, 8, 12]. Capacitatea catalizatorilor carbonici pentru 
oxidarea ionilor de nitrit în prezența oxigenului depinde de mai mulți factori: natura 
suportului carbonic și metoda de obținere a cărbunelui activ, modificarea suprafeței 
suportului carbonic prin oxidare și impregnare cu metale [1, 14]. 

Scopul lucrării a fost de a testa o serie de cărbuni activi autohtoni pentru eliminarea 
ionilor de nitrit din apă prin procesul de oxidare/adsorbţie în prezenţa oxigenului 
dizolvat din aer.

Materiale şi metode
Metodologia testării cărbunilor activi în procesul de eliminare (adsorbție/oxidare/

aerare) a ionilor nitrit. 
În cercetări au fost folosiţi cărbuni activi autohtoni obţinuţi din coji de nuci si lemn 

de măr (Tabelul 1), cu fracţia de lucru 0,63÷0,80 mm. 
Tabelul 1. Descrierea mostrelor de cărbune activ testate pentru eliminarea ionilor de 

nitrit din apă.

Mostra Descrierea mostrei
pH*-ul 

suspensiei
de CA

Caracterul** grupelor 
funcţionale, mechiv/g

acide bazice

CA-M
Cărbune activ din lemn de măr obținut 
prin metoda de activare cu vapori de 
apă (Ecosorbent SA).

7,70 0,38 2,25
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CA-N
Cărbune activ din coji de nuci obținut 
prin metoda de activare cu vapori de 
apă (Ecosorbent SA).

7,80 0,29 0,79

CA-Mox Cărbune activ din lemn de măr, oxidat 
cu acid azotic 4,71 2,44 0,75

CA-Mox-u Cărbune activ din lemn de măr, oxidat 
cu amestec de acid azotic și uree. 5,56 1,09 0,45

CA-Nox-u Cărbune activ din coji de nuci, oxidat cu 
amestec de acid azotic și uree. 5,62 0,86 0,55

*pH-ul suspensiei de cărbune activ a fost determinat prin metoda [4]. 
**Grupele funcţionale au fost determinate prin metoda Boehm [5].

Oxidarea ionilor nitrit s-a efectuat în instalaţie semi-pilot, dotată cu dispozitiv de 
barbotare a aerului şi recipient cu soluţie bazică, pentru captarea gazelor NOx aerate 
(Figura 1). 

Figura 1. Schema principială a instalației semi-pilot de eliminare a ionilor de nitrit din 
apă. 1- Reactor; 2- agitator; 3- pompă de aer; 4- contor de aer; 5- vas de captare a gazelor;  
6- multi-parametre.

Soluţiile model au fost preparate având concentraţia de cca. 10 mg/L, iar 
valoarea pH-ului a fost modelată cu soluție de hidroxid de sodiu sau acid sulfuric.  
Aerul a fost barbotat prin reactor cu o viteză de 1,4 L/min. Cinetica de eliminare a 
ionilor de nitrit a fost studiată la raportul solid : lichid (1 : 200) şi diferite valori ale 
pH-ului (2,5-8,5). În soluţiile de echilibru s-a determinat conţinutul ionilor de nitrit, 
nitrat, valoarea pH-ului, conductivitatea, potențialul redox. În vasul de captare s-au 
determinat ionii de nitrit și nitrat, care provin din aerarea oxizilor azotului. 

Pentru cercetarea procesului de eliminare (adsorbție-oxidare-aerare) a ionilor de 
nitrit din apa naturală a fostă folosită apă subterană, prelevată din izvorul Tamara, Valea 
Morilor, or. Chișinău. Caracteristicile principale ale apei sunt prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2. Caracteristica fizico-chimică a apei naturale subterane, izvorul Tamara, 
Valea Morilor, or. Chișinău.

Nr. Parametrii determinaţi Valorile depistate
- noiembrie 2018

Valorile 
admisibile***

* 1 Duritatea totală , gr. Germane 3,8 5,0
 2 Reziduu uscat (110o C), mg/L 1050,0 1500
 3 Amoniac şi ioni de amoniu (total) (NH4

+), mg/L 0,50 0,50
 4 Nitriţi (NO2

-), mg/L 0,015 0,50
 5 Nitraţi (NO3

-), mg/L 94,70 50
 6 Fier (Fe) total, mg/L 0,10 0,3
 7 Cloruri (Cl -), mg/L 109,9 250
 8 Sulfaţi (SO4

2-), mg/L 174,2 250
 9 Fluoruri (F-), mg/L 0,41 1,5
 10 Sodiu (Na+ ), mg /L 216,1 200

** 11 Indicele de hidrogen (pH), unit. pH 8,1 ≥6,5 şi ≤9,5
 12 RedOx, mV 90-98
 13 O2, mg O2/L 0,12
 14 Conductivitate, µS 1,78
 15 Temperatura, ºC 13,5

*Parametrii (Nr 1-10) determinaţi în laborator conform standardelor naţionale.
**Parametrii (Nr 11-15) evaluaţi în condiţii de câmp (la momentul prelevării probei), 

utilizând multi-parametrul C -535( CONSORT-Belgia).
***HG Nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional 

automatizat„Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 
îmbuteliate”. Monitorul Oficial Nr. 131-135 din 24.08.2007, art. nr. 970.

Rata de eliminare (R, %) a ionilor de nitrit din soluție a fost calculată din relaţia:

 
%100

0

0 ⋅
−

=
C

CCR e

     (1)
în care: 
 Co reprezintă concentraţia iniţială a ionilor de nitrit în soluţie (mg/L), 
 Ce este concentraţia de echilibru a ionilor de nitrit în soluţie (mg/L). 

Determinarea indicilor de calitate ai apei.
Valoarea pH-ului probelor de apă a fost măsurată la pH-metrul UV420, conform 

standardului în vigoare SM SR ISO 10523:2011 [19].
Conductivitatea apei a fost măsurată la multi-parametrul C -535(CONSORT-

Belgia). Determinarea conductivității apei este reglementată de ISO 7888-1983.
Concentrația oxigenului dizolvat a fost determinat cu aparatul AQUA-OXY.
Determinarea amoniacului şi a ionilor de amoniu (NH3 + NH4

+) s-a efectuat 
spectrofotometric cu reactivul Nessler, [20] la spectrofotometrul HACH DR/2500 
(λ=420 nm). 

Determinarea ionilor de nitrit. Pentru determinarea ionilor de nitrit a fost 
folosită metoda colorimetrică cu reactivul Griess (λ=520 nm) la spectrofotometrul  
HACH DR/2500 [18]. 
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Determinarea ionilor de nitrat. Pentru determinarea ionilor nitrat a fost folosită 
metoda de reducere a ionilor de nitrat până la ioni nitrit cu ajutorul amestecului reducător 
(MnSO4/Zn) şi determinarea ionilor de nitrit cu reactivul Griess [24]. Determinarea 
nitraţilor în prezenţa nitriţilor s-a realizat prin metoda descrisă anterior [17]. 

Rezultate și discuții
Determinarea oxigenului dizolvat în apă și în soluții de nitrit. Condițiile oxice în 

procesul de eliminare a ionilor de nitrit din apă au fost asigurate de barbotarea aerului 
prin soluție. Astfel, prima etapă a cercetării a constat în determinarea concentrației 
oxigenului dizolvat în diferite soluții. Experimentele au fost efectuate la instalația 
descrisă în figura 1. Prin soluție se barbota aer cu un debit de 1,4 L/min, iar conţinutul 
oxigenului dizolvat era înregistrat cu un oximetru. În figura 2 este prezentată valoarea 
oxigenului dizolvat în soluție de nitrit (8-10 mg/L, pH-ul 5,5-6,0). Datele experimentale 
au fost comparate cu datele din literatură, la temperatura de 20ºC, în apă/ soluție se 
poate dizolva 9,42-9,61 mg O2/L. 

a b
Figura 2. Determinarea oxigenului dizolvat în soluţie de nitrit (8-10 mg/L) (a), şi valoarea 
concentraţiei oxigenului dizolvat în soluţie pe toată perioada experimentului (b).

Cinetica de eliminare a ionilor de nitrit în prezenţa oxigenului din aer. Cinetica 
eliminării ionilor de nitrit din soluţie a fost studiată în funcţie de valoarea pH-ului. În 
soluţie a fost determinată concentraţia ionilor de nitrit şi nitrat iar în vasul de captare 
concentraţia ionilor de nitrit, care se formează prin captarea gazelor aerate (oxizii 
azotului formaţi conform ecuaţiilor 1-3) [6]. Concomitent cu mărirea valorii pH-ului 
de la 2,7 la cca. 5 rata de eliminare a ionilor de nitrit se micşorează de la cca. 25% la 
cca. 2%, totodată, se micşorează şi cota parte a ionilor de nitrit oxidaţi până la ioni de 
nitrat (Figura 3 şi 4). 

În funcţie de valoarea pH-ului mediului, oxizii azotului pot fi formaţi conform 
reacţiilor (1)-(3) [6] şi reţinuţi în vasul de captare.

pH < 3,3 3HNO2 → 2NO(g) + NO3
- + H+ + H2O (1)

3,3 < pH < 5 3NO2
- + 2H+ → 2NO(g) + NO3

- + H2O (2)

pH ≥ 5 NO2
- + ½O2 → NO3

-. (3)
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Figura 3. Cinetica eliminării ionilor de nitrit 
din soluție în funcție de valoarea pH-ului. 

Figura 4. Cota parte a ionilor de nitrit 
aerați sub formă de oxizi (1) și oxidați 
până la ioni de nitrat (2), în funcție de 
valoarea pH-ului. Concentrația inițială a 
ionilor de nitrit cca. 10 mg/L, 

Testarea cărbunilor activi în procesul de eliminare a ionilor de nitrit în prezenţa 
oxigenului din aer. În cazul cărbunilor activi inițiali (mostrele CA-N și CA-M), cu 
suprafață bazică (Tabelul 1), rata de eliminare a ionilor de nitrit din soluție model 
(pH 5,5-6) este mică (cca. 7-9%), totodată, în soluție se găsesc doar urme de ioni 
de nitrat rezultați din oxidarea ionilor de nitrit (Figura 5a și 5b). În cazul cărbunilor 
activi oxidați (mostrele CA-Mox, CA-Mox-u și CA-Nox-u), care au suprafața acidă  
(Tabelul 1), rata de eliminare a ionilor de nitrit din soluție model (pH 5,5-6) este de 
40-70% timp de 5 ore de durată a experimentului, totodată cota parte a ionilor de 
nitrit oxidați până la ioni de nitrat constituie 20-30 % (Figura 5c-5e). Rezultatele 
obținute relevă că eficiența cărbunilor activi pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă  
scade în ordinea: 

CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N 

Cercetările de testare a cărbunilor activi pentru eliminarea ionilor de nitrit din 
apă naturală s-au realizat folosind apă de izvor (izvorul Valea Morilor, or. Chișinău, 
caracteristicile sunt prezentate în tabelul 2 în care s-a introdus o cantitate de ioni de nitrit 
(9,45 mg/L), la instalația semi-pilot (Figura 1). Toate experimentele au fost efectuate în 
aceleaşi condiţii: temperatură, raportul solid/lichid egal cu 1/200, debitul de barbotare a 
aerului de 1,4 L/min, timpul de contactare/tratare a apei a fost de 5ore. 

Rezultatele experimentului de eliminare a ionilor de nitrit din apă naturală (modelare 
pe apă naturală, izvor Valea Morilor, or. Chișinău) sunt prezentate în Tabelul 3. Cum 
şi era de așteptat, rata de eliminare a ionilor de nitrit în condiții oxice, în prezența 
cărbunilor activi cu suprafața bazică (CA-N și CA-M), este neglijabilă (cca. 1%, 
Tabelul 3). 

