
ISSN 1857-064X
                                                                          Categoria B

BULETINUL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

ŞTIINŢELE VIEŢII

ИЗВЕСТИЯ
АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ

НАУКИ О ЖИЗНИ

JOURNAL
OF ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA

LIFE SCIENCES

3 (342)
2020

Chişinău



2

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020

COLEGIUL DE REDACŢIE
Redactor -şef

Teodor FURDUI
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, 
Laboratorul Fiziologia stresului, adaptării şi 
Sanocreatologie generală, academician, doctor 
habilitat, profesor. Adresa: str. Academiei, 
1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova. 
Tel.: (+373)22 72 52 09; (+373) 069 97 25 38

Redactor-şef adjunct

Ion TODERAŞ 
Institutul de Zoologie, Centrul de Cercetare a 
Invaziilor Biologice, Laboratorul de Sistematică şi 
Filogenie moleculară, academician, doctor habilitat, 
profesor. Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 
Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373)22 731255; 
E-mail: iontoderas@yahoo.com

Secretar responsabil

Alexandru CHIRILOV
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, 
Laboratorul Fiziologia stresului, adaptării şi 
Sanocreatologie generală, doctor, conferenţiar. 
Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 725071; 
E-mail: biologia.asm@gmail.com

Membri ai Colegiului de Redacţie

Larisa ANDRONIC
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor, Laboratorul Biotehnologii Vegetale, 
doctor, conferenţiar. Adresa: str. Pădurii, 20, 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova.  
Tel.: (+373)22770447; E-mail: andronic.larisa@
yahoo.com

Vasile BOTNARI
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor, Laboratorul Genetica Rezistenţei 
Plantelor, doctor habilitat. Adresa: str. Pădurii, 
20, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova. 
Tel: (+373)22 550455); E-mаil: vasilebotnari@
yahoo.com

Liliana CEPOI
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 
Laboratorul Ficobiotehnologie, doctor, conferenţiar. 
Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova. Teл.: (+373) 22 725306; 
E-mail: lilianacepoi@yahoo.com

Valentina CIOCHINĂ
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, 
Laboratorul Fiziologia stresului, adaptării şi 
Sanocreatologie generală, doctor, conferenţiar. 
Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Teл.: (+373)22 737155; 
E-mail: valentina.ciochina@gmail.com

Gheorghe DUCA
Institutul de Chimie, Centrul Chimie Fizică 
şi Nanocompozite, academician, doctor 
habilitat, profesor. Adresa: str. Academiei, 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova. Tel/Fax.: 
(+373)22 727911; E-mail: duca@asm.md
 
Maria DUCA
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 
Centrul universitar Genetică funcţională, 
academician, doctor habilitat, profesor. Adresa: 
str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel: (+373)22 737431; 
E-mail: mduca2000@yahoo.com

Nicolai DZIUBENCO
Institutul de Cercetări în Fitotehnie “N.I. Vavilov”, 
director, doctor habilitat, profesor. Adresa: 190000, 
Sankt-Petersburg, Rusia. Tel. (812)3142234; 
E-mail: n.dzyubenko@vir.nw.ru

Sebastian FLOQUET
Universitatea Versailles St. Quentin en 
Yvelines,Institutul Lavoisier din Versailles, 
“IUF - Institutul Universitar francez”, 
Şcoala Doctorală MMIB, Universitatea din 
Paris-Saclau, professor asociat. Adresa: 45 
avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles, 
France. www.ilv.uvsq.fr; Tel.+33139254379;  
E-mail: sebastien.floquet@uvsq.fr

Marian-Traian GOMOIU
Comisia de Oceanografie – Limnologie a Academiei 
Române, Institutul Naţional de Cercetare–
Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină – Filiala Constanţa, professor titular la 
Universitatea din Constanţa, professor emerit al 
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, membru titular a 
Academiei Române. Adresa: 336, Bd. Tomis, Cod 
900 514, Constanţa, România. Tel. +40241 690366; 
E-mail:mtgomoiu@gmail.com

Ion MEREUȚĂ
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, 
Laboratorul Alimentație și Digestie sano-
creatologică, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: str. Academiei, 1 MD-2028 Chișinău, Re-
publica Moldova. Tel.:(+373) 22 73 71 42; E-mail:  
ion.mereuta@usmf.md



3

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020

Maria NEDEALCOV
Institutul de Ecologie şi Geografie, Laboratorul 
Climatologie şi Riscuri de Mediu, membru 
corespondent, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel. (+373)22 739838; 
E-mail: ieg@asm.md

Victor ROMANENCO
Institutul de Hidrobiologie al Academiei 
Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Departamentul 
de Fiziologie Ecologică a Animalelor Acvatice, 
academician al ANŞU, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: просп. Героїв Сталінграда, 12, Київ 
- 210, 04210, Україна. Теl.: (044)4193981;  
E-mail: Romanenko.V.D@nas.gov.u
 
Valeriu RUDIC
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, 
Laboratorul Ficobiotehnologie, academician, doctor 
habilitat, profesor. Adresa: str. Academiei, 1, MD-
2028 Chişinău, Republica Moldova.Tel.:(+373)22 
739878; E-mail: acadrudic@yahoo.com

Gheorghe SIN
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti”, preşedinte, membru corespondent 
al Academiei Române, profesor. Adresa: B-dul. 
Marasti Nr. 61, Sector 1, Cod 011464 Bucuresti, 
România. Tel.: +40-21-3184450, +40-21-3184451;
E-mail: sing@asas.ro

Sveatoslav SOROKO
Institutul de Fiziologie şi Biochimie evolutivă 
I.M. Secenov al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei 
Ruse, laboratorul interinstituţional de cercetări 
ecologo - fiziologice comparative, membru 
corespondent al AŞ a FR, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: 194223 Rusia, Sanct-Peterburg, bd. 
Torez, 44. Tel.: (812) 5627901; (812) 5596585;  
E-mail: soroko@iephb.ru

Gheorghe ŞIŞCANU
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor, Laboratorul Fiziologia Plantelor 
Pomicole şi Maturării Fructelor, academician, 
doctor habilitat, profesor. Adresa: str. Pădurii, 20,  
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: 
(+373) 069357299; E-mail: ghsiscanu@rambler.ru

Laurenţia UNGUREANU
Institutul de Zoologie, Laboratorul Hidrobiologie 
şi Ecotoxicologie, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel.: (373)22 241623;  
E-mail: ungur02laura@yahoo.com

Adresa redacţiei:
MD - 2028 or. Chişinău, str. Academiei, l, etaj 4, birou 414. 

tel. (+373 22) 72 50 71 
E-mail: biologia.asm@gmail.com

Tehnoredactare computerizată:
Serghei USATÎI

Format 70x108 1/16. Tiraj 200 ex.  
Tipografia „Capatina Print” SRL

str. Columna, 170
Chişinău, Republica Moldova



4

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020

COLECTIVELE DE REDACŢIE
Fiziologia şi Sanocreatologia

 
Redactor-şef

Teodor FURDUI, Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie, Laboratorul Fiziologia stresu-
lui, adaptării şi Sanocreatologie generală, academi-
cian, doctor habilitat, profesor. Adresa: str.Acade-
miei,1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova.  
Tel.: (+373)22 72 52 09; (+373)069972538

Redactor-şef adjunct

Valentina CIOCHINĂ, Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie, Laboratorul Fiziologia stresu-
lui, adaptării şi Sanocreatologie generală, doctor, 
conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 
Chişinău,    Republica    Moldova. Tel.:(+373)22   
737155; E-mail: valentina.ciochina@gmail.com

Secretar responsabil

Valeria VRABIE, Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie, Laboratorul Fiziologia stresu-
lui, adaptării şi Sanocreatologie generală, doc-
tor, conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, 
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: 
(+373)22 72 96 07; E-mail: valvrabie@yahoo.com

Membri ai Colectivului de redacţie

Ion MEREUȚĂ,  Institutul de Fiziologie și 
Sanocreatologie, Laboratorul Alimentație și Digestie 
sanocreatologică, doctor habilitat, profesor. Adresa: 
str. Academiei, 1 MD-2028 Chișinău, Republica 
Moldova. Tel.:(+373) 22 73 71 42; E-mail:  
ion.mereuta@usmf.md                      