În cazul folosirii cărbunilor activi oxidați (mostrele CA-Mox, CA-Mox-u și  
CA-Nox-u), care au suprafața acidă (Tabelul 1), rata de eliminare a ionilor de nitrit din 
apa naturală model (pH 8,1) este de 9,5-15,5% timp de 5 ore de durată a experimentului, 
totodată, cota parte a ionilor de nitrit oxidați până la ioni de nitrat constituie 6-10 % 
(Tabelul 3).
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Figura 5. Cinetica eliminării ionilor de nitrit 
în prezența cărbunilor activi: a- CA-M;  
b- CA-N; c- CA-Mox-u; d- CA-Nox-u;  
e- CA-Mox.

(1) Variația concentrației ionilor de nitrit.
(2) Variația concentrației ionilor de nitrat.

Tabelul 3 Rezultatele experimentului de eliminare a ionilor de nitrit din apă (modelare 
pe apă naturală, izvor Valea Morilor, or. Chișinău)*.

Mostra R, % ω(NO2
-) oxidat la NO3

-,** % ω(NO2
-) aerat, %

CA-M ~1 0 0
CA-N ~1 0 0
CA-Mox 15,51 10,07 0
CA-Mox-u 10,15 6,91 0
CA-Nox-u 9,51 6,17 0

*Detalii experimentale: concentrația inițială a ionilor de nitrit 9,45 mg/L, pH 8,1;  durata 
experimentului 5 ore. 

**Concentrația ionilor de nitrat, rezultați din oxidarea ionilor de nitrit, a fost determinată 
prin diferență 
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Concluzii
Rezultatele cercetărilor demonstrează importanța utilizării cărbunilor activi în 

procesul de eliminare din apă a ionilor de nitrit în condiții oxice. Studiile efectuate 
relevă că în prezența cărbunilor activi rata de eliminare a ionilor de nitrit din soluție 
crește de la 0,5 % până la 70%, în aceleași condiții experimentale. Totodată cota parte 
a ionilor de nitrit oxidați până la ioni de nitrat constituie 20-30%.

În cazul eliminării ionilor de nitrit din apa naturală (cu valori mărite a concentrației 
ionilor de nitrat, sodiu și valoarea pH-ului de 8,1) aportul cărbunilor activi constituie 
9,5-15,5%, totodată, cota parte a ionilor de nitrit oxidați până la ioni de nitrat  
constituie 6-10 %.
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CĂRŢI NOI 

Рецензия на монографию
«Применение дигаплоидных линий в генетическом анализе и в 
селекции кукурузы». Автор:  МИХАЙЛОВ Михаил Эрикович.

Кишинэу, Типография “Print- Caro”,  2018,  232 с.    ISBN 978-9975-56-605-6

Представленная монография суммирует результаты многолетних 
исследований автора с дигаплоидами кукурузы, проведенных в Институте 
генетики, физиологии и защиты растений. Заметим, что содержание книги шире 
ее названия,  по существу, это работа о гетерозисе кукурузы: о его генетических 
причинах и возможности его закрепления.

Поскольку гетерозис в данной работе изучается классическим методом 
биометрического анализа, монография начинается с вводной главы, в которой 
объясняются основные принципы и возможности этого метода. Автор 
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останавливается также и на анализе локусов количественных признаков (QTL – 
quantitative train loci) методом молекулярных маркеров, поскольку он считает его 
продолжением классического метода применительно к новым возможностям.

Затем следует обзорная глава по генетике гетерозиса у растений, где приведен 
подробный анализ различных гипотез о природе гетерозиса, аргументацию 
и согласованность рассматриваемого материала  с экспериментальными 
данными. В теории  эффект гетерозиса сводится к трем основным концепциям: 
сверхдоминирования (преимущество гетерозигот), доминирования и 
эпигенеза. При этом автор не считает нужным выделять концепцию эпистаза 
как самостоятельную альтернативу и эпистатические взаимодействия он 
считает дополнительным усложнением концепции доминирования или 
сверхдоминирования. Проанализировав обширный материал, автор приходит 
к выводу, что генетические механизмы гетерозиса различаются для разных 
культур, причем основное разграничение проходит между самоопылителями 
(рассмотрены рис, томат, арабидопсис как наиболее изученные культуры) 
и перекрестниками (представлены пока кукурузой). У самоопылителей 
доминантные эффекты сравнительно слабы и часто могут быть отрицательными, 
зато значительную роль в эффекте гетерозиса играют эпистатические явления и, 
возможно, даже эпигенетические. У кукурузы эпистатические взаимодействия 
также могут быть существенными, но лишь в отдельных случаях, а не как общее 
правило; эпигенетическое же объяснение гетерозиса для кукурузы более чем 
сомнительно. Зато доминирование у кукурузы, как правило, однонаправленное в 
положительную сторону, в отличие от разнонаправленного у самоопылителей. 

Что касается вопроса о преимуществе гетерозигот, от чего зависит выбор 
между двумя основными концепциями – сверхдоминирования и доминирования 
– то ни одна из них не подкреплена достаточным объемом фактического 
материала, хотя теория доминирования выглядит предпочтительнее. Главную 
причину того, что этот вопрос еще окончательно не решен, автор видит в эффекте 
сцепления, из-за чего трудно разделить эффекты соседних локусов и отличить 
реальное сверхдоминирование от псевдосверхдоминирования. В классическом 
биометрическом анализе выбор между доминированием и сверхдоминированием 
можно сделать лишь в многолетних экспериментах, которые из-за трудности 
исполнения остаются уникальными, и потому неясно, насколько полученные 
выводы носят всеобщий характер. В молекулярном анализе разделить эффекты 
соседних локусов можно лишь после тонкой диссекции, которая пока выполнена 
далеко не для всех локусов, а только для сильнодействующих. Таким образом, 
решение вопроса упирается сейчас в неполноту информации, которая при 
классическом методе ограничена отдельными генотипами, а при молекулярном 
методе – отдельными локусами.

Дав обзор по предмету исследования, в следующей главе автор дает сведения 
по средству исследования – дигаплоидным линиям. Приводятся краткие сведения 
по гаплоидной индукции у кукурузы, по способам удвоения генома гаплоидов с 
целью получения дигаплоидных линий и излагается экспериментальная схема. 

Следующие пять глав (4-8) посвящены собственным исследованиям по генетике 
гетерозиса у кукурузы. От выбранных гибридов выводились дигаплоидные линии, 
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скрещивались с исходными родительскими линиями и по дисперсии между 
этими тесткроссами оценивалась сумма квадратов доминантных и аддитивных 
эффектов, ответственных за гетерозис. Это классическая экспериментальная 
схема NC III (North Carolina design III), которая была разработана специально для 
решения вопроса о природе гетерозиса – доминантная она или сверхдоминантная. 
Но, как оказалось, оценки средней степени доминирования, получаемые в таких 
экспериментах, всегда оказываются завышенными из-за эффекта сцепления, 
отчего в случае обнаруженного сверхдоминирования невозможно определить, 
реальное оно или мнимое.

Заслуга автора в том, что он применил новые расчетные методы, позволяющие 
учитывать эффект сцепления (впервые опубликованы в журнале “Генетика” в 
2015 году). Строго говоря, это метод не точный, а вероятностный, так как основан 
на предположении о случайном распределении генов на генетической карте. Но 
зато он дает несмещенные оценки, которые с равной вероятностью могут быть 
завышенными или заниженными, в отличие от применявшихся ранее регулярно 
завышенных оценок Комстока-Робинсона. При массовом применении этого 
расчетного метода частота случаев завышения и занижения должна быть примерно 
одинаковой, и усредненные оценки степени доминирования будут отражать 
реальные значения, типичные для данной культуры. Причем для массовых оценок 
необязательно ставить новые эксперименты на другом материале, можно просто 
пересчитать полученные ранее данные.

Применение несмещенных оценок позволяет, как оказалось, решать и ряд 
других задач, помимо оценки средней степени доминирования: оценить число 
действующих локусов, степень однонаправленности доминантных эффектов 
и среднее сцепление между действующими локусами. Каждой из этих задач 
посвящена отдельная глава. 

В 4-й главе несмещенные оценки средней степени доминирования применены 
к двум гибридным комбинациям, которые автор исследовал лично, и еще к 
четырем комбинациям, по которым нашлись данные в литературе. Во всех 
комбинациях рассчитанная средняя степень доминирования оказалась ниже 
единицы (в среднем 0,7), что свидетельствует в пользу теории доминирования и 
практически исключает сверхдоминирование как основную причину гетерозиса 
у кукурузы. Показано также, что у кукурузы продуктивность – один из самых 
доминантных признаков, а у других признаков средняя степень доминирования 
обычно еще ниже.

В 5-й главе анализируются возможные искажения, которые могли внести в эти 
выводы неаллельные взаимодействия (эпистаз). Показано, что в данном случае 
они не оказали существенного влияния на результат.

В 6-й главе оценивается число основных локусов, контролирующих гетерозис. 
Для двух исследованных гибридов показано, что их родители различаются по 
нескольким десяткам локусов, контролирующие продуктивность, ориентировочно 
30-70%.  Эта задача решается уже менее точно, и найденное значение указывает 
не столько на саму величину, сколько на ее порядок. Заметим, однако, что 
здесь впервые число локусов оценивается по доминантным эффектам, а не по 
аддитивном, как в предыдущем методе Касла-Райта, что существенно повышает 
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надежность оценки и расширяет область ее применения.
В 7-й главе разбирается вопрос о направлении доминантных эффектов, 

отвечающих за гетерозис. Показано, что генам, контролирующих продуктивность 
у кукурузы, свойственно положительное доминирование, и отрицательные 
доминантные эффекты, если они имеются, равны суммарно не более 1/7 от 
суммы положительных эффектов. Выявлен и ряд других признаков, у которых 
доминирование в высокой степени однонаправлено.

В 8-й главе разработан и применен метод оценки среднего сцепления между 
локусами, контролирующими количественные признаки. Метод основан на 
сравнении дисперсий между поколениями разного ранга - поколение дигаплоидных 
линий первого ранга, прошедшее в своем создании через один мейоз, и поколение 
второго ранга, прошедшее через два мейоза. Значения среднего сцепления были 
оценены для различных признаков. Для каждого отдельно взятого признака 
оценки оказались не слишком надежными, но в среднем для всех признаков 
сцепление оказалось таким, какое ожидалось для случайного расположения 
генов на генетической карте. То есть предположение, о случайном расположении 
генов, на котором основаны несмещенные оценки, оказалось справедливым, по 
крайней мере в среднем по разным признакам. Впрочем, главным результатом 
здесь следует считать сам метод оценки среднего сцепления, потому что такого 
метода в классическом анализе до сих пор не существовало.

В данную главу включено также исследование частоты рекомбинации на 
гетерозиготном и гомозиготном генетическом фоне. Это исследование выглядит 
несколько обособленно, потому что в нем не использовались ни дигаплоидные 
линии, ни биометрический анализ, а измерялась частота рекомбинации между 
маркерными генами в гибридах между изогенными линиями. Но зато в результате 
обнаружился неожиданный эффект. Дело в том, что генетические карты 
составлены по рекомбинационным данным, а сами эти данные получены для 
гетерозиготного состояния. С какой частотой рекомбинируют гены в гомозите. 
Ответ на данный вопрос был неизвестен, потому что это можно выяснить только 
на изогенных линиях, выведение которых требует нескольких лет. В работе 
обоснована версия, что когда вся хромосома, за исключением маркированного 
сегмента, переводится в гомозиготное состояние, частота рекомбинации резко 
увеличивается – в среднем в два раза в трех изученных сегментах. Подобный 
эффект обнаружен ранее только на арабидопсисе, однако повышение было 
не столь значительным, всего лишь на 30%. Это новый эффект, который не 
предсказывается никакими существующими сейчас моделями кроссинговера, и 
потому, безусловно, потребует дополнительного анализа и корректировки.

В 9-й главе рассматриваются селекционные возможности дигаплоидных 
линий, опираясь на результаты генетического анализа продуктивности. Из этих 
результатов следует, что дигаплоидная селекция должна быть эффективной для 
создания гомозиготных линий с высокой продуктивностью: если отсутствует 
сверхдоминирование, то генетические эффекты, отвечающие за гетерозис у 
гибридов, можно накапливать и в гомозиготных линиях. Теоретический предел 
– создание линии, не уступающей по продуктивности гибридам F1, но не 
требующей для своего размножения гибридизации. Эта давно известная задача 
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закрепления гетерозиса. В принципе ее можно решить путем комбинирования 
родительских генов, но для кукурузы этот способ долгое время считался 
практически неосуществимым, так как очень мала вероятность собрать в одном 
генотипе нужное число генов. Закрепить гетерозис у кукурузы пытались другими 
способами – через тетраплоиды и апомиксис, которые не привели к успеху. Автор 
в данной работе полагает, что метод комбинирования родительских генов может 
оказаться удачным, если в селекции применять дигаплоиды, так как последние, по 
его мнению, открывают новые возможности по комбинированию генетического 
материала. В работе обосновано мнение, что не обязательно пытаться собрать все 
благоприятные гены в один прием, их можно накапливать и ступенчато, цикл за 
циклом. Для решения этой задачи автор разработал специальную селекционную 
процедуру, названную им обогатительно-восстановительной которую можно 
применить не только к кукурузе, но и к другим культурам, у которых освоено 
получение дигаплоидных линий.

Далее автор проверяет эффективность предложенной схемы в компьютерной 
модели. Эффективность предлагаемой схемы зависит от параметров генетической 
организации гетерозиса (число действующих локусов, степень доминирования, 
сцепление, неаллельные взаимодействия) и числа дигаплоидных линий, 
получаемых в каждом цикле. Если ограничиться 50 линиями в цикле и задать 
такие параметры, какие установлены в предыдущем генетическом анализе, то за 
несколько циклов можно создать линию, которая по продуктивности занимает 
промежуточное положение между гибридными поколениями F1 и F2. Автор 
считает, что хотя это и нельзя назвать полным закреплением гетерозиса, но и 
такой результат оправдывает применение предложенной схемы.

Две последние главы (10-11) посвящены практической реализации 
предложенной схемы селекции: в гибридной комбинации Rf7 x Ку123 (глава 10) 
и в гибридной комбинации МК01 х А619 (глава 11). В первой комбинации было 
проведено три цикла селекции, в результате чего была создана гомозиготная 
дигаплоидная линия, превосходящая по продуктивности лучшую родительскую 
форму на 30% и немного уступающую по продуктивности поколению F2. Средний 
селекционный прогресс составил, таким образом, 10% за цикл, что следует 
считать неплохим результатом. Автор предполагает, и, возможно, обоснованно, 
что в 4-5 цикле будет превзойден уровень F2 и будут получены гомозиготные 
линии, не слишком уступающие по продуктивности гибриду F1.

Во второй гибридной комбинации проведено только два цикла, поэтому 
автор пока воздерживается от подведения итогов. Существенным компонентом 
урожайности оказалась степень озерненности початка, поэтому в работе уделено 
большое внимание уделено изучению генетической организации этого признака.

В двух последних главах, посвященных селекции, автор также останавливает 
внимание на некоторых феноменах генетического груза, которые проявились в 
дигаплоидных линиях, и показывает, что эти явления согласуются с концепцией 
компенсационного комплекса генов.

В заключение необходимо отметить, что в книге дан обстоятельный разбор 
концепций гетерозиса, есть ряд удачных идей в области биометрической 
генетики, которые значительно расширяют знания и возможности классического 
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биометрического анализа, и, безусловно, заслуживает внимания предложенная 
селекционная процедура и схема ее практической реализации. Убеждены, что  
представленные  в  работе материалы имеют большой научный и практический 
интерес и несомненно найдут широкий отклик у специалистов и  исследователей 
в области гетерозиса, биометрической генетики и селекции.

Доктор хабилитат с/х наук                             В.Ф. Ботнарь
Доктор хабилитат биол. наук                         Г.А. Лупашку
Доктор хабилитат биол. наук                         А.Н. Кравченко

DATE COMEMORATIVE

DOUĂ PERSONALITĂŢI MARCANTE ÎN STUDIEREA 
SOLURILOR MOLDOVEI

Nina Dmitriev şi Tatiana Popov -  100 ani de la naştere

Nina Dmitriev Tatiana Popov
Cercetarea multilaterarală a solurilor Moldovei are deja o istorie bogată care cuprinde 

diferite etape  şi perioade, participarea multor personalităţi, instituţii şi colective.
Cea mai rezultativă şi masivă studiere a principalei bogăţii naturale a Moldovei 

s-a efectuat în a doua jumătate a secolului XX, fiind iniţiată şi organizată de părintele 
pedologiei contemporane – Nicolae Dimo, – discipol al fondatorului pedologiei 
genetice  Vasile Dokuceaev. După o activitate multilaterală în studierea solurilor 
diferitor regiuni ale Rusiei, Asiei Mijlocii şi Transcaucaziei, Nicolae Dimo, pedolog cu 
renume, având vârsta de 72 de ani, după 45 de ani de străinătate în vara anulului 1945 
revine în Moldova natală. Aici, la sfârşitul celui de al doilea război mondial, studierea 
solurilor era la nivelul Tundrei polare. In scurt timp N. Dimo organizează şi contribuie 
la pregătirea profesională a pedologilor, argumentează şi propune un program amplu de 
cercetare multilaterală a solurilor. Pentru realizarea acestor iniţiative era nevoe de cadre. 
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În domeniul pedologiei cadre nu erau. N. Dimo invită şi angajează la lucru pedologi cu 
experienţă. În calitate de şef de Catedră de Pedologie la Institutul Agricol este numit 
I.I. Lavlinschi. În Sectorul de Pedologie al Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice 
a Academiei de Ştiinţe a URSS încep activitatea M. Zaslavscki, I. Kaniveţ şi Nina 
Dmitriev, în cadrul Filialei Institutului „Magaraci” lucrează P. Ivanov. La Catedra de 
Pedologie a Universităţii de Stat    încep activitatea I. Crupenicov, Tatiana Popov, apoi 
V. Filcov. Aceste personalităţti au fost primii dascăli a viitorilor pedologi şi cercetători 
a solurilor Moldovei. 

Nina Dmitriev a lucrat în Moldova din 1946 până în 1964, participând activ la 
cartografierea şi cercetarea solurilor. Ea s-a născut la 26 octombrie 1919 în regiunea 
Penza, Federaţia Rusă. După absolvirea şcolii medii din or. Kuzneţc, în 1938 se 
îmatriculează în Academia Agricolă „K. Timireazev” din Moscova, însă după 2 ani 
de studii se transferă la cursul III al Facultăţii de Geologie şi Pedologie, Secţia de 
Pedologie a Universităţii de Stat „M. Lomonosov”. 

În decursul războiului Universitatea a fost evacuată în Aşhabad, apoi în Sverdlovsc şi 
N. Dmitriev este nevoită să întrerupă studiile. În 1943 se întoarce la Moscova şi în 1944 
absolveşte Universitatea, specialitatea – pedologie. Ca specialist activează mai întâi în 
Kuzneţc, apoi în calitate de cercetător ştiinţific începător în Institutul de Pedologie „V. 
Dokuceaev” (1945), apoi în calitate de laborant superior la Catedra de Fizica Solului 
a Facultăţii de Geologie şi Pedologie a Universităţii de Stat „M. Lomonosov”.  Astfel, 
Dmitriev la începutul activităţii profesionale are posibilitatea să facă cunoştinţă cu cele 
mai renumite colective de pedologi.

În septembrie 1946 N. Dmitriev vine la Chişinău şi devine asistentă la Catedra de 
Pedologie a Institutului Agricol. În august 1947 N. Dmitriev ocupă prin concurs postul 
de colaborator ştiinţific inferior în Secţia de Pedologie a Bazei Ştiinţifice Moldoveneşti 
a Academiei de Ştiinţe a URSS, transformată în 1950 în Filiala Moldovenească a 
Academiei de Ştiinţe a URSS. În cadrul Filialei la 16 februarie 1953 a fost înfiinţat 
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Ameliorare. Nina Dmitriev împreună cu N. 
Dimo este transferată în cadrul Institutului în calitate de cercetător ştiinţific  inferior, 
apoi interimar superior (1954).

Încă în cadrul sectorului de Pedologie al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS 
Nicolae Dimo este preocupat de problemele solurilor brune. Pedologii ruşi pe teritoriul 
Basarabiei de rând cu cernoziomurile menţionează răspândirea solurilor cenuşii. 
Pedologii români în Codrii Moldovei indicau soluri brune şi brun-roşcate.

Nicolae Dimo propune Ninei Dmitriev cercetarea solurilor regiunii Codrilor. Ea 
intreprinde expediţii în Codri şi acumulează o mulţime de probe, pe  care le analizează în 
laborator. În rezultat ea stabileşte că în Codrii Moldovei sub păduri de fag şi gorun sunt 
răspândite soluri brune, sub stejărişuri – soluri cenuşii. În 1954 N. Dmitriev prezintă 
teza de doctor (pe atunci candidat) «Лесные почвы центральных и северо-западных 
Кодр» susţinută la Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat din Moldova. 
La acelaşi consiliu (1954) a susţinut teza de doctor şi Tatiana Popov «Черноземы 
степного Крыма».

Ulterior N. Dmitriev publică o serie de lucrări în care se argumentează şi se 
explică prezenţa solurilor brune  în Europa de Est  nu numai în regiunile muntoase  
(Carpaţi, Caucaz).
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În continuare N. Dmitrev studiează procesele actuale în solurile brune şi cenuşii, 
dinamica diferitor componente a solurilor, utilizează instalaţii lizimetrice şi apreciează 
regimurile pedogenetice în diferite orizonturi.

N. Dmitriev participă la cartografierea solurilor, efectuarea lucrărilor de generalizare 
şi alcătuire a hărţilor pedologice în diferite raioane administrative. În anul 1964 din 
motive personale N. Dmitriev pleacă în Stavropol, Federaţia Rusă.

Tatiana Popov a activat în Moldova în decurs de 24 de ani: din 1954 până în 1978, 
la Catedra de Pedologie a Universităţii de Stat. Pedolog cu experienţă, talentat pedagog, 
ea a fost o îndrumătoare activă a studenţilor pedologi, conducătoare a lucrărilor de 
curs şi de diplomă. Pe parcursul activităţii sale îmbină cu iscusinţă lucrul didactic cu 
cercetările pe teren, studiează geografia şi proprietăţile diferitor soluri.

T.  Popov s-a născut la 22 august 1919 în or. Rostov-pe-Don într-o familie de 
funcţionari. După absolvirea şcolii medii este îmatriculată studentă la Facultatea de 
Geologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Rostov.

După absolvirea universităţii în 1944 ea este trimisă la lucru pe specialitate în 
Cazahstan. Acolo, după condiţiile favorabile a regiunii Donului,  a apartamentului cu 
comodităţi orăşăneşti, nimereşte în semideşertul secetos, în cort. Dar continuă războiul, 
stricteţele disciplinare, angajamentul la lucru fără posibilitatea de a „alege” şi a se 
transfera. De abea  după război, în anul 1945 are posibilitatea de a se întoarce şi obţine 
funcţia de asistentă al Catedrei de Pedologie a Institutului Agricol din Simferopol, 
Crimeia. În toamna anului 1949 este primită în doctorantură, însă din cauza plecării 
conducătorului ştiinţific la Moscova în 1952 ea este transferată în doctorantura Catedrei 
de Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. Aici ea desăvârşeşte lucrarea 
şi în 1954 susţine teza la Consiliul Ştiinţific al Catedrei. După o scurtă revenire  în 
Crimeia, T. Popov este angajată în funcţie de lector superior al Catedrei de Pedologie 
a Universităţii de Stat din Moldova. Ea predă cursurile „Cartografierea solurilor”, 
„Geografia solurilor”, conduce lucrări de curs şi cercetări efectuate de studenţi, participă 
la generalizarea lucrărilor cartografice şi alcătuirea hărţilor pedologice a gospodăriilor 
colective şi raioanelor administrative. Împreună cu colegii de la catedră (V. Vitiu, M. 
Bulat etc.) participă la cercetarea pe teren a complexelor de soluri în Stepa Bălţilor, în 
anul  1968, publică lucrarea „Soloneţurile Moldovei”.   