Sveatoslav SOROKO, Institutul de Fiziolo-
gie şi Biochimie evolutivă “I.M. Secenov” al  
Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, laborator-
ul interinstituţional de cercetări ecologo-fiziologice 
comparative, membru corespondent al AŞ a FR, 
doctor habilitat, profesor. Adresa: 194223 Rusia, 
Sanct-Peterburg, bd. Torez, 44. Tel.: (812)562-79-
01; (812) 559-65-85; E-mail: soroko@iephb.ru 

Vladimir ŞEPTIŢCHI, Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie, Laboratorul Alimentaţie 
şi digestie sanocreatologică, doctor habili-
tat, conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, 
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: 
(+373) 069753782; E-mail: septitchi@mail.ru 

Fiziologia şi Biochimia plantelor 
Redactor-şef

Gheorghe ŞIŞCANU, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul  
Fiziologia  Plantelor  Pomicole  şi  Maturării  Fructelor, 
academician, doctor habilitat, profesor. Adresa: 
str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica 
Moldova. Tel.: (+373) 06935 72 99; E-mail: 
ghsiscanu@rambler.ru

Redactor-şef adjunct
Nicolae BALAUR, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Bioenergetica, membru correspondent, doctor 
habilitat, profesor. Adresa: str. Pădurii, 20, 
MD-2002 Chişinău, Republica  Moldova. 
Tel.:(+373)22556096; E-mail: bn1939@yahoo.com

Secretar responsabil
Lilia BRÂNZĂ, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Nutriţia Minerală şi Regimul Hidric al 
Plantelor, doctor, conferenţiar. Adresa: 
str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica 
Moldova. Tel.: (+373)22 53 59 90; E-mail: 
liliabrinza@mail.ru

Membri ai Colectivului de redacţie
Alexandru DASCALIUC, Institutul de 
Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 
Laboratorul Biochimia plantelor, doctor 
habilitat,profesor. Adresa: str. Pădurii, 20, MD-
2002 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 
53 01 77; E-mail: dascaliuca@yahoo.com
Gheorghe SIN, Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice “Gheorghe Ionescu - Şişeşti”, preşedinte, 
membru corespondent al Academiei Române, pro-
fesor, România. Adresa: B-dul. Marasti Nr.61, 
Sector 1, Bucuresti, Cod 011464.Tel.:+40-21-
3184450,+40-21-3184451; E-mail:sing@asas.ro
Anastasia ŞTEFÎRŢĂ, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul Nu-
triţia Minerală şi Regimul Hidric al Plantelor, doc-
tor habilitat, profesor. Adresa: str. Pădurii, 20, MD-
2002 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373)22 
53 59 90; E-mail: anastasia.stefirta@gmail.com
Gheorghe TUDORACHE, Institutul de Ge-
netică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Lab-
oratorul Nutriţia Minerală şi Regimul Hidric al 
Plantelor, doctor, conferenţiar.Adresa: str. Pădu-
rii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova.  
Tel.: (+373) 22 21-05-02;



5

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

Redactor-şef

Maria DUCA, Universitatea de Stat “Dimitrie 
Cantemir”, Centrul universitar Genetică funcţională, 
academician, doctor habilitat, profesor. Adresa:  
str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova. Tel: (+373)22 737431; E-mail: 
mduca2000@yahoo.com

Redactor-şef adjunct

Vasile BOTNARI, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Genetica Rezistenţei Plantelor, doctor habilitat. 
Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel: (+373)22 550455; E-mаil: 
vasilebotnari@yahoo.com

 
Secretar responsabil

Larisa ANDRONIC, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Biotehnologii Vegetale, doctor, conferenţiar. 
Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 770447;  
E-mail:andronic.larisa@yahoo.com

 
Membri ai Colectivului de redacţie

Eugenia COTENCO, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Genetica Rezistenţei Plantelor, doctor, conferenţiar. 
Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel: (+373)22 66 04 24; 
E-mаil: dobynda@yahoo.com

Nicolai DZIUBENCO, Institutul de Cercetări în 
Fitotehnie “N.I. Vavilov”, director, doctor habilitat, 
profesor. Adresa: str. B. Morskaya, 42-44, 190000, 
Sankt-Petersburg, Rusia. Tel.: (812)314-22-34;
E-mail:n.dzyubenko@vir.nw.ru

Maria GONCEARIUC, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Plante Aromatice şi Medicinale, doctor habilitat, 
conferenţiar. Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 
Chişinău, Republica Moldova. Tel: (+373)22 66 03 
94; E-mаil: mgonceariuc@mail.md

Galina LUPAŞCU, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Genetica Aplicată, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel: (+373)22 521179; E-mail: 
galinalupascu@gmail.com

Zoologia

Redactor-şef

Ion TODERAŞ, Institutul de Zoologie, Centrul 
de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul 
de Sistematică şi Filogenie moleculară, 
academician, doctor habilitat, profesor. Adresa: 
str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova. Tel.:(+373)22 73 12 55; E-mail:  
iontoderas@yahoo.com

Redactor-şef adjunct

Laurenţia UNGUREANU, Institutul de Zoologie, 
Laboratorul Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, doctor 
habilitat, profesor. Adresa: str. Academiei, 1, MD-
2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (373)22 
241623; E-mail:ungur02laura@yahoo.com

Secretar responsabil

Livia CALESTRU, Institutul de Zoologie, 
Laboratorul Entomologie, doctor, conferenţiar. 
Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel.: (373)22 73-71-09; 
E-mail: lcalestru@yahoo.com

Membri ai Colectivului de redacţie

Galina BUŞMACHIU, Institutul de 
Zoologie, Laboratorul Entomologie, doctor habili-
tat. Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel.: (373)069 676151;  
E-mail:bushmakiu@yahoo.com

Dumitru MURARIU, Institutul de Speologie 
„Emil Racoviță”, membru corespondent al 
Academiei Române. Adresa: Calea 13 Septembrie, 
Nr. 13, Cod 050711, Sector 5, București, România. 
Tel.: 021.318.81.32; E-mail:dmurariu@antipa.ro 

Andrei MUNTEANU, Institutul de Zoologie, 
Laboratorul ornitologie, doctor, profesor. Adresa: 
str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova. Tel.: (373)22 725566; 
E-mail:munteanuand@rambler.ru
 
Serghei Andreevici OSTROUMOV, Universitatea 
de Stat din Moscova “M.V. Lomonosov”, Facultatea 
de Biologie, doctor habilitat, profesor. Adresa: 
119234, Rusia, Moscova, Leninskie gorâ, 1, bl.12, 
Facultatea de biologie a USM Теl.: (495) 939-27-76. 



6

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020

Microbiologia şi Biotehnologia

Redactor-şef

Valeriu RUDIC, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, Laboratorul Ficobiotehnologie, 
academician, doctor habilitat, profesor. 
Adresa: str.Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, 
Republica Moldova. Tel.: (+373)22 73 98 78, 
E-mail:acadrudic@yahoo.com

Redactor-şef adjunct

Liliana CEPOI, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, Laboratorul Ficobiotehnologie, 
doctor, conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, MD-
2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 
725306; E-mail:lilianacepoi@yahoo.com

Secretar responsabil

Vera MISCU, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, Laboratorul Ficobiotehnologie, 
doctor, conferenţiar. Adresa: str.Academiei, 1, MD-
2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 
72 57 54; E-mail: corolevscaia@yahoo.com

Membri ai Colectivului de redacţie

Steliana CLAPCO, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, Laboratorul Enzimologie, doctor, 
conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 
Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 73 
98 24; E-mail: stela.clapco@gmail.com
 
Ludmila RUDI, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, Laboratorul Ficobiotehnologie, 
doctor, conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, MD-
2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373) 22 
72 53 06; E-mail:ludmila_rudi@yahoo.com

Vitalie SAMOIL Universitatea Massachusetts, 
Departamentul Ştiinţe Veterinare şi Zoologice, 
Institutul de Parazitologie, Amherst, USA, doctor. 
Adresa: 661 N Pleasant St, Amherst, MA 01003, 
USA. E-mail:vitalie.samoil@gmail.com

Leonid VOLOŞCIUC, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Fitopatologie şi Biotehnologie, doctor habilitat, 
conferenţiar. Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 
Chişinău, Republica Moldova. 
Tel.: (+373)22 77 04 92;
 E-mail: l.volosciuc@gmail.com 

Ecologia şi Geografia

Redactor-şef
Maria NEDEALCOV, Institutul de Ecologie şi 
Geografie, Laboratorul Climatologie şi Riscuri de 
Mediu, membru corespondent, doctor habilitat, 
profesor. Adresa: str. Academiei, 1, MD-2028 
Chişinău, Republica Moldova. Tel. (+373)22 73-
98-38; Email: ieg@asm.md

Redactor-şef adjunct

Vasile STEGĂRESCU, Institutul de Ecologie 
şi Geografie, Laboratorul Ecosisteme Naturale 
şi Antropizate, doctor, conferenţiar. Adresa: str. 
Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova. Tel. (+373)22 739838; E-mail: 
v_stegar9@yahoo.fr

Secretar responsabil

Iurii BEJAN, Institutul de Ecologie şi Geografie, 
Laboratorul Geografia Peisajelor, doctor, 
conferenţiar. Adresa: str. Academiei, 1, MD-
2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373) 
22 739838; E-mail:iurie.bejan@gmail.com

Membri ai Colectivului de redacţie
Liviu APOSTOL, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 
România, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
doctor, profesor. Adresa: B-dul Carol I, 22, RO 
700505, Iaşi, România. Tel.: (+40) 744569344; 
E-mail:apostolliv@yahoo.com

Maria SANDU, Institutul de Ecologie şi Geografie, 
Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate, 
doctor, conferenţiar.  Adresa: str. Academiei, 1,  
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova. Tel. (+373) 
22 72 55 42; E-mail:sandu_mr@yahoo.com

Vladimir TODIRAŞ, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul 
Prognoze şi Analize Fitosanitare, doctor habilitat, 
profesor. Adresa: str. Pădurii, 20, MD-2002 
Chişinău, Republica Moldova. Tel:(+373) 
22 56 83 57; E-mail:v.todiras@yahoo.com



7

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Articole de fond

ARTICOLE DE FOND

MĂSURI DE AJUSTARE A APICULTURII CONVENȚIONALE 
LA CEA ORGANICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Cebotari Valentina, Toderaș Ion, Buzu Ion, Ungureanu Laurenția

Institutul de Zoologie

Rezumat
Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea măsurilor de ajustare a apiculturii 
convenţionale la cea organică, de creștere a productivității familiilor de albine și recoltei 
culturilor agricole entomofile, pentru procesarea obținerii produselor apicole și agricole 
bio în Republica Moldova, conform normelor UE. Cercetările științifice au fost efectuate în 
perioada anilor 2011-2018 în grupul de Apicultură al Institutului de Zoologie al Academiei 
de Științe a Moldovei. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate măsuri de fortificare a 
securității ecologice a apiculturii organice, care asigură conformitatea mediului ambiant 
pentru apicultura organică, alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de cules 
în natură, ajustarea infrastructurii logistice a stupinei la exigențele normelor ecologice ale 
UE, asigurarea creșterii direcționate a reginelor de prăsilă sănătoase și viguroase pentru 
completarea familiilor de albine a stupinelor ecologice, polenizarea dirijată cu albine a 
culturilor agricole entomofile pentru creșterea recoltei și obținerea producției apicole și 
agricole bio.
Cuvinte cheie: albine, apicultura organică, măsuri de ajustare, evaluare, mediu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Valentina Cebotari, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 
1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova; e-mail: valentinaceb@yahoo.com; 
tel. +373 693 230 67

Introducere
Apicultura, în Republica Moldova, prezintă o ramură a sectorului zootehnic cu o 

importanţă deosebită pentru economia naţională, datorită valorii şi calităţii produselor 
oferite de către aceasta, faptului creării locurilor de muncă printre păturile vulnerabile 
ale populaţiei din zonele rurale, sporirii considerabile a recoltei culturilor agricole 
entomofile, precum şi pentru menţinerea prin polenizare a homeostaziei şi biodiversităţii 
ecosistemelor naturii.

În total pe ţară sunt apoximativ 180 mii familii de albine, de la care anual se obţin 
circa 4,5 – 5,0 mii tone de miere, dintre care circa 4000 tone se exportă în diferite 
ţări, inclusiv în UE. De la albine se obţin şi alte produse apicole, destul de importante, 
cum sunt: ceara, polenul, propolisul, lăptişorul de matcă, veninul, care sunt utilizate în 
difrite domenii ale economiei naţionale (industria alimentară, medicină, farmaceutică, 
cosmetică, arta plastică etc.).

Unul dintre cele mai importante beneficii aduse omului de către albine, este 
produsul suplimentar obţinut din creşterea productivităţii plantelor entomofile din 
flora cultivată şi cea spontană, ca rezultat al polenizării acestora, asigurând, astfel, şi 
perpetuarea biodiversităţii naturii.
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În Republica Moldova, de către albine sunt polenizate circa 600 mii ha de terenuri 
cu culturi agricole, de la care se obţin suplimentar 20 – 30% de recoltă în valoare anuală 
de peste 3,6 – 4,0 miliarde lei. Spre regret, producătorii agricoli (cultivatorii culturilor 
agricole, specialiștii agronomi), în mare parte, ignorează faptul, că albinele prezintă 
principalul polenizator al culturilor agricole entomofile și pot servi ca factor hotărâtor în 
sporirea recoltei acestora, obținerea produselor agricole și apicole ecologice, asigurarea 
eficienţei economice şi dezvoltării durabile a ramurilor respective din ţară.

Analiza situaţiei apiculturii din ultimii ani demonstrează că, tehnologia tradiţională 
de creştere şi exploatare a familiilor de albine nu asigură populația Republicii Moldova 
cu produse apicole organice şi inofensive, de calitate competitivă, care ar putea fi 
comercializate la preţuri avantajoase [55].

Potrivit unui raport al MIEPO (Moldavian Investment and Export Promotion 
Organization) – Organizație de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din 
Moldova, prețul de achiziție al mierii bio (ecologică) este în prezent cu 90% mai mare 
decât cel al mierii obișnuite [46]. Acesta este motivul pentru care apicultorii doresc 
masiv să practice sistemul de apicultură bio, dar, din necunoaștere a condițiilor și 
a legislației agriculturii organice, ei aplică tehnologiile depășite, pe care le cunosc, 
activând în sistemul tradițional de apicultură și, astfel, producția obținută nu este 
recunoscută ca BIO, iar recolta acesteia scade semnificativ. De aceea, tehnologiile 
specifice ale sistemului apicol bio necesită imperativ studiere profundă pentru a fi 
utilizate. Este necesar de estimat impactul antropic provocat de industrializarea și 
intensificarea agriculturii, factorii poluanți mai frecvent întâlniți, zonele de răspândire 
a acestora și gradul de poluare cu reziduuri (concentrația acestora în resursele mediului 
ambiant), care pot afecta atât albinele melifere ca polenizator entomofil principal, cât și 
producția obținută de la acestea.

În producţia apicolă exportată din Republica Moldova uneori sunt depistate, de 
către organismele de certificare şi control ale UE [27, 47], substanţe nocive şi reziduuri 
poluante, ceea ce conduce la embargoul temporar al acesteia şi compromiterea 
competitivităţii ramurii şi imaginii naţionale pe plan internaţional [2, 3, 5]. În UE, 
apicultura organică este reglementată de un şir de regulamente ale Comnisiei Europene 
(CE), dintre care cele mai importante sunt: Regulamentul CE nr. 834/2007 privind 
productia ecologică şi etichetarea produselor ecologice [47], Regulamentul CE nr. 
834/2009 [28], Regulamentul CE nr. 271/2010 [27] şi Regulamentul CE nr. 392/2013 
[48], care prevăd acreditarea şi certificarea, de către organismele internaţionale 
europene, a stupinelor şi produselor apicole din categoria conveţională, în categoria 
bio (organică), conform unor criterii şi standarde unice.