Un interes deosebit ea atrage lucrărilor de ameliorare a solrilor, examinează 
consecinţele irigaţiei cernoziomurilor.

Multiple promoţii de pedologi, care au avut posibilitatea să contacteze cu talentata 
profesoară, o consideră pilon de bază, didactic şi ştiinţific al Catedrei de Pedologie, o 
componentă a „Şcolii dimoviste”. 

Solurile Moldovei au fost cercetate multilateral, cartografiate detaliat, rezultatele 
fiind publicate în multiple monografii, hărţi, reviste ştiinţifice. La studierea solurilor au 
participat pedologi cu renume, care au activat în diferite perioade, regiuni şi domenii. 
Universitatea de Stat a pregătit o pleiadă de specialişti de cea mai înaltă calificare. 
Pedologia moldavă are deja o istorie bogată în evenimente şi personalităţi. Însă 
conştientizăm, că la început a fost argumentarea, programul şi organizarea lucrărilor. 
La început a fost părintele pedologiei moldave – Nicolae Dimo, dar la realizarea 
lucrărilor au fost şi primii cercetători, primii profesori. Ei au săpat primele profile, 
au făcut primele analize, au pregătit şi au predat primele cursuri speciale  au instruit 
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primele cadre profesioniste. Printre aceşti pioneri au fost şi doamnele Nina Dmitriev şi 
Tatiana Popov. Ele au fost în primele rânduri a pleiadei ulterioare a Şcolii Dimoviste. 
Memoria personalităţilor avangardiste merită a fi păstrată.

Andrei Ursu, academician, doctor habilitat, profesor universitar
Stela Curcubăt, doctor în ştiinţe geonomice

ABSTRACTS 

UdC: 159.942

THE PROBLEM OF MENTAL HEALTH AND THE SCIENTIFIC BASIS OF ITS 
SOLUTION (Lecture at the plenary meeting of the Fifteenth International Interdisciplinary 
Congress «Neuroscience for Medicine and Psychology»). Furdui T.I., Ciochina V.C., Glijin 
A.Gh., Furdui V.T., Vrabie V.Gh. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2019, № 2 (338), p. 7-21.

The paper refers to the problem of mental health and its role in the development of economy, 
culture, technics, technologies, organization of interaction among people, as well as the evolution 
of Homo sapiens into Homo santoscreatimus. The problem of mental health is one of the most 
topical problems. This fact is confirmed by the WHO prognosis and the results of the research 
of the Institute of Physiology and Sanocreatology by the prevalence of psychic disorders and 
premature mental degradation. There are also described the sanogenic and dissanogenic factors 
that influence mental health, the factors with psychosanogenic and psychodissanogenic action 
on the modulation of manifesting the neuropsychic components of mental health. The most 
representative indicators regard to the determination of sano-, dissano- and pathogenic psychic 
reactions that form mental health, the level of exteriorization of mental health. It is also presented 
a structuring of mental health according to the functional neuropsychic groups.

12 references, 3 tables, 6 schemes.
Keywords: mental health, sanocreatology, psychosanocreatology, psycho-

sanophenomenology, individual level of mental health, sanogenic factor, dissanogenic factor.
Received: September 09, 2019 

UDC: 613.86
EMOTIONS, BEHAVIOR AND COMMUNICATION AND THEIR ROLE 

IN FORMING AND MAINTAINING MENTAL HEALTH. (Report at the section 
«Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» of the Fifteenth International 
Interdisciplinary Congress «Neuroscience for Medicine and Psychology»). Furdui T.I., Ciochina 
V.C., Glijin A.Gh., Furdui V.T., Vrabie V.Gh., Gheorghiu Z.B., Vudu V.Gr., Jitari Iu. N.  
//Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 21-30.

The notions of emotions, behavior and communication are analyzed in the paper; new 
elaborated concepts of these psychic processes, as well as the notions of sanogenic emotions, 
sanogenic behavior and sanogenic communication are presented. Measures and actions to 
ensure the sanogenic role of emotions, behavior and communication are also shown, as well 
as psycho-indicators for determining emotions, behavior and communication. Finally, the role 
of these psychic processes in the formation and maintenance of mental health is analyzed and 
generalized.

20 references, 3 schemes.
Keywords: emotions, sanogenic emotions, behavior, sanogenic behavior, communication, 

sanogenic communication, mental health.
Received: September 11, 2019 
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UDC: 633.811:631.52
DIFFERENT ASPECTS OF APPLYING RAPD-PCR TECHNIQUE IN THE STUDY 

OF PLANTS. Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica. //Buletinul Academiei de Științe a 
Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 30-50.

Molecular markers present effective tools for analyzing genetic diversity. The RAPD 
technique based on the arbitrary amplified DNA polymorphism evaluation can be used 
in molecular biology to determine genetic variability, phylogenetic relationships, solving 
taxonomic problems, identifying potential markers linked to valuable economic characters, 
applicable to marker-assisted selection, etc. In the Republic of Moldova, RAPD strategy has 
been little explored in the analysis of plant genetic diversity, and only some attempts have 
been made in this regard. This paper presents a summary of the investigations in this field that 
were carried out in the Center of Functional Genetics (CGF) of USDC. It includes data on 
the evaluation of genetic variability in eight species of agricultural plants (Helianthus annuus, 
Cucumis sativus), medicinal and aromatic (Mentha sp., Salvia sclarea, Hypericum perforatum, 
Hyssopus officinalis and Origanum vulgare), as well as phytoparasites (Orobanche cumana). 
By generalizing the obtained results, different levels of inter- and intraspecific variability and 
efficacy of RAPD primers in the analysis of genetic structure and genetic polymorphism are 
found. The most informative RAPD primers with a maximum number of amplified bands and 
an increased polymorphism were UBC250 for S. sclarea, OPA9 for H. perforatum, UBC215 for 
O. vulgare, P37 for M. spicata, P28 and P44 for C. sativus and, respectively, P2 for H. annuus. 
Based on the genetic distance (GD) calculation of parental and hybrids in sunflower, cucumbers 
and salvia, positive correlations between GD and the superiority of first-generation hybrids 
have been established, highlighting the most convenient combinations to obtain the effect of 
heterosis and hybrids with increased productivity. Amplicons associated with sunflower fertility 
restoration genes (Rf), as well as with H. annuus resistance to broomrape have been revealed.

81 references, 3 tables, 5 Figures.
Keywords: polymorphism, heterosis, marker assisted selection, Helianthus annuuus, 

Cucumis sativus, Mentha spicata, Salvia sclarea, Hypericum perforatum and Origanum vulgare, 
Random amplified polymorphic DNA (RAPD) 

Received: June 12, 2019.

UDC: [2.2:599.323.4]:612.3
FEATURES OF NITROGEN METABOLISM IN RATS WITH DIFFERENT 

SOMATOTYPES UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT CALORIC FOOD 
STRUCTURE. Garaeva S. N., Strutinshi F. А., Postolati G. V., Poleacova L. D. //Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 50-61.

The article reveals the necessity of an individual approach to the structure nutrition for 
individuals with different somatotypes. The authors make a comparative analysis of the 
dynamics of the spectrum of blood amino acids in rats with different somatotypes under the 
influence of caloric structure of the diet. Based on the results of studied parameters of nitrogen 
metabolism, the best rations for feeding rats can be made: for the asthenic type diet with 11-12% 
protein, for the normosthenic type – diet with 16% protein, for the hypersthenic type – diet with 
22-25% protein. 

21 references, 4 tables, 4 figures.
Key words: free amino acids, blood serum, erythrocytes, diet, calorie, somatotypes.
Received September 12, 2019 

UDC: 613.13 (478)
TELEMEDICINE: THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT. Botnaru Nicolai.  

//Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 62-73.
The introduction of telemonitoring in health services will change the relationship between 
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physician and patient. From a social point of view, telemedicine services will improve the quality 
of life, the workflow in the clinic/hospital, the reduction of hospitalization rate and the number 
of complications and negative results, the urgent correction of essential vital parameters of the 
human body, as well as extensive information on the patient’s condition, secondary disease 
prevention and early diagnosis. From an economic point of view, remote monitoring is more 
advantageous, because the cost of implementation is lower than the economic effect foreseen 
due to reduced demand for health care. At the same time, it will have increased access to health 
care for populations living in geographically remote areas, rural areas, disabled patients, and 
patients with chronic illnesses.

62  references
Key words: telemedicine services, economic impact, social impact, telemonitoring, 

cardiovascular diseases (CVD), respiratory diseases, hypertension (HTA).
Received September 23, 2019

UDC: 581.1.03:581.14 
SCIENTIFIC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR THE SELECTION AND 

TESTING OF PLANT CROSS-TOLERANCE INDUCTORS. Ştefîrţă Anastasia, Brînză 
Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Proca Olga. //Buletinul Academiei de Științe a 
Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 74-85.

The article presents the results of experimental verification of scientific principles underlying 
the strategy of exogenous induction of cross-resistance in plants. It has been shown that the 
induction of cross-resistance in plants can be provided by exogenous use of agents that positively 
influencing the nonspecific responses of plants to the action of adverse factors. As test-criteria 
for selection of cross-tolerance inductors can be: a) the degree of activation of mechanisms of 
self-regulation of water homeostasis; b) the degree of activation of mechanisms to increase the 
antioxidant potential of plants; c) enhancement/stabilization of the synthesis of substances with 
a protective function; d) morphogenetic features (growth, productivity). The effect of exogenous 
treatment of plants with cytokinin-type compounds on reactions that correlate with an adequate 
response of soybean plants to the formation of stress memory during repeated drought and to the 
manifestation of cross-tolerance of soybean plants were established. 

26  references, 1 figure, 4 tables
Key words: cross-tolerance, unspecific reactions, water homeostatic capacity, plant 

antioxidant potential
Received June 24, 2019

UDC: 581.1
INFLUENCE OF BIOSTIMULATOR REGLALG ON THE REACTION 

OF CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) PLANTS TO HEAT SHOCK. 
Caus Maria, Dascaliuc Alexandru. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2019, № 2 (338), p. 85-95.

Abiotic stress factors, including high temperatures, affect the growth and development of 
plants, mainly by induction of oxidative lesions. In this study, treatment of cucumber seeds 
with biostimulator Reglalg was performed. Freshly germinated seeds were subjected to heat 
shock (HS) at temperature 43°C. Applying HS causes induction of oxidative stress, the effects 
of which have been tested by assessing the state of 4-day old plants. The damaging effects 
of HS were manifested by the suppression of the processes of growth and accumulation of 
plant biomass, as well as by the parameters which characterize the influence of oxidative stress. 
Under the influence of HS, catalase activity, malondialdehyde (MDA) content, total polyphenols 
and flavonoid content were increased. Seed treatment prior germination with the solution of 
biostimulant Reglalg has conditioned the significant activation of plant growth and biomass 
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accumulation of 4-day old plants. Roots of seedlings obtained from seeds treated with solution 
of Reglalg exhibit increased tolerance to HS. The biostimulator Reglalg has beneficial effects on 
the processes of scavenging the reactive oxygen species induced by HS, due to the modulation 
of the activity of components of antioxidant protection system.     

29  references, 7 figures.
Key words: Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, 

catalase activity, biostimulator Reglalg.
Received June 03, 2019

UDC: 633.81:633.88:631.524.84:631.671.3
REDUCING THE IMPACT OF DROUGHT ON PRODUCTIVITY BY 

CULTIVATING RESISTANT VARIETIES OF MEDICINAL AND AROMATIC 
PLANTS. Gonceariuc M. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, 
№ 2 (338), p. 95-103.