La noi în Țară atât producătorii agricoli, cât și apicultorii, până în prezent, nu au 
conştientizat faptul, că necunoașterea legislației normative ecologice a UE și utilizarea 
necontrolată a pesticidelor la tratarea culturilor agricole și albinelor melifere are un 
impact dezechilibrat asupra homeostaziei ecosistemelor naturale, cu consecințe finale 
de diminuare a securității sănătății umane.

Principalii poluanţi ai mediului ambiant, în care albina meliferă îşi desfăşoară 
activitatea vitală, sunt pesticidele și unele metale grele (MG), care se acumulează în 
inflorescenţa plantelor melifere, sol şi apă. Din mediul ambiant, poluanţii ajung în hrana 
albinelor, provocând un impact atât asupra sănătăţii şi vitalităţii albinelor, cât şi asupra 
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calităţii şi inofesivităţii produselor apicole, afectând echilibrul factorilor ecologici 
necesari pentru apicultura organică. Unele metale grele (Pb, Cd, Hg), aflându-se în 
componentele biosferei peste nivelul concentraţiei maxime admisibile (CMA), sunt 
toxice pentru biocenozele mediului ambiant, inclusiv pentru animale şi om. Impactul 
nociv al hiperconcentraţiei metalelor grele asupra omului şi animalelor se exprimă 
prin dereglarea balanţei activităţii vitale, creşterea incidenţei bolilor neurologice, 
cardiovasculare şi oncologice, scăderea reproducţiei şi productivităţii lor. Metalele 
grele în concentrații poluante din aer, sol și apă se acumulează, ulterior, în flora şi fauna 
ecosistemelor terestre şi acvatice, producând impactul respectiv [70]. Monitorizarea 
şi reglementarea emisiilor şi răspândirii MG în mediul ambiant, este prevăzută de 
Convenţia de la Arhus (1998) şi Programul European de Monitoring şi Evaluare 
a MG [31]. În acest context, cunoașterea situației privind concentrațiile de metale 
grele în componentele mediului ambiant și cele apicole, ar permite perfecționarea 
managementului acesteia pentru dezvoltarea apiculturii organice.

O îngrijorare deosebită atât în Europa, cât și în întreaga lume, provoacă, în 
ultimul timp, în special, pesticidele sistemice, care sunt utilizate în agricultură la 
tratarea semințelor și stropirea unor culturi agricole pentru combaterea insectelor 
dăunătoare și buruienelor. Potrivit informației „Beyond Pesticides” (organizație 
științifică internațională din SUA) [37], pesticidele neonicotinoide au efecte dăunătoare 
neurotoxice, de reproducere și mutagene la insecte, păsări, pești, melcii din apă dulce, 
râme din sol, libelule, țânțari, precum și vertebrate, menționând că „neonicotinoidele 
ar putea reprezenta noul dezastru ecologic contemporan, fiind o amenințare pentru 
natură”. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională de Cercetare 
a Carcinogenelor au anunțat, în martie 2015, că unele erbicide (Glifosatul) sunt 
carcinogene cu impact dăunător asupa sistemului endocrin [38]. Reziduuri ale acestor 
erbicide pot fi găsite în urina și sângele animalelor, precum și a omului [39]. Efectele 
nocive ale pesticidelor sistemice sunt confirmate de un șir de cercetători renumiți în 
domeniu [2, 30, 33 - 35, 44, 45, 52, 54, 68, 71].

Potrivit altor surse de informații [34], unele pesticide (cum este insecticidul 
organoclorurat Fipronil) alcătuiesc principalii factori chimici care răspândesc 
tulburările de colaps al coloniilor de albine. Un raport din 2013 al EFSA (Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară) a identificat Fipronilul folosit pentru 
tratamentul semințelor ca un risc acut pentru albine, de aceea, la propunerea acestei 
autorități, Uniunea Europeană a votat la 16 iulie 2013 interzicerea acestui pesticid la 
tratarea semințelor de porumb și floarea-soarelui. Totodată, în unele țări, acest pesticid 
continuă să fie utilizat cu derogări de la legislația UE [32].

Mai mulți cercetători au demonstrat că există și un sinergism de acțiune aditivă 
atunci când pesticidele sunt aplicate în combinație. Spre exemplu, unele cercetări atestă 
că neonicotinoidul Tiacloprid, devine mai toxic cu aproximativ de două ori pentru 
albinele melifere atunci, când este folosit în combinație cu fungicidul Propiconazol, și de 
trei ori mai toxic - în combinație cu Trifumizol [35]. În alte cercetări a fost demonstrat că, 
există o sinergie semnificativă între fungicide, insecticidele neonicotinoide și piretroide, 
precum și, acaricidele Flumetrin, Cumafos și Fluvalinat [44]. Alături de interacțiunile 
diferitor pesticide, insecticidele manifestă, de asemenea, un sinergism și cu alți factori 
de stres, cum ar fi infestări cu paraziți. Spre exemplu, mortalitatea albinelor melifere 
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a fost mai mare la cele infestate cu parazitul Nozema și s-a descoperit o interacțiune 
sinergetică a factorilor, ce reduc activitatea enzimatică legată de sterilizarea hranei 
coloniei [1, 45].

Ajustarea (conversia) apiculturii Republicii Moldova la categoria organică 
necesită precedarea unui studiu aprofundat de conformitate a principalelor componente 
ale acesteia, cum sunt: familiile de albine, mediul ambiant, infrastuctura de creştere 
şi îngrijire a familiilor de albine, metodele de hrănire şi nutriţie a familiilor de albine 
în perioadele deficitare de cules în natură, logistica apicolă (unelte, echipamente, 
utilaje) de colectare, procesare primară şi depozitare a produselor apicole, calitatea şi 
inofensivitatea produselor apicole.

O problemă oportună prezintă alimentația albinelor, în perioadele deficitare de 
cules în natură. Întru compensarea neajunsului de substanțe nutritive în alimentația 
albinelor în perioadele deficitare de cules în natură, majoritatea apicultorilor hrănesc 
familiile de albine cu sirop de zahăr, în componența căruia, cu excepția glucidelor, 
lipsesc un șir important de substanțe biologic active. În aceste condiții, consolidarea 
puterii și vigorității acestora prin metode de alimentație balansată cu suplimenți nutritivi 
îmbogățiți cu substanțe biologic active, are o importanță majoră. În acest context, 
biomasa unor microalge, a atras atenția mai multor cercetători [10-12, 69]. 

Potrivit cercetărilor noastre [22, 23, 25, 61-63], biomasa unor microalge acvatice 
are un conţinut bogat de substanţe biologic active, în special, de proteine, glucide, 
lipide, aminoacizi esenţiali, micro-, macroelemente, antioxidanţi (beta-caroten), care 
joacă un rol catalizator în metabolismul substanţelor azotate la albinele lucrătoare, 
participă la sinteza unor enzime, ameliorează activitatea vitală a albinelor, cu influențe 
directe asupra intensității de zbor a acestora, activează funcțiile de cules al nectarului 
şi polenului, precum și funcțiile secretorii ale glandelor cerifere, stimulează funcțiile 
sistemului reproductiv al mătcii, activizând ovogeneza şi ponta. 

Toate acestea determină, în mare măsură, randamentul proceselor fiziologice ale 
organismului tuturor membrilor coloniei de albine, începând cu matca – întemeietoare 
a comunității sociale (coloniei) și finalizând cu albinele lucrătoare, de vitalitatea cărora 
depinde puterea familiilor de albine, capacitatea lor de acumulare a premărgătorilor 
produselor apicole (nectar, polen) şi potenţialul lor productiv în ansamblu.

Problema influenței substanțelor biologic active, în special, ale microelementelor 
rare din compușii organici coordinativi, asupra activității albinelor melifere, prezintă 
o problemă științifică insuficient cercetată. Compușii organici coordinativi sunt mai 
accesibili, datorită tehnologiei mai simple și mai puțin costisitoare de obținere a 
acestora. Datorită structurii chimice și bioelementelor constituente (ioni complecși și 
bipolari cu valențe variabile, liganzi organici de diferită origine), precum și a raportului 
molar de combinare a acestora, compușii organici coordinativi posedă un spectru 
larg de proprietăți bioactive [29]. Aceștia sunt utilizați în diferite biotehnologii de 
sinteză și obținere a unui șir de preparate farmaceutice, precum sunt: vitamina B12 și 
hemoglobina [4], preparate cu proprietăți antidote și detoxifiante [72], antibacteriene 
[59] și antifungice [53]. 

Potrivit cercetărilor noastre anterioare [12, 18, 19], substanțele biologic active, 
în special, unele microelementele rare (Cr, Mo, Co, Bi), din  suplimentele nutritive 
îmbogățite cu unii compuși organici coordinativi, fiind catalizatoare ale unor procese 
fiziologice importante în organismul reginelor și albinelor lucrătoare, contribuie la 
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dezvoltarea cantitativă a familiilor de albine, fortificarea imunității albinelor și creșterea 
rezistenței la boli, și, în final, la sporirea semnificativă a capacității de acumulare în 
cuib a producțiilor apicole (miere, păstură, ceară).

Reieșind din abordările sus-menționate, cercetarea reziduurilor de poluanți din 
mediul ambiant şi identificarea impactului acestora asupra albinei melifere şi produselor 
apicole, studierea conformităţii apiculturii naționale la exigențele celei organice în 
condiţiile diferitor ecosisteme antropizate autohtone, revelarea celor mai răspândite 
pesticide și metale grele, care produc reziduuri în flora meliferă și produsele apicole, 
evidențierea siturilor poluante și zonelor relativ curate de reziduuri ale poluanților care 
pot asigura apicultura ecologică, nutriția organică a albinelor în perioadele deficitare 
de cules în natură, fortificarea puterii familiilor de albine pentru utilizarea acestora 
la polenizarea culturilor agricole entomofile, reprezintă probleme deosebit de actuale. 
În acest context, scopul prezentei lucrări a fost elaborarea măsurilor de ajustare a 
apiculturii convenţionale la apicultura organică, de creștere a productivității familiilor 
de albine și recoltei culturilor agricole entomofile, pentru obținerea produselor apicole 
și agricole bio în Republica Moldova, conform normelor UE.

Material și metode
Elaborarea măsurilor de fortificare a securității ecologice a apiculturii, de sporire 

a productivității familiilor de albine și a recoltei culturilor agricole prin polenizarea 
dirijată cu albine, a fost înfăptuită pe baza cercetărilor științifice multianuale, efectuate 
în perioada 2011-2018 în grupul de Apicultură al Institutului de Zoologie al Academiei 
de Științe a Moldovei. 

Evaluarea conformității mediului ambiant pentru apicultura organică a fost 
efectuată prin cercetarea reziduurilor de poluanți (metale grele și pesticide) în probele 
florilor de plante melifere, prelevate din diferite situri cu diferit impact antropic, 
conform normelor în vigoare [42]. Determinarea concentraţiilor celor mai răspândite 
și periculoase metale grele (Pb, Cd) în probele componentelor mediului ambiant 
şi albinei melifere a fost efectuată în laboratorul acreditat „Geolab”, prin metoda 
spectrometriei de absorbţie atomică cu atomizare termică a elemetelor în atomizator de 
grafit (GFAAS), conform  metodelor standarde ISO: SM SR EN 11047-2006 [56], SM 
SR EN 14084-2006 [57] şi SM SR EN 14083-2006 [58]. 

Reziduurile de pesticide în probele de flori ale plantelor melifere, precum și în 
componentele apicole au fost determinate în Laboratorul acreditat al Întreprinderii de 
Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”, prin 
metodele gaz-cromatografiei - masspectrometrice (GC-MS) și lichid-cromatografiei 
– masspectrometrice (LC-MS), descrise de Lazări I. (2000) în Culegerile de metode 
standarde SM [40].

Datele obținute, privind concentrațiile de metale grele și conținutul reziduurilor 
de pesticide în probele cercetate, au fost comparate cu normele limitelor maxime 
admisibile (LMA), conform Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise 
de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din/sau de pe produse alimentare şi hrană 
de origine vegetală şi animală pentru animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1191 din 23.12.2010 [49], ajustat la normele UE. 

Pentru elaborarea procedeelor noi de hrănire a albinelor în perioadele deficitare 
de cules în natură au fost testate în hrană un șir de amestecuri nutritive îmbogățite 
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cu suplimente biologic active, derivate ale Spirulinei platensis cultivate pe 
remedii de compuși organici coordinativi, ale microalgelor acvatice (Scenedesmus 
cuadricauda, Scenedesmus apiculatus, Oocystis borgei Snow) și ale unor compuși 
organici coordinativi de generație nouă (Sulfat de [tris-tiosemicarbazidat de 
cobalt(III)]·[1, 2-diaminociclohexantetraacetat de bismut(III) hexahidrat] - 
[Co(tios)3][Bi(edta)]SO4·6H2O și [Tetraoxoetilendiaminotetraacetatdimolibden(V)] 
de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-semihidrat – (PPh4)2[Mo2O4(edta)]·2,5H2O). În toate 
experiențele de testare au fost formate loturi similare cu familii de albine, incluzând 
lotul martor și loturile experimentale. 

Evaluarea gradului de dezvoltare a caracterelor morfo-productive ale familiilor 
de albine a fost efectuată, conform metodelor elaborate de noi [6] pentru Norma 
zootehnică privind bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului 
genitor apicol, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 
28.04.2011 [43].

La creșterea reginelor de prăsilă au fost aplicate metode inovative tot de noi 
elaborate [26, 14], care asigură eficiența sporită de creștere direcționată a reginelor 
sănătoase și bine dezvoltate.  

Pentru creșterea recoltei culturilor agricole entomofile, au fost testate și aplicate 
metode și procedee eficiente de polenizare dirijată cu albine, elaborate pe care le-am 
elaborat în rezultatul cercetărilor speciale [20, 21, 24].

Măsurile de asigurare a infrastructurii logistice a stupinei la exigențele apiculturii 
organice au fost elaborate în baza studierii literaturii de profil în domeniu [2, 5, 55], 
precum și în conformitate cu prevederile actelor normative ale UE [27, 28, 47, 48, 50] 
și ale legislației naționale în domeniu: Legea nr. 115 din 2005 cu privire la producția 
agroalimentară ecologică [41] și Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 2008 cu privire 
la aprobarea Reglementării tehnice „Producția agroalimentală ecologică și etichetarea 
produselor agroalimentare ecologice” [36].

Datele obţinute în rezultatul cercetărilor la toate etapele științifice au fost comparate 
între variabilele respective, iar diferențele acestora au fost prelucrate în conformitate 
statistic cu ajutorul softului computerizat „STATISTICA – 12” şi apreciată certitudinea 
lor, conform statistcii biometrice variaţionale, după metodele lui Плохинский Н.A., 
1989 [73].

Rezultate și discuții
Rezultatele cercetărilor au demonstrat că, pentru ajustarea tehnologiei apicole 

autohtone la normele UE privind apicultura organică este necesar transferul tehnologic 
al realizărilor ştiinţifice și implementarea măsurilor de asigurare a conformității 
mediului ambiant, a alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de cules 
în natură și a infrastructurii logistice a stupinei la exigențele apiculturii organice, 
conform normelor UE, de creștere direcționată a reginelor de prăsilă cu împerecherea 
lor în nuclee speciale și de polenizare dirijată cu albine a culturilor agricole entomofile. 
Implementarea acestor măsuri inovative contribuie la fortificarea securității ecologice 
și dezvoltarea ramurilor apicole și agricole în țară. Măsurile elaborate cuprind metode 
și procedee detaliate de punere în aplicare a realizărilor științifice obținute în rezultatele 
cercetării, după cum urmează.
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1. Asigurarea conformității mediului ambiant.
Pentru asigurarea conformității mediului ambiant, în cadrul acestei măsuri, se 

propune apicultorilor, ca, înainte de amplasarea stupinelor atât la staționar, cât și la 
pastoral, să investigheze mediul ambiant la conținutul de metale grele și pesticide prin 
una din următoarele metode (procedee).