The climate change in recent decades imposes cultivation and the use of plants varieties that 
are adapted to drought conditions, high critical temperatures and ensure high productivity. It 
has been shown that the consequences of drought can be substantially diminished by cultivating 
drought resistant varieties of the aromatic and medicinal species such as Salvia sclarea, 
Lavandula angustifolia, and Salvia officinalis. The early-, mid- and late-ripening Salvia sclarea 
varieties Ambra Plus, Balsam, Parfum Perfect, Ambriela, Dacia 99; Victor; Nataly Clary 
are very resistant to drought; they accumulate in dry years high content (0.916-1.202%) of 
essential oils, provide a production of 15.1-22.4 t/ha of inflorescences in two years of plantation 
exploitation and guarantee yields of 41.1-77.4 kg/ha of essential oil depending on the variety. 
The efficiency of Salvia sclarea varieties ranges between 2.8 and 3.6 kg/t. The essential oil 
content of Lavandula angustifolia varieties is higher (5.103-6.164%) in dry years than in 
those with common atmospheric depositions (4,318-5,915%). The productivity of the lavender 
varieties Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7, Aroma Unica etc. is higher and makes 7-12 t/
ha of inflorescences with high content of essential oil (4.575-6.164%) and 121.1-182.6  kg/ha of 
essential oil. The efficiency varies from 16.8 to 21.5 kg of essential oil per ton of inflorescences. 
Variety Miracol of Salvia officinalis drought-resistant ensures a production of 850-989 kg/ha of 
dried leaves in the dry years and 960-1070 kg/ha of ordinary habitat. The production of essential 
oil of the variety in the dry years is higher (18.7-18.9 kg/ha) than in the years with normal 
atmospheric depositions (17.2-17.6 kg/ha).

14 references, 2 figures, 7 tables
Keywords: medicinal and aromatic plants, essential oil, productivity, drought, resistant 

varieties.
Received  July 26, 2019.

UDC: 633.854:582.952.6
TRANSCRIPTIONAL ACTIVITY OF ASCORBATE PEROXIDASE (APX1 ANd 

APX3) IN Helianthus annuus L. INFECTED WITH Orobanche cumana WALLR.  
Tabara Olesea. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019,  
№ 2 (338), p. 104-112.

Sunflower is one of the most valuable crops grown on the territory of the Republic of Moldova. 
An unfavorable factor for its productivity is the holoparasite Orobanche cumana. Despite a 
large number of studies conducted to understand pathogen-host interaction mechanisms, many 
aspects remain unknown and require full understanding of biological processes and metabolic 
pathway regulation networks that activate defensive mechanisms. Analysis of APX1 and APX3 
gene expression profile on the immediate (pre-attachment) and active defense and adaptation 
mechanisms (post-attachment and post-haemorrhage) in two resistant and one susceptible 
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genotypes revealed different regularities in transcripts patterns by oscillatory modifications of 
expression, increasing and decreasing only in two genotypes (PR64LE20 and Performer).

17 references, 3 figures, 1 table.
Key words: Sunflower, broomrape, APX genes
Received June 18, 2019

UDC: 619: 616.995.1 : 599.735.3
QUANTIFICATION OF BIOCHEMICAL AND PRODUCTIVE INDICES AT 

PHEASANTS INFESTED WITH ECTOPARASITES. Toderaş Ion, Zamornea Maria, Rusu 
Ștefan, Erhan Dumitru, Savin Anatol, Chihai Oleg, Gliga Olesea, Botnaru Nicolai, Gologan 
Ion, Porcescu Mihail.  //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 
(338), p. 112-117.

In order to identify the associations of ectoparasites in pheasants, during the years 2011-2017, 
parasitological investigations were performed in various natural and anthropogenic biotopes of 
the Republic of Moldova revealing malophagic polyparasitism consisting of 3 specific species 
(Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici) and 5 poultry common 
species in the Republic of Moldova (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes 
gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis). There were recorded also 2 common flea 
species for hens, turkeys, guinea fowl (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis), and 
2 species of common gamasid mites for both wild and domestic birds (Dermanyssus gallinae, 
Dermanyssus hirundinis). The results of biochemical study of pheasant lots revealed deviations 
of protein metabolism, expressed by increasing the total protein content by 18.2%, γ-globulins 
by 26.6%, followed by both the decrease in the amount of albumin, globulin fractions (α, β), 
as well as Ca2+ ions twice recorded in the group of infected pheasants compared to those free 
of ectoparasites. Infestation of pheasants with ectoparasites (malophagus, fleas, gamasid mites) 
results in a reduction of their body mass in the untreated infested group by 228.0 g over 36 days 
compared to birds in the treated group.

16 references, 2 figures
Key words: pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, 

metabolism, parasitic fauna
Received 12 June, 2019

UdC: 599.323.4:574.4(478)
PARASITOFAUNA OF APODEMUS FLAVICOLLIS FROM NATURAL 

RESERVE „PLAIUL FAGULUI” OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. 
Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Nistreanu Victoria, Tălămbuță Nina, Larion Alina, Rusu Ștefan, 
Zamornea Maria, Melnic Galina. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2019, № 2 (338), p. 118-124.

The research was carried out in the Plaiul Fagului Reserve between May and June 2015. A 
total of 23 small rodents of three species (Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius) were 
captured. For the parasitological study, 15 individuals of A. flavicollis were selected, which 
proved to be the most abundant (65.2%). The taxonomic structure of helminth fauna in the 
investigated specimens falls into 3 classes, 6 families, 7 genera and 8 species. The diversity of 
parasitic invasions is represented by 4 species of the class Cestoda, 3 species of class Secernentea 
and 1 species of the class Adenophorea. Out of the total of 8 registered parasite species, two 
species have zoonotic impact (Syphacia stroma, S. obvelata). The higher level of infestation is 
due to the fact that Nematoda species are geohelminths. 

32 references, 3 tables.
Key words: parasitic fauna, small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths
Received  May 27, 2019
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UDC: 599.323.42:575
DIVERSITY AND ADAPTIVE POSSIBILITIES OF SPARROW BIRDS IN THE 

AREA OF ECOTONES “FOREST-MEADOWS” AND NEARBY BIOTOPES. Munteanu 
Andrei, Zubkov Nikolay, Buchuchanu Lyudmila. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 
Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 124-131.

The paper presents the results of studies on the avifauna of ecotones of forest and meadow 
biotopes. The main indicators of the state of the birds’ fauna in forest and meadow communities 
and their ecotones were determined and their comparative analysis was given using the indices 
of diversity, uniformity, biotopic preference, and the method of multidimensional scaling. It 
was found that the ecotone zone between the forest and the meadow plays an important role in 
maintaining the status of avifauna, which is reflected in the higher values   of the diversity index 
in comparison with the similar indicator in neighboring ecosystems. According to the similarity 
indices of the avifauna of studied biotopes, it is significantly different and forms two separate 
groups: the first is forest biotopes, the second is ecotone zones and meadow biotopes. This is 
probably due to some discrepancy between the trophic and protective habitats of birds and the 
adaptive potential of species.

9 references, 4 figures, 2 tables 
Key words: avifauna, biotope, ecotone, bird density, bird diversity.
Received  July 15, 2019.

UdC: 599:595.7(478) 
MAMMAL SPECIES DIVERSITY IN HÂRBOVĂŢ LANDSCAPE RESERVE, 

REPUBLIC OF MOLDOVA. Sîtnic Veaceslav.  //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 
Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 131-138.

The research was carried out in Hârbovăţ Landscaping Reserve. The study was conducted 
based on the materials collected in this area over the years 1985-2018. Twenty-nine species of 
mammals have been identified. Six species are included in the Red Book of the Republic of 
Moldova. A decrease from 1.97 to 1.62 in the index of mammal diversity has been established 
over the last 34 years. Hârbovăţ Landscape Reserve is of particular importance for preserving 
biological diversity.  

12 references, 3 figures, 3 tables. 
Keywords: diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone.
Received  July 19, 2019.

UDC: 577.1:[633.358; 631.445.74]
THE INFLUENCE OF IRON BASED NANOPARTICLES ON THE GROWTH OF 

VETCH IN SOIL POLLUTED BY TRIFLURALIN. Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, 
Todiraș Vasile, Gutul Tatiana. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2019, № 2 (338), p. 139-143.

The Republic of Moldova has more than 1604 sites contaminated with persistent organic 
pollutants and is in need of efficient means of decontamination. Nanobioremediation is a new 
approach to soil remediation that has recently been suggested. The combined use of nanoparticles 
and bioremediation is hoped to be a viable way to increase the efficiency and sustainability of soil 
remediation. The purpose of this work was to study the influence of iron based nanoparticles on 
the growth of vetch (a plant with phytoremediation potential) in soil polluted by trifluralin. The 
tested nanoscale zerovalent iron and magnetite significantly stimulated the growth of the plant – 
up to +63.4% comparing to the control with trifluralin only. The obtained results demonstrated 
the potential efficiency of nanobioremediation in cases of soils polluted with POPs.

20 references, 2 figures, 1 table
Keywords: nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, 

vetch.
Received June 12, 2019
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ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF INTACT AND 
OXIDEZED EXTRACTS, IZOLATED FROM THE COMMERCIAL GREEN TEA.          
Lupaşcu Lucian, Tîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slanina Valerina.  
//Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 144-151.

Data on antioxidant, antibacterial and antifungal activities of the intact and oxidized tannin 
extracts, isolated from commercial green tea, are presented. Green tea extract has been found 
to have a high antioxidant activity, and the oxidation of the extract has helped to increase the 
total acid functional group content, increasing antibacterial (Bacillus subtilis, Pseudomonas 
fluorescens, Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) and antifungal 
(Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, F. solani) activities. Oxidized green tea extract in 
effective concentrations can inhibit colony growth and decrease fungal mycelium density.

17 references, 3 figures, 3 tables
Key words: tannins, green tea, antioxidant activity, oxidation, bacteria 
Received  May 29, 2019

UDC: 504.06 504.4.054 
THE INDEX OF AMMONIUM IONES NITRIFICATION IN SURFACE WATER 

FROM „THE LOWER PRUT” RESERVATION AND THE UNGURI-HOLOŞNIŢA 
WETLANd. Sandu Maria, Tarita Anatol, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, 
Goreacioc Tatiana. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019,  
№ 2 (338), p. 152-158.

The index of ammonium ions nitrification in surface water from „The Lower Prut” Reservation 
and the Unguri-Holoşniţa Wetland is from 20 to 100%. The correlation between Initrif of Beleu 
lake water and the value of different parameters demonstrated the lack of influence of Ptot in 
the process, a small impact of pH and medium self-purification capacity, COD-Cr and BOD5. 
The correlation with heavy metal content in Unguri-Holoşniţa Wetland water demonstrated the 
lack of Zn influence, the small impact of Fe and BOD5, whereas pH, the concentration of Cu, 
Cd, and Pb have a medium impact, self-purification capacity - high influence and COD-Cr has 
a major impact.

12 references, 2 figures, 4 tables.
Keywords: nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita 

Wetland, chemical and biochemical parameters.
Received August 02, 2019

UDC: 630*18:504.054
BIOCHEMICAL INDICATORS FOR HEALTH STATUS ASSESSMENT OF OAK 

SPECIES, FORESTRY ECOSYSTEM EDIFICATORS, FROM THE CENTRAL AREA 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Brașoveanu Cristina, Brașoveanu Valeriu. //Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 158-165.

The purpose of our research was to appreciate the health status of oak species in different 
habitats in the central area of the Republic of Moldova. According to the ICP Forests Programme 
(ICP-Forests, 2010), the assessment of the health status of studied oaks was performed on the 
basis of biochemical indicators by determining the concentration of chlorophyll a and b, the 
content of heavy metals (Pb, Cu, Zn, Ni and Co) in the foliar material and visual estimation of 
characterization parameters for tree health status after defoliation of the crowns and discoloration 
of their foliage.

14 references, 7 figures, 1 table.
Keywords: forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, 

chlorophyll.
Received: July 30, 2019
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UDC: 551.4(477).624.131
THE MORPHOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF THE RELIEF OF THE 

LOWER BÎC PLAIN, REPUBLIC OF MOLDOVA. Cantir Angela. //Buletinul Academiei 
de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p.165-171.

This article refers to the analysis of morphographic parameters of the relief of the Lower 
Bîc Plain with the help of transverse profiles. Using GIS technologies, a number of transverse 
profiles were made. Thus, a relatively detailed morphographic characteristic of the elements of 
this relief and the detection of certain morphographic features specific to the relief of studied 
territory were possible.