1.1. Testarea florilor melifere din aria de zbor a albinelor la conținutul de 
reziduuri ale celor mai răspândite și periculoase metale grele (Pb, Cd) și pesticide, care 
sunt deseori decelate în mediul ambiant autohton, după cum sunt:

- insecticide organoclorurate (Fipronil, Spirodiclofen);
- insecticide organofosforice (Azoxistrobin, Carbendazim, Dimetoat,Clorpirifos);
- insecticide neonicotinoide (Imidacloprid, Tiacloprid, Tiametoxam, Clotianidin);
- insecticide piretroide (Tau-fluvalnat, Deltametrin, Cipermetrin, Piretrin);
- fungicide triazolice (Bitertanol, Fenhexamid, Difenoconazol, Mepanipirim, 

Ciprodinil);
- fungicide dicarbosimidice (Ciprodinil);
- acaricide (Amitraza);
- erbicide (Glifosat, Sulfosulfurol, Amidosulfuron, Amitrol, Petoxamid).
În total se propune monitorizarea conținutului de reziduuri ale 26 de pesticide. 

Pentru comparație specificăm că, în Laboratorio Ambiente din Toscana, Italia, produsele 
apicole sunt testate la conținutul a 261 de pesticide, iar în Laboratoire Famille Michaud 
Apiculteurs Depuis 1920, din Versailles, Franța, mierea este testată la conținutul a 302 
denumiri de pesticide.

Conținutul de reziduuri nocive în florile melifere reflectă, în mare măsură, 
conformitatea mediului ambiant în general. Cercetările științifice efectuate de noi au 
demonstrat că, între conținutul de reziduuri în flori și cel din sol există corelații strânse, 
destul de semnificative.

La începutul perioadei de înflorire a plantelor melifere se prelevează (în pungi 
de plastic) probele de flori în amestec de la principalele plante melifere, aflate în situl 
în care se preconiziează amplasarea stupinei la cules. Din aria de zbor a albinelor se 
prelevează 5-7 probe de flori din diferite locuri, la diferită distanță de la locul preconizat 
pentru amplasarea stupinei. Fiecare probă trebuie să aibă masa de cel puțin 100 g de 
flori. Prelevarea probelor de flori se efectuează disdedimineață, astfel încât până la 
amează, acestea (probele) să fie transportate la laboratorul acreditat pentru efectuarea 
analizelor de decelare a metalelor grele și pesticidelor. Pentru obținerea rezultatelor cât 
mai credibile este de dorit ca analizele de laborator să fie efectuate în aceeași zi.

Rezultatele analizelor de laborator se examenează prin compararea datelor 
obținute cu limitele maxim admisibile, conform normelor naționale și UE aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 [49]. În cazul în care concentrațiile 
de reziduuri în probele de flori nu depășesc limitele maxim admisibile, atunci mediul 
ambiant este considerat nepoluat și conform pentru practicarea apiculturii organice.

1.2. Testarea polenului colectat de albine din aria de zbor. Această metodă 
(procedeu) este mai obiectivă și avantajoasă, deoarece se efectuează apimonitoringul 
mediului ambiant prin intermediul unui produs apicol alimentar bioindicator, care 
reflectă adecvat gradul de poluare a mediului, simplifică substanţial metodele de evaluare 
şi reduce la minimum costul acestora, prevede o scară obiectivă de gradaţie a poluării 
mediului cu metale grele şi pesticide, o comparaţie corectă a conţinutului acestora în 
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produsul apicol bioindicator cu concentaţiile maxim admisibile, conform standardelor 
Uniunii Europene (UE), ajustate la normele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) 
şi Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) [49]. 

Esenţa procedeului constă în determinarea, într-un laborator acreditat, a conţinutului 
de metale grele (Pb, Cd) și pesticide (26 de pesticide sus-menționate) în polenul colectat 
de albine. Rezultatele analizelor de laborator sunt comparate cu o scară de gradaţie a 
poluării mediului, elaborată prealabil ţinând cont de depăşirea concentraţiilor maxim 
admisibile (LMA) ale standardelor UE, în următoarele categorii: nepoluat (conţinutul de 
poluanți nu atinge LMA), slab poluat (conţinutul de poluanți depăşeşte LMA cu până la 
20%), mijlociu poluat (conţinutul de poluanți depăşeşte LMA de la 20 până la 50%) şi, 
puternic poluat (conţinutul de poluanți depăşeşte LMA cu peste 50%).

În condițiile de teren, acest procedeu se realizează în modul următor. La începutul 
înfloririi plantelor melifere în zona preconizată pentru amplasarea stupinei și evaluarea 
gradului de poluare a mediului ambiant cu metale grele și pesticide se amplasează 3-5 
stupi de control cu familii de albine, în jurul cărora se evaluează calitatea mediului 
ambiant pe o rază de 3 km – raza de zbor productiv al albinelor. A doua zi după amplasare, 
când albinele s-au obişnuit cu mediul ambiant şi au o activitate bună de zbor, la orele 900 – 
1000, la urdinişul fecărui stup se ataşează câte un colector de polen, prin care trec albinele 
culegătoare şi lasă polenul adunat în ghemotoace. La fiecare 2-3 ore, se verifică vizual 
cantitatea de polen acumulată în colector, şi în cazul în care aceasta este suficientă, de la 
fiecare familie de albine se prelevă câte 3 probe a câte 100 g de polen proaspăt. Polenul se 
ambalează într-un săculeţ de polietilenă, şi se transportă, cât mai urgent (pentru ca acesta 
să nu-şi piardă umiditatea naturală), la laboratorul acreditat pentru analiza poluanților 
respectivi. Analizele de laborator se efectuează operativ în aceeaşi zi. Rezultatele 
determinării conţinutului de metale grele și pesticide în polenul proaspăt sunt comparate 
cu scara de gradaţie a nivelului de poluare a mediului ambiant, elaborată prealabil.

Prezentăm scara de gradație a nivelului de poluare a mediului ambiant cu metale 
grele și pesticide după conţinutul acestora în polenul proaspăt colectat de albine.

Tabel. Scara de gradaţie a nivelului de poluare a mediului ambiant cu metale grele și 
pesticide după conţinutul acestora în polenul proaspăt colectat de albine

Denumirea 
poluantului

Limita maxim 
admisibilă în polen 

(LMA)
(Standard UE și 

MD), mg/kg

Nivelul de poluare a mediului, conform concentraţiei 
metalelor grele și pesticidelor  în polen, mg/kg

Nepoluat
(< LMA)

Slab poluat
(până la 
+20%)

Mijlociu poluat 
(de la 20 până 

la 50%)

Puternic 
poluat (peste 

50%)
Metale grele

Plumb (Pb) 3,00 < 3,00 3,00 – 3,60 3,61 – 4,50 > 4,5
Cadmiu (Cd) 1,00 < 1,00 1,00 – 1,20 1,21 – 1,50 > 1,5

Pesticide
Tau-fluvalinat 0,01 < 0,01 0,01 - 0,012 0,013 - 0,015 > 0,015

Clorpirifos 0,01 < 0,01 0,01 - 0,012 0,013 - 0,015 > 0,015
Imidacloprid 0,05 < 0,05 0,05 – 0,06 0,061 – 0,075 > 0,075

Difenoconazol 0,01 < 0,01 0,01 - 0,012 0,013 - 0,015 > 0,015
Ciprodinil 0,05 < 0,05 0,05 – 0,06 0,061 – 0,075 > 0,075
etc. . . . .
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Efectul procedeului de evaluare a gradului de poluare a mediului ambiant este 
cauzat de faptul că polenul proaspăt, prelevat din colectorul instalat la stup, este 
cel mai bun produs apicol bioindicator acumulativ al poluanților de metale grele și 
pesticide, şi foarte eficient. Din momentul culegerii de către albine a polenului de pe 
florile plantelor melifere, până la aducerea acestuia în stup expiră un timp relativ scurt 
(15-20 min). Pentru acumularea în colector a unei cantităţi de polen suficiente pentru 
prelevarea probei necesare analizei de laborator durează nu mai mult de 2-3 ore. În 
această perioadă, polenul îşi păstrează starea proaspătă şi reflectă destul de obiectiv 
concentraţiile de poluanți în natură. Conținutul poluanților în polenul proaspăt este în 
strânsă legătură corelativă cu conținutul acestora în inflorescenţa plantelor melifere şi 
celelalte componente ale mediului (aer, sol, apă).