10 references, 11 figures.
Keywords: Lower Bîc Plain, geomorphology, morphographic characterization, relief, 

slopes, interfluves.
Received: 24 July, 2019

 CZU: 543.3:574.6(478)
TESTING AUTOCHTHONOUS ACTIVE CARBONS FOR REMOVAL OF 

NITRITE IONS FROM WATER. Nastas Raisa, Goreacioc Tatiana, Gînsari Irina, Cebotari 
Irina, Lupaşcu Tudor,Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Mitina Tatiana. //Buletinul Academiei de 
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, № 2 (338), p. 171-179.

Consumption of polluted water with nitrate and nitrite ions affects adversely consumer health 
by the occurrence of methaemoglobinemia (especially in young children) and the formation of 
N-nitroso compounds with carcinogenic potential.

The purpose of the paper was to test a series of local active carbons for removal nitrite 
ions from water through the adsorption oxidation process in the presence of dissolved oxygen. 
The tests were performed both on model solution and natural water (Valea Morilor spring, 
Chisinau). The efficiency of active carbons to remove nitrite ions from water was estimated by 
studying the kinetics of the process, monitoring the nitrite and nitrate ions concentration and the 
pH value. The obtained results revealed that the efficiency of the active carbons decreased in the 
order: CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N

24 references, 5 figures, 3 tables
Key words: natural water, active carbon, nitrite ions, purification
Received May 20, 2019

РЕФЕРАТЫ

УДК: 159.942

ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного 
междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»). Фурдуй Ф. 
И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г. // Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 7-21.

В статье рассматривается проблема психического здоровья и его роль в развитии 
экономики, культуры, техники, технологий, взаимоотношения людей, а также в эволюции 
Homo sapiens в Homo santoscreatimus. Проблема психического здоровья является одной 
из наиболее актуальных проблем, что подтверждается прогнозом ВОЗ и результатами 
исследований Института физиологии и санокреатологии, обусловленными увеличением 
частоты психических расстройств и преждевременной психической деградации. Также 
описаны саногенные и диссаногенные факторы, которые влияют на психическое здоровье; 
факторы с психосаногенным и психодиссаногенным влиянием на модуляцию проявления 
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нейропсихических компонентов психического здоровья; наиболее репрезентативные 
индикаторы, касающиеся определения сано-, диссано- и патогенности психических 
реакций, формирующих психическое здоровье; уровень экстериоризации психического 
здоровья и структурирование уровней психического здоровья по нейропсихическим 
функциональным группам. Библ. – 12. Таб. – 3, рис. – 6.

Ключевые слова: психическое здоровье, санокреатология, психосанокреатология, 
психосанофеноменология, индивидуальный уровень психического здоровья, саногенный 
фактор, диссаногенный фактор. 

Поступила в редакцию 09 сентября 2019.

УДК: 613.86
ЭМОЦИИ, ПОВЕДЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ – ИХ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. (Доклад 
на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого 
международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and 
Psychology»). Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г., 
Георгиу З. Б., Вуду В. Г., Житарь Ю. Н. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2019, № 2 (338), с. 21-30.

В статье анализируются понятия эмоций, поведения и коммуникации, представлены 
новые разработанные понятия этих психических процессов, а также концепции саногенных 
эмоций, саногенного поведения и саногенной коммуникации. Также представлены меры 
и действия, предназначеные для обеспечения саногенной роли эмоций, поведения и 
коммуникации, и психоиндикаторы для определения эмоций, поведения и коммуникации. 
Анализируется и обобщается роль этих психических процессов в формировании и 
поддержании психического здоровья. Библ. – 20, рис. – 3.

Ключевые слова: эмоции, саногенные эмоции, поведение, саногенное поведение, 
коммуникация, саногенная коммуникация, психическое здоровье.

Поступила в редакцию 11 сентября 2019.

УДК: 633.811:631.52
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА RAPD-PCR В ИЗУЧЕНИИ 

РАСТЕНИЙ. Дука Мария, Клапко Стелиана, Мартя Родика. // Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 30-50.

Молекулярные маркеры представляют собой эффективные инструменты для 
анализа генетического разнообразия. Метод RAPD, основанный на произвольной оценке 
амплифицированного полиморфизма ДНК, может быть использован в молекулярной 
биологии для определения генетической изменчивости, филогенетических отношений, 
решения таксономических проблем, выявления потенциальных маркеров, связанных с 
ценными экономическими признаками, применимых для отбора с помощью маркеров и т.д.  
В Республике В Молдове стратегия RAPD была мало изучена при анализе генетического 
разнообразия растений, и в этом отношении были предприняты лишь некоторые попытки. 
В данной статье представлен обзор исследований в этой области, проведенных в Центре 
функциональной генетики (CGF), который включает данные об оценке генетической 
изменчивости у восьми видов сельскохозяйственных растений (Helianthus annuus, 
Cucumis sativus), лекарственных и ароматических (Mentha sp., Salvia sclarea, Hypericum 
perforatum, Hyssopus officinalis и Origanum vulgare), а также фитопаразитов (Orobanche 
cumana). Обобщая полученные результаты, обнаруживаются различные уровни меж- и 
внутривидовой изменчивости и эффективности праймеров RAPD в анализе генетической 
структуры и генетического полиморфизма. Наиболее информативными праймерами 
с максимальным числом амплифицированных полос и повышенным полиморфизмом 
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были UBC250 для S. sclarea, OPA9 для H. perforatum, UBC215 для O. vulgare, P37 для M. 
spicata, P28 и P44 для C. sativus и, соответственно P2 для H. annuus. На основании расчета 
генетического расстояния (ГР) родительских форм и гибридов у подсолнечника, огурцов 
и шалфея были установлены положительные корреляции между ГР и превосходством 
гибридов первого поколения, выделив наиболее удачные комбинации для получения 
эффекта гетерозиса и гибридов с увеличенной продуктивностью. Выявлены ампликоны, 
связанные с генами восстановления фертильности подсолнечника (Rf), а также с 
устойчивостью  H. annuus к заразихе. 

Библ. - 81, табл. – 2, рис. – 5.
Ключевые слова: полиморфизм, гетерозис, отбор с помощью маркеров, Helianthus 

annuuus, Cucumis sativus, Mentha spicata, Salvia sclarea, Hypericum perforatum, Origanum 
vulgare, Random amplified polymorphic DNA (RAPD) 

Поступила в редакцию 12 июня 2019.

УДК:[2.2:599.323.4]:612.3
ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС РАЗНЫХ 

СОМАТОТИПОВ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ КАЛОРИЙНОСТИ  
ПИТАНИЯ. Гараева С.Н., Струтинский Ф.А., Постолати Г.В., Полякова Л.Д. // Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 50-61.

В статье обосновывается необходимость индивидуального подхода к структуре 
питания с учетом соматотипа. Авторы  делают сравнительный анализ динамики спектра 
аминокислот крови у крыс с различными соматотипами под влиянием калорийности 
структуры питания. Исходя из  результатов исследованных показателей азотистого 
обмена, наиболее оптимальными рационами кормления крыс можно признать: для 
астенического типа – рацион с 11-12% белка, для нормостенического типа рацион – с 
16% белка, для гиперстенического типа рацион с 22-25% белка.

Библ. – 21, табл.– 4, рис. – 4.
Ключевые слова: свободные аминокислоты, сыворотка крови, эритроциты, рацион 

питания, калорийность,  соматотипы.
Поступила в редакцию 12 сентября 2019

УДК: 613.13 (478)
ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. 

Ботнару Н.Д. Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019,  
№ 2 \(338), с. 62-73.

Внедрение телемониторинга в службах здравоохранения изменит отношения 
между врачом и пациентом. С социальной точки зрения, телемедицинские услуги 
улучшат качество жизни, рабочий процесс в клинике / больнице, сократят количество 
госпитализаций, количество осложнений и отрицательных результатов, срочную 
коррекцию важнейших жизненно важных параметров организма человека, а также 
обширную информацию о состоянии пациента, профилактике вторичных заболеваний и 
ранней диагностике. С экономической точки зрения дистанционный мониторинг является 
более выгодным, поскольку стоимость внедрения ниже, чем экономический эффект, 
предусмотренный из-за снижения спроса на медицинскую помощь. В то же время он 
расширит доступ к медицинской помощи для населения, проживающего в географически 
отдаленных районах, сельских районов, пациентов с ограниченными возможностями и 
пациентов с хроническими заболеваниями. Библ. – 62.

Ключевые слова: телемедицинские услуги, экономическое воздействие, социальное 
воздействие, телемониторинг, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), респираторные 
заболевания, гипертония (ГТА).

Поступила в редакцию 23 сентября 2019
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УДК: 581.1.03:581.14 
НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА И ТЕСТИРОВАНИЯ 

ИНДУКТОРОВ КРОСС-УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ. Штефырцэ А., Брынзэ Л., 
Бучачая С., Алуки Н., Прока О. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 
2019, № 2 (338), с. 74-85.

В статье представлены результаты экспериментальной проверки научных 
принципов, лежащих в основе стратегии экзогенной индукции кросс-устойчивости 
растений. Показано, что индукция кросс-устойчивости растений может быть обеспечена 
экзогенным применением агентов положительно влияющих на неспецифические ответные 
реакции растений на действие неблагоприятных факторов. В качестве тест-критериев 
отбора индукторов кросс-устойчивости являются: а) степень активизации механизмов 
саморегуляции водного гомеостаза; б) механизмов повышения антиокислительного 
потенциала растений; в) усиления/стабилизации процессов синтеза веществ с защитной 
функцией; г) морфогенетические признаки (рост, продуктивность). Установлен 
эффект экзогенной обработки растений соединениями цитокининого типа на реакции, 
коррелирующие с адекватным ответом растений сои на формирование стресс-памяти при 
повторной засухе и на проявление кросс-толерантности растений сои.

Библ. – 26, табл. - 4, рис. - 1.
Ключевые слова: кросс-устойчивость, неспецифические реакции, водный гомеостазис, 

антиоксидантный потенциал растений.
Поступила в редакцию 24 июня 2019.
УДК: 581.1
ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА РЕГЛАЛГ НА РЕАКЦИЮ РАСТЕНИЙ 

ОГУРЦА (CUCUMIS SATIVUS L.) НА ТЕПЛОВОЙ ШОК. Кауш Мария, 
Даскалюк Алексадру. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019,  
№ 2 (338), с. 85-95.

Абиотические стрессовые факторы, включая высокие температуры, воздействуют  
на рост и развитие растений, вызывая повреждения за счет неконтролируемых 
окислительных реакций. В наших исследованиях проводили обработку семян огурца 
биостимулятором Реглалг. Проросшие семена были подвергнуты тепловому шоку (ТШ) 
при температуре 43°С. Воздействие ТШ вызывало индукцию окислительного стресса, 
эффекты которого были протестированы, оценивая состояние 4-дневных растений. 
Эффекты ТШ  проявлялись в подавлении процессов роста и накопления биомассы 
растений, возрастании параметров, характеризующих окислительный стресс. В экстрактах 
из корней наблюдалось увеличение активности каталазы, содержания малонового 
диальдегида (МДА), общего содержания полифенолов и флавоноидов. Обработка семян 
перед прорастанием биостимулятором Реглалг обусловила активацию процессов роста и 
аккумуляции биомассы 4-дневных растений. Было установлено, что корни проростков, 
полученных из семян, обработанных Реглалгом, проявляют повышенную толерантность 
к ТШ. Биостимулятор Реглалг оказывает благотворное влияние на процессы 
детоксификации активных форм кислорода, вызванных ТШ, посредством модуляции 
активности компонентов системы антиоксидантной защиты. Библ. – 29, рис.-7.

Ключевые слова: Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, малоновый диальдегид, 
полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg. 

Поступила в редакцию 03 июня 2019.
UdC: 633.81:633.88:631.524.84:631.671.3
СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАСУХИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПУТЕМ 

ВЫРАЩИВАНИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ СОРТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И 
АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ. Гончарюк M. // Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 95-103.
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Изменение климата в последние десятилетия принуждает выращивать культуры, 
сорта, устойчивые к засухе, к высоким критическим температурам и которые 
обеспечивают высокую продуктивность и высокое качество. Доказано, что последствия 
засухи могут быть значительно уменьшены путем культивирования сортов ароматических 
и лекарственных растений, устойчивых к засухе, таких как Salvia sclarea, Lavandula 
angustifolia, Salvia officinalis. Так, сорта шалфея мускатного Амбра Плус, Бальзам, Парфум 
Перфект, Амбриела, Дачия 99, Виктор, Натали Клари в засушливые годы накапливают 
высокое содержание эфирного масла (0.916-1.202%), обеспечивают получение 15,1-22,4 
т / га соцветий за два года эксплуатации плантации и гарантируют получение 41,1-77,4 кг 
/ га эфирного масла в зависимости от сорта. Выход эфирного масла составляет от 2,8 до 
3,6 кг с тоны сырья. Содержание эфирного масла в засушливые годы у сортов лаванды 
(Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7 и др.)  выше (5,103–6,164%), чем в обычные годы 
(4,318–5,915%), а урожай соцветий высокий - 7–12 т / га. Сбор эфирное масло очень 
высокий - 132–245 кг / га, а выход составляет от 16 до 21,5 кг / т, в зависимости от сорта. 
Сорт Salvia officinalis, Миракол гарантирует получение 850-990 kg/гa сырья (сухой лист) 
в засушливые годы и  960-1070 kg/ha в обычные годы. Сбор эфирного масла у этого сорта 
составляет 18,7-18,9 kg /га в условиях засухи и 17,2-17,6 kg /га в обычные годы. Библ. – 
14, рис. - 2, табл. - 7.

Ключевые слова: лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, 
продуктивность, засуха, устойчивые сорта.

Поступила в редакцию 26 июля 2019.

УДК: 633.854:582.952.6
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ КОДИРУЮЩИХ 

АСКОРБАТПЕРОКСИДАЗЫ (APX1 И APX3) У Helianthus аnnuus L. НА ФОНЕ 
ЗАРАЖЕННИЯ C Orobanche сumana WALLR. Табэрэ Олеся. // Известия Академии 
Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 104-112.

Подсолнечник является одной из наиболее ценных культур, выращиваемых на 
территории Республики Молдова. Неблагоприятным фактором для его продуктивности 
является патоген Orobanche cumana, который питается за счет хозяина. Несмотря 
на большое количество исследований, проведенных для понимания механизмов 
взаимодействия патоген-хозяин, многие аспекты остаются неизвестными и требуют 
полного понимания биологических процессов и сетей регуляции метаболического пути, 
которые активируют защитные механизмы. Анализ профиля экспрессии генов APX1 и 
APX3 при механизмах немедленной защиты (до прикрепления) и активной защитной 
реакций и адаптации (после прикрепления и после формирования гаустория) в двух 
резистентных и одном чувствительном генотипам выявил разные закономерности 
функциональности этих транскриптов путем колебательных модификаций в сторону 
увеличения и снижения экспрессии только для двух генотипов PR64LE20 и Performer.

Библ. – 20, рис. - 3, таб. – 1.
Ключевые слова: подсолнечник, заразиха, гены APX
Поступило в редакцию 18 июня 2019.
УДК: 619: 616.995.1 : 599.735.3
КВАНТИФИКАЦИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ И ПРОДУКТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАЗАН ЗАРАЖЕННЫХ ЭКТОПАРАЗИТАМИ. Тодераш Ион, 
Заморня Мария, Русу Штефан, Ерхан Думитру, Савин Анатол, Кихай Олег, Глига Олеся, 
1Ботнару Николай, Гологан Ион, Порческу Михаил. // Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 112-117.

Для выявления ассоциаций эктопаразитов у фазан в течение 2011–2017 годов были 
проведены паразитологические исследования в различных природных и антропогенных 
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биотопах Республики Молдова. Было установлено, что полипаразитизм малофагов 
состоит из 3-х специфических видов (Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, 
Goniodes colchici) и других 5   видов (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, 
Goniocotes gallinae, Goniodes disisisis, Lipeurus caponis), распространенных в птицеводстве 
в Республике Молдова. Были также зарегистированны два общих распространенных вида 
блох для кур, индеек, цесарок (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis) и 2 вида 
гамазовых клещей (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis) общих как для диких, 
так и для домашних птиц. Результаты биохимического исследования выявили отклонения 
белкового обмена, выражающиеся в увеличении общего содержания белка на 18,2%, 
γ-глобулинов на 26,6% с последующим уменьшением количества альбумина, фракций 
глобулина (α, β ), а также ионы Ca2+   в группе инфицированных фазанов по сравнению 
с неинфицированными эктопаразитами фазанами. Заражение фазанов эктопаразитами 
(малафагами, блохами, гамазовыми клещами) приводит к снижению массы тела птиц в 
необработанной инфицированной группе на 228,0 г в течение 36 дней, по сравнению с 
птицами в обработанной группе.

Библ. – 16, рис. -  2.
Ключевые слова: фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые 

клещи, блохи,  метаболизм, паразитическая фауна.
Пocтупила в редакцию 12 июня 2019.

УДК: 599.323.4:574.4(478)
ПАРАЗИТОФАУНА ВИДА APODEMUS FLAVICOLLIS В ПРИРОДНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ «ПЛАЮЛ ФАГУЛУЙ» РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. 
Кихай Олег, Ерхан Думитру, Нистряну Виктория, Тэлэмбуцэ Нина, Ларион Алина, Русу 
Штефан, Заморня Мария, Мелник Галина. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки 
о жизни. 2019, № 2 (338), с. 118-124.

Исследование проводилось в заповеднике Плайул Фагулуи в период с мая по июнь 
2015 года. Всего было поймано 23 мелких грызунов из 3 видов (Apodemus flavicollis, A. 
sylvaticus, A. agrarius). Для паразитологического исследования были отобраны 15 особей 
A. flavicollis, которые оказались наиболее многочисленными (65,2%). Таксономическая 
структура гельминтофауны в исследованных экземплярах делится на 3 класса, 6 семейств, 
7 родов и 8 видов. Разнообразие паразитических инвазий представлено 4 видами класса 
Cestoda, 3 видами класса Secernentea и 1 видом класса Adenophorea. Из 8 выявленных 
видов паразитов 2 являются зоонозными (Syphacia stroma, S. obvelata). Более высокий 
уровень заражения связан с тем, что виды нематод являются геогельминтами. Библ. 32, 
табл. 3.

Ключевые слова: паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, 
геогельминты.

Поступила в редакцию 27 мая  2019

УДК: 599.323.42:575
РАЗНООБРАЗИЕ И АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ 

В ЗОНЕ ЭКОТОНОВ «ЛЕС-ЛУГ» И БЛИЗЛЕЖАЩИХ БИОТОПОВ. Мунтяну 
Андрей, Зубков Николай, Бучучану Людмила. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки 
о жизни. 2019, № 2 (338), с. 124-131.

В работе представлены результаты исследований орнитофауны экотонов лесных и 
луговых биотопов. Определены основные показатели состояния фауны птиц в лесных, 
луговых сообществах и в их экотонах и дан их сравнительный анализ с применением 
индексов разнообразия, выравненности, биотопической предпочтительности, а также 
метода многомерного шкалирования. Выяснено, что экотонная зона между лесом и 
лугом выполняет важную роль в поддержании статуса авифауны, что отражается в более 
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высоких значениях иидексов разнообразия  по сравнению с аналогичным показателем в 
соседних экосистемах. По индексам сходства авифауна изучаемых биотопов существенно 
различается и образует две отдельные группировки: одна – это лесные биотопы, вторая - 
экотонные зоны и луговые биотопы. Вероятно, это связано с некоторым несоответствием 
между трофическими и защитными условиями обитания птиц и адаптивным потенциалом 
видов. Библ. – 9, рисунков – 4, таблиц – 2.  

Ключевые слова: Авифауна, биотоп, экотон, плотность птиц, разнообразие птиц.
Поступила в редакцию 15 июля 2019.

УДК: 599:595.7(478)
РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЛАНДШАФТНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА ХЫРБОВЭЦ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА. Сытник Вячеслав.  
// Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 131-138.

Исследования были проведены в ландшафтном заповеднике Хырбовэц. Были 
использованы данные собранные в течение 1985-2019 гг. Были выявлены 29 видов 
млекопитающих. 6 видов  занесены в Красную книгу Республики Молдова. Было 
установлено снижение индекса разнообразия в течении 3 лет с  1,97 до 1,62. Ландшафтный 
заповедник Хырбовэц имеет особое значение для сохранения биологического 
разнообразия. Библ. - 12, рис.-  3, табл.-  3.

Ключевые слова: разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, 
изобилие, экотон. 

Поступила в редакцию 19 июля  2019

УДК: 577.1:[633.358; 631.445.74]
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА НА РОСТ РАСТЕНИЙ 

ВИКИ В ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТРИФЛУРАЛИНОМ ПОЧВЕ. Корчмару Сергей,  
Присакарь Светлана, Тодираш Василий, Гуцул Татьяна. // Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 139-143.

В Республике Молдова насчитывается не менее 1604 зон, загрязнённых стойкими 
органическими загрязнителями, что диктует необходимость разработки мер по очистке. 
Недавно был предложен новый подход в области ремедиации почв – нанобиоремедиация. 
Предполагается, что комбинирование нано- и биотехнологий способно существенно 
ускорить темпы детоксикации почв и минимизировать экологические риски. В работе 
была протестирована способность наночастиц на основе железа влиять на рост 
вики (потенциального фиторемедианта) в условиях загрязнённой трифлуралином 
почвы. Применение нольвалентного наножелеза и наномагнетита существенно 
улучшило показатели роста растения – до +63,4% к контролю с трифлуралином. Была 
продемонстрирована перспективность практического применения нанобиоремедиации 
для детоксикации загрязнённых почв. Библ.-20, рис.-2, табл.-1.

Ключевые слова: нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, 
трифлуралин, загрязнение почвы, вика

Поступила в редакцию 12 июня  2019

УДК: 633.872.1:577.127:57.085.2
АНТИОКСИДАНТНАЯ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТИ ИНТАКТНЫХ 

И ОКИСЛЕННЫХ ЭКСТАКТОВ ИЗ ЗЕЛЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЧАЯ. 
Лупашку Лучиан, Цымбалюк Нина, Лупашку Галина, Гавзер Светлана, Слэнинэ Валерина. 
// Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 144-151.

Представлены результаты исследования антиоксидантных, антибактериальных и 
антигрибных активностей интактных и окисленных экстактов из коммерческого зеленого 
чая. Установлено, что экстракт из зеленого чая обладает высокой антиоксидантной 
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активностью, а его окисление способствовало повышению общего  содержания кислотных 
функциональных групп,  повышению антибактериальной (Bacillus subtilis, Pseudomonas 
fluorescens, Erwinia amylovora, E. carotovora, Xantomonas campestris) и антигрибной 
(Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, F. solani) активностей. Окисленный таниновый 
экстракт из зеленого чая, в эффективных концентрациях, способствовал подавлению 
роста колоний грибов и уменьшению плотности гиф мицелия. Библ.-17, рис.-3, табл.-3.

Ключевые слова: танины, зеленый чай, антиоксидантная активность, окисление,  
бактерии, грибы.

Поступила в редакцию 29 мая  2019

УДК 504.06 504.4.054 
ИНДЕКС НИТРИФИКАЦИИ ИОНОВ АММОНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОДАХ ЗАПОВЕДНИКА ПРУТУЛ-ДЕ-ЖОС И БОЛОТНЫХ УГОДИЙ УНГУРЬ-
ГОЛОШНИЦА. Санду Мария, Тэрыцэ Анатолий, Лозан Раиса, Мошану Елена, Цуркан 
Сержиу, Горячёк Татьянa. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, 
№ 2 (338), с. 152-158.