2. Asigurarea alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de 
cules în natură.

Apicultorii se confruntă anual, la sfârşitul perioadei de iernare (februarie) şi 
începutul primăverii (martie-aprilie), cu problema epuizării rezervelor de hrană naturală 
din cuibul familiei de albine, când în organismul albinelor se constată și o insuficienţă de 
substanţe nutritive bioactive, în special, de glucide, proteine, microelemente, vitamine, 
care au un rol hotărâtor în procesele fiziologice de activitate vitală a organismului 
albinei, determinând capacitatea de reproducţie şi dezvoltare ulterioară a familiei de 
albine în ansamblu. 

Întru compensarea neajunsului de substanţe nutritive în alimentaţia albinelor în 
perioadele deficitare de cules în natură, majoritatea apicultorilor hrănesc familiile de 
albine cu sirop de zahăr, în componenţa căruia, cu exepţia glucidelor, lipsesc un şir 
important de substanţe biologic active.

În aceste condiţii, de către noi au fost elaborate un șir de procedee de hrănire a 
familiilor de albine cu suplimente nutritive glucidice, îmbogățite cu substanţe biologic 
active de diferită origine organică, care le propunem apicultorilor.

2.1. Procedee de hrănire a familiilor de albine cu suplimente nutritive 
îmbogățite cu substanțe biologic active din extractul biomasei cianobacteriei 
Spirulina platensis.

Aceste procedee sunt descrise în brevetele de invenţie: MD 475 Z 2012.09.30 
[64], MD 476 Z 2012.09.30.17 [65], MD 477 Z 2012.09.30 [66].

Esența procedeelor constă în hrănirea familiilor de albine peste o zi, pe parcursul 
a 2 săptămâni, cu câte 100 ml (la fiecare interval de faguri populat cu albină) de 
supliment nutritiv de sirop din zahăr de 50%, îmbogățit cu substanțe biologic active 
din extractul biomasei cianobacteriei Spirulina platensis, cultivate în prezenţa unor 
compuşi organici coordinativi, cum sunt: monocloracetatul de Zn(II) tetrahidrat – 
Zn(CH2ClCOO)2·4H2O; alaunul de Cr şi K – KCr(SO4)2·12H2O și selenitul de Fe(III) 
hexahidrat – FeSeO3·6H2O. Extractul biomasei Spirulina platensis se adaugă în 
amestecul nutritiv în formă de soluţie apoasă cu concentraţia de 1mg% în cantitate de 
2 ml la 1L de sirop. 

Cercetările noastre [10, 11, 12] au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine, în 
perioada deficitară de cules în natură, cu amestec nutritiv din sirop de zahăr îmbogăţit cu 
suplimente bioactive obţinute din extractul biomasei cianobacteriei Spirulina platensis, 
cultivate în prezenţa compuşilor organici coordinativi sus-nominalizați, contribuie la 
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creşterea prolificităţii mătcilor și cantităţii de puiet căpăcit cu 32,6-74,4%;  puterii 
familiei cu 18,1-25,3%; intensităţii de zbor a albinelor cu 19,7-23,1%; rezistenţei la 
boli cu 13,4-18,5%; viabilităţii puietului cu 14,2-17,7 %; cantităţii de ceară crescute 
în cuib cu 41,0-48,0%;  cantităţii de păstură cu 52,5-106,7% şi cantităţii de miere 
acumulate în cuib cu 53,1-90,0%.

Rezultatul obţinut este determinat de prezenţa în suplimentele nutritive a 
substanţelor biologic active, cum sunt: aminoacizii, acizii lipidici indispensabili, 
peptidele, vitaminele (în special B12 și B6), pigmenţii antioxidanţi şi microelementele 
(în special, Zn, Cr, Fe, Se) în cantități necesare, fiind catalizatori ai unor funcţii 
importante de regenerare a celulelor ţesuturilor ovariene ale mătcilor, precum şi a 
glandelor lactogene și cerifere ale albinelor lucrătoare, cu proprietăţi stimulatoare, 
imunomodulatoare şi antioxidante, fiind parte componentă a unor hormoni şi enzime 
din hemolimfă, care contribuie la ameliorarea penetrabilităţii celulelor ţesuturilor 
organice, participă la procesul regenerării hemocitelor şi fortificării sistemului imun 
al organismului ce determină, în final, calitatea şi nivelul alimentaţiei permanente a 
mătcilor, precum şi a larvelor de puiet în primele zile, dezvoltarea familiei și creșterea 
productivității ei.

2.2. Procedee de hrănire a familiilor de albine cu suplimente nutritive 
îmbogățite cu substanțe biologic active din biomasa unor microalge acvatice.

Procedeele sunt descrise în brevetele de invenție: MD 1061 Y 2016.08.31[61]; 
MD 1062 Y 2016.08.31[62]; MD 1079 Y 2016.10.31[63].

Esența procedeelor constă în hrănirea familiilor de albine la sfârşit de iarnă, în 
perioada deficitară de cules în natură, când temperaturile atmosferice sunt scăzute, 
cu pastă nutritivă preparată din amestec de pudră de zahăr cu miere în proporţie de 
7:3, îmbogățit cu suplimente biologic active din biomasele microalgelor monocelulare 
acvatice Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus și Oocystis borgei Snow, 
care sunt amestecate cu pasta în cantitate de 10 ml de suspensie de 2% la 1 kg de amestec 
de pastă. Hrănirea familiilor de albine cu pasta nutritivă îmbogăţită se efectuează prin 
distribuirea acesteia sub forme de turte puse în cuib deasupra spetezelor de rame. La 
fiecare ramă cu albine se pune câte o turtă, fiecare având greutatea de 200 g.

Cercetările noastre [22, 23, 25] au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine, în 
perioada deficitară de cules în natură, (sfârșitul iernii – februarie și începutul primăverii 
– martie) cu pastă nutritivă din zahăr-pudră + miere în raport de 7:3, îmbogățită 
cu suplimente biologic active din biomasa microalgelor acvatice Scenedesmus 
quadricauda, Scenedesmus apiculatus și Oocystis borgei, contribuie la creșterea 
prolificității mătcilor - cu 7,8-10,3%, cantității de puiet căpăcit – cu 7,7-9,3%, puterii 
familiei de albine – cu 7,1- 9,3%, rezistenței familiilor la boli – cu 1,8-3,8%, viabilității 
puietului din cuib – cu 1,2-1,7%,  cantității de păstură acumulate în cuib – cu 15,5-
27,6%, cantității de ceară crescute pe faguri – cu 13,3-36,7% și cantității de miere 
acumulate în cuib – cu 28,0-38,9%.

Rezultatul obținut este cauzat de sporirea digestibilităţii şi accesibilităţii 
substanţelor nutritive ale biomasei, dat fiind faptul că microalgele Scenedesmus 
quadricauda, Scenedesmus apiculatus și Oocystis borgei, sunt acoperite cu o peliculă 
protectoare subţire, iar biomasa are un conţinut bogat de substanţe biologic active, 
în special, de proteine, glucide, lipide, aminoacizi esenţiali, micro- macro- elemente, 
antioxidanţi (beta-caroten), care au un rol catalizator în metabolismul substanţelor 
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azotate la albinele lucrătoare, participă la sinteza unor enzime, ameliorează activitatea 
vitală a albinelor, cu influențe directe asupra intensității de zbor a acestora, activizând 
funcțiile de cules al nectarului şi polenului, precum și funcțiile secretorii ale glandelor 
cerifere, stimulând funcțiile sistemului reproductiv al mătcii, activizând ovogeneza şi 
ponta. Toate acestea determină, în mare măsură, activizarea proceselor fiziologice ale 
organismului tuturor membrilor coloniei de albine, începând cu matca – întemeietoare 
a comunității sociale (cuibului) și finalizând cu albinele lucrătoare, de vitalitatea cărora 
depinde puterea familiilor de albine, capacitatea lor de acumulare a premărgătorilor 
produselor apicole (nectar, polen) şi potenţialul lor productiv în ansamblu.