Индекс нитрификации ионов аммония в поверхностных водах заповедника Прутул-
де-Жос и болотных угодий Унгурь-Голошница составляет от 20 до 100 %. Корреляция 
между Initrif воды озера Белеу и величиной различных параметров демонстрирует отсутствие 
влияния в процессе Ptot, низкое влияние pH и среднее самоочищающей способности, 
ХПК-Cr и БПК5, а корреляция с содержанием тяжелых металлов в воде болотных угодий 
Унгурь-Голошница демонстрирует отсутствие влияния Zn, низкое воздействие Fe и БПК5, 
а также среднее влияние pH, Cu, Cd и Pb, большое влияние оказывают самоочищающая 
способность, а ХПК-Cr имеет основное влияние.

Библ.-12, рис.-2, табл.-4.
Ключевые слова: индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные 

угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели.
Поступила в редакцию 2 августа 2019

УДК: 630*18:504.054
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДУБА, ОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Брашовяну Кристина, 
Брашовяну Валерий. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 
(338), с. 158-165.

Целью нашего исследования является оценка состояния здоровья различных видов 
дуба из различных мест обитания, расположенных в центральной части Республики 
Молдова. В соответствии с программой ICP Forest (ICP-Forest, 2010) оценка состояния 
здоровья изученных виды дуба проводилась на основе биохимических показателей: 
содержания хлорофилла „a” и „b”, содержания тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn, Ni и Co) в 
листьях и визуальной оценке параметров для характеристики состояния здоровья дерева 
по дефолиации кроны и изменение цвета листвы. Библ.- 14, рис.- 7, табл- 1.

Ключевые слова: лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, тяжелые 
металлы, хлорофилл.

Поступила в редакцию 30 июля 2019 г.

УДК: 551.4(477).624.131
МОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА НИЖНЕ-

БЫКОВСКОЙ  РАВНИНЫ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА. Канцыр Анжела. // Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 165-171.

В статье дан анализ морфографических параметров рельефа Нижнебыковской 
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равнины на основе цифровой модели рельефа. С помощью ГИС-технологий построен 
ряд профилей различных направлений – меридиональных и субпараллельных. Проведена 
подробная  сравнительная характеристика элементов рельефа, выявлены специфические 
морфографические особенности района исследований.Рис.–11, библ.–10.

Ключевые слова: Нижне Быковская Равнина, геоморфология, морфографическая 
характеристика, рельеф, уклон, слияние.

Поступила в редакцию 02 августа 2019.

УДК: 543.3:574.6(478)
ТЕСТИРОВАНИЕ САМОРОДНЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

НИТРИТ-ИОНОВ ИЗ ВОДЫ. Настас Раиса, Горячиок Татьяна, Гынсарь Ирина, 
Чеботарь Ирина, Лупашку Тудор, Санду Мария, Тэрыцэ Анатолий, Татьяна Митина.  
// Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2019, № 2 (338), с. 171-179.

Потребление воды, загрязненной ионами нитратов и нитритов, отрицательно влияет 
на здоровье потребителей из-за появления метгемоглобинемии (особенно у детей 
младшего возраста) и образования N-нитрозосоединений, соединений с канцерогенным 
потенциалом. 

Целью работы было тестировать серии самородного активированного угля для 
удаления нитрит-ионов из воды в процессе окислительной адсорбции в присутствии 
кислорода, растворенного в воздухе. Испытания проводились как на модельном растворе, 
так и на природной воде (источник Валя Морилор, город Кишинев). Эффективность 
активированного угля для удаления нитрит-ионов из воды оценивали, изучая кинетику 
процесса, контролируя концентрацию нитрит- и нитрат-ионов и значение pH. Полученные 
результаты показывают, что эффективность использования активного угля уменьшается 
в следующем порядке: CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N

Библ.- 24, рис.- 5, табл- 3.
Ключевые слова: природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка
Представлена в редакцию 20 мая 2019 г.

Рефераты



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

203

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

CONTENTS 

BASIC ARTICLES
The problem of mental health and the scientific basis of its solution (Lecture at the 
plenary meeting of the Fifteenth International Interdisciplinary Congress «Neuroscience 
for Medicine and Psychology»). 
Furdui T.I., Ciochina V.C., Glijin A.Gh., Furdui V.T., Vrabie V.Gh. ........................... 7
Emotions, behavior and communication and their role in forming and maintaining 
mental health. (Report at the section «Sanocreatology, formation and maintenance of 
mental health» of the Fifteenth International Interdisciplinary Congress «Neuroscience 
for Medicine and Psychology»). 
Furdui T.I., Ciochina V.C., Glijin A.Gh., Furdui V.T., Vrabie V.Gh., Gheorghiu Z.B., 
Vudu V.Gr., Jitari Iu. N. ................................................................................................. 21
Different aspects of applying RAPD-PCR technique in the study of plants.
Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica ................................................................ 30

PHYSIOLOGY AND SANOCREATOLOGY
Features of nitrogen metabolism in rats with different somatotypes under 
conditions of different caloric food structure. 
Garaeva S. N., Strutinshi F. А., Postolati G. V., Poleacova L. D. .................................. 50
Telemedicine: the economic and social impact. 
Botnaru Nicolai 62

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
Scientific principles and criteria for the selection and testing of plant cross-
tolerance inductors. 
Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Proca Olga 74
Influence of biostimulator Reglalg on the reaction of cucumber (Cucumis sativus 
L.) plants to heat shock.
Caus Maria, Dascaliuc Alexandru .................................................................................. 85

GENETICS, MOLECULAR BIOLOGY AND BREEDING
Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties 
of medicinal and aromatic plants. 
Gonceariuc M. ................................................................................................................ 95
Transcriptional activity of ascorbate peroxidase (APX1 ANd APX3) in Helianthus 
annuus L. infected with Orobanche cumana WALLR.
Tabara Olesea ................................................................................................................. 104

ZOOLOGY
Quantification of biochemical and productive indices at pheasants infested with 
ectoparasites. 
Toderaş Ion, Zamornea Maria, Rusu Ștefan, Erhan Dumitru, Savin Anatol, Chihai 
Oleg, Gliga Olesea, Botnaru Nicolai, Gologan Ion, Porcescu Mihai ............................. 112
Parasitofauna of Apodemus flavicollis from natural reserve „Plaiul 
Fagului” of the Republic of Moldova. 
Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Nistreanu Victoria, Tălămbuță Nina, Larion Alina, Rusu 
Ștefan, Zamornea Maria, Melnic Galina ........................................................................ 118

Рефераты



204

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

Diversity and adaptive possibilities of sparrow birds in the area of ecotones “forest 
-meadows” and nearby biotopes. 
Munteanu Andrei, Zubkov Nikolay, Buchuchanu Lyudmila ......................................... 124
Mammal species diversity in Hârbovăţ Landscape Reserve, Republic of 
Moldova. 
Sîtnic Veaceslav ............................................................................................................. 131

MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

The influence of iron based nanoparticles on the growth of vetch in soil polluted 
by trifluralin. 
Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraș Vasile, Gutul Tatiana .......................... 139
Antioxidant and antimicrobial activity of intact and oxidezed extracts, izolated 
from the commercial green tea.
Lupaşcu Lucian, Tîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slanina  
Valerina .......................................................................................................................... 144

ECOLOGY AND GEOGRAPHY
The index of ammonium iones nitrification in surface water from „The Lower 
Prut” Reservation and the Unguri-Holoşniţa Wetland. 
Sandu Maria, Tarita Anatol, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu,  
Goreacioc Tatiana ........................................................................................................... 152
Biochemical indicators for health status assessment of oak species, forestry 
ecosystem edificators, from the central area of the Republic of Moldova. 
Brașoveanu Cristina, Brașoveanu Valeriu ...................................................................... 158
The morphographic characterization of the relief of the Lower Bîc Plain, Republic 
of Moldova. 
Cantir Angela .................................................................................................................. 165
Testing autochthonous active carbons for removal of nitrite ions from water.
Nastas Raisa, Goreacioc Tatiana, Gînsari Irina, Cebotari Irina, Lupaşcu Tudor, Sandu 
Maria, Tărîţă Anatolie, Mitina Tatiana ........................................................................... 171

NEW BOOKS

Review of the monograph “The use of dihaploid lines in genetic analysis and in 
the selection of maize.” Author: Mihailov Mihail Ericovici.
Botnari V., Lupascu G., Kravcenco A. ........................................................................... 179

COMMEMORATIVE DATA
Two notable personalities in the study of soils of Moldova. Nina Dmitriev and 
Tatiana Popov - 100 years since birth.
Ursu Andrei, Curcubăt Stela ........................................................................................... 184

Abstracts (in Eng).. ....................................................................................................................... 187
Abstracts (in Rus).. ....................................................................................................................... 194



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

205

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

CUPRINS 

ARTICOLE DE FOND

Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на 
пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного 
конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»).
Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г. .................. 7
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании 
психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and 
maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного 
конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»).
Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г., Георгиу З. 
Б., Вуду В. Г., Житарь Ю. Н. ......................................................................................... 21
Diverse aspecte de aplicare a metodei RAPD-PCR în studiul plantelor.
Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica .................................................................. 30

FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях 
различной структуры калорийности  питания.
Гараева С. Н., Струтинский Ф. А., Постолати Г. В., Полякова Л. Д. ........................ 50
Telemedicina: impactul economic şi social.
Botnaru Nicolai ................................................................................................................ 62

FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR
Principii științifice și criterii de testare și selectare a agenților de inducere a  cros-
toleranței plantelor.
Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Proca Olga 74
Influenţa biostimulatorului Reglalg asupra reacţiei plantulelor de castravete 
(Cucumis sativus L.) la şocul termic.
Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru ................................................................................ 85

GENETICA, BIOLOGIA MOLECULARĂ ŞI AMELIORAREA

Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties 
of medicinal and aromatic plants.
Gonceariuc Maria ............................................................................................................ 95
Nivelul transcripțional al ascorbat peroxidaxelor (APX1 și APX3) la Helianthus 
annuus L. infestat cu Orobanche cumana WALLR. 
Tabără Olesea ................................................................................................................... 104

ZOOLOGIA
Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați  cu 
ectoparaziţi.
Toderaş Ion, Zamornea Maria, Rusu Ștefan, Erhan Dumitru, Savin Anatol, Chihai Oleg, 
Gliga Olesea, Botnaru Nicolai, Gologan Ion, Porcescu Mihail ....................................... 112
Parazitofauna la Apodemus flavicollis din rezervația naturală „Plaiul Fagului” a 
Republicii Moldova.
Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Nistreanu Victoria, Tălămbuță Nina, Larion Alina, Rusu 
Ștefan, Zamornea Maria, Melnic Galina ......................................................................... 118



206

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” 
și a ecosistemelor adiacente.
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila ............................................... 124
Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica 
Moldova.
Sîtnic Veaceslav ............................................................................................................... 131

MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA
Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche 
(Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.
Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraș Vasile, Guțul Tatiana ............................ 139
Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate  
din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian, Țîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slaninа Valerina . 144

ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede 
„Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.
Sandu Maria, Tărîţă Anatol, Lozan Raisa, Moșanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc 
Tatiana .............................................................................................................................. 152
Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, 
edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova.
Braşoveanu Cristina, Braşoveanu Valeriu ........................................................................ 158
Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica 
Moldova.
Canţîr Angela ................................................................................................................... 165
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Nastas Raisa, Goreacioc Tatiana, Gînsari Irina, Cebotari Irina, Lupaşcu Tudor, Sandu 
Maria, Tărîţă Anatolie, Mitina Tatiana ............................................................................. 171

CĂRŢI NOI
Рецензия на монографию «Применение дигаплоидных линий в генетическом 
анализе и в селекции кукурузы». Автор:  Михайлов Михаил Эрикович.
Ботнарь В.Ф. ,  Лупашку Г.А., Кравченко А.Н. ........................................................... 179

DATE COMEMORATIVE

Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi             
Tatiana Popov – 100 ani de la naştere
Ursu Andrei, Curcubăt Stela ............................................................................................ 184

Abstracts (in Eng).. ......................................................................................................... 187

Рефераты (in Rus).. ........................................................................................................ 194



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

207

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



208

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

209

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



210

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

211

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



212

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

213

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



214

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019РефератыРефераты



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

215

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019РефератыРефераты



216

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019РефератыРефераты



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

217

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019РефератыРефераты



218

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

219

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



220

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

221

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



222

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

223

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019