2.3. Procedee de hrănire a familiilor de albine cu suplimente nutritive 
îmbogățite cu substanțe biologic active ale unor compuși organici coordinativi.

Procedeele sunt descrise în brevetele de invenție: MD 850 Z 2015.08.31[67] și 
MD 4438 B1 2016.10.31[60]. 

Esența procedeelor constă în hrănirea familiilor de albine primăvara, în perioada 
deficitară de cules în natură, cu un amestec nutritiv de sirop de zahăr de 50%  îmbăgățit 
cu suplimente biologic active, ale compușilor organici coordinativi heteronucleari 
(Sulfat de [(tris-tiosemicarbazidat de cobalt(III)]• [1, 2-diaminociclohexantetraacetat 
de bismut (III)] hexahidrat, cu formula chimică -  [Co(tios)3][Bi(cdta)]SO4•6H2O și 
Micro [tetraoxoetilendiaminotetraacetatmolibden (V)] de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-
semihidrat, cu formula chimică - [P(C6H5)4]2[Mo2O4( C10H12N2O8)]x4H2O),  în formă 
de soluţie apoasă cu concentraţia 1 mg%, amestecată cu siropul de zahăr în raport de 
2:100, fiind administrat în hrana albinelor în cantitate de 200 ml de amestec la fiecare 
interval de rame populat cu albine, la fiecare 2 zile, timp de două săptămâni.

Cercetările noastre [19, 18] au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine, în 
perioada deficitară de cules în natură, cu suplimentele nutritive îmbogățite cu substanțe 
biologic active ale compușilor organici coordinativi sus-nominalizați, contribuie la 
creșterea prolificității mătcilor și cantității de puiet căpăcit cu 9,7-10,5%, puterii familiei 
- cu 9,7-11,9 %, rezistenţei la boli a coloniei – cu 4,3-5,0%, viabilităţii puietului – cu 2,2-
2,6%, cantităţii de păstură acumulate în cuib - cu 21,8-23,3%, cantităţii de ceară crescute 
pe faguri - cu 38,5-39,3% și cantității de miere acumulate în cuib - cu 20,0–25,4%.

Influenţa benefică a suplimentelor nutritive îmbogățite cu compuşii organici 
coordinativi asupra funcţiilor vitale ale familiilor de albine se explică, nu numai prin 
acţiunea microelementelor rare, care au un rol catalizator al proceselor fiziologice 
a schimbului de substanțe în organismul albinei, dar şi prin acţiunea complexă a 
tuturor substanţelor biologic active din structura moleculară complicată a acestora 
cu legăturile lor structurale foarte strânse şi stabile, inclusiv, a ionilor complecşi ai 
liganzilor, ai ionilor metalici și radicalilor cu valenţa modificată, şi cu proprietăţi 
sporite de penetrabilitate a membranelor celulelor din ţesuturile vii ale organismelor 
asupra cărora aceştia influenţează. Substanțele biologic active ale compușilor organici 
coordinativi contribuie, în special, la fortificarea imunităţii organismului insectei şi, în 
ansamblu, la creşterea productivităţii familiilor de albine. 

3. Asigurarea infrastructurii logistice a stupinei la exigențele apiculturii 
organice, conform normelor UE.

Amplasarea stupinei, asigurarea proceselor tehnologice de producție și 
infrastructurii logistice a acesteia pentru conversia la apicultura ecologiică se efectuează 
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în conformitate cu directivele și regulamentele CE (834/2007 [47], 889/2008 [51], 
834/2009 [28], 271/2010 [27], 392/2013 [48]), precum și cu legislația națională în 
domeniu (Legea nr. 115 din 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică 
[41], Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 2008 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Producția agroalimentală ecologică și etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice” [36]).

Principalele principii de cerințe ecologice se referă la amplasarea stupinei, 
asigurarea stupilor ecologici, dotarea acestora cu faguri ecologici, asigurarea utilajelor, 
suporturilor și uneltelor ecologice, hrănirea ecologică a albinelor, procesarea, ambalarea 
și certificarea producției, profilaxia și combaterea bolilor în stupină.

Amplasarea stupinei. Stupina trebuie să fie amplasată în situri în care familiile 
de albine în raza de 3 km vor dispune de suficientă hrană culeasă din plantele melifere 
ecologice (nepoluate). Pentru asigurarea acestei condiții noi am propus evaluarea 
conformității medului ambiant, conform pct.1. Vatra stupinei trebuie să fie la o distanță 
nu mai aproape de 1 km față de sursele poluante industriale (fabrici, uzine, baze auto, 
autostrade și șosele etc.). Vatra stupinei de dorit să fie împrejmuită cu gard ecologic 
(din arbuști, tufiș natural, mlajă de lozie, răchită, salcie, cătină etc.).

Stupii ecologici, trebuie să fie confecționați din lemn natural (preferat de brad), 
conform standardelor în vigoare. Pentru protecția de intemperii, stupii pot fi vopsiți cu ulei 
de in, sau cu vopsele speciale ecologice. Cercetările noastre anterioare [8] au demonstrat 
că stupii verticali au avantaje de confort pentru albine, comparativ cu cei orizontali. 
Întreţinerea familiilor de albine în stupi verticali asigură o creştere a prolificităţii mătcilor 
- cu 3,5%, a puterii familiei – cu 6,0% și a producţiei de miere cu 19,1%. Exploatarea 
familiilor de albine în stupi verticali asigură o eficienţă economică de cel puţin 23,8 euro 
per familie de albine. Ramele din stup, de asemenea, trebuie confecționate din lemn 
natural, iar sârmele pentru fixarea fagurilor să fie obligator din inox. 

Fagurii. În perioada de conversie, timp de 1 an se înlocuiesc toți fagurii vechi cu 
faguri noi din ceară ecologică. Fagurii din ceara ecologică pot fi procurați din unități 
comerciale specializate, care asigură certificat ecologic pentru fagurii comercializați, 
sau pot fi confecționați la propria stupină cu ajutorul utilajului special din ceara 
ecologică acumulată din descăpăcirea celulelor cu miere. Această ceară se consideră 
ecologică, dacă sunt respectate toate regulile de procesare a acesteia și, dacă în stup, nu 
au fost utilizate substanțe interzise la tratamentul antivarroa, antinozema, antimolie etc.

Utilajul și unelte. Toate utilajele (extractorul de miere, topitorul de ceară, vana de 
descăpăcire, colectorul de polen, colectorul de venin, vasele, recipientele de depozitare 
și ambalare a mierii și altor produse apicole), uneltele (dalta, cuțitul de descăpăcire, 
furculița) și instrumentele (perforatorul, sfredelele), care intră în contact cu rama, 
mierea, ceara, polenul, și alte produse apicole trebuie să fie din inox, sticlă sau masă 
plastică specială, cu certificat de utilizare pentru produsele alimentare. 

Hrănirea ecologică a albinelor. Alimentația artificială a albinelor în perioadele 
deficitare de cules, precum și la polenizarea livezilor, se efectuează cu miere, sau zahăr 
ecologic certificat, sau cu amestecul acestora. Se permite adaosul de diferite suplimente 
nutritive de origine naturală sau organică, descrise la pct. 2. Pentru evitarea înmulțirii 
exagerate a protozoarelor Nosema sp., nu se admite administrarea în hrana albinelor a 
suplimentelor nutritive proteice până la zborul de curățire a albinelor. 
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Profilaxia și combaterea maladiilor. La stupina aflată în conversie pentru 
apicultura ecologică se acordă o deosebită atenție, în primul rând, profilaxiei bolilor și 
combaterii maladiilor prin metode nepoluante. 

Profilaxia maladiilor se realiizează prin:
- selecția familiilor de albine rezistente la iernare și cu instinctul igienic (rezistența 

la boli) ridicat, conform metodelor propuse de noi [6, 7, 9, 13 - 17];
- schimbarea anuală a cel puțin 40-50% de regine, în special, a celor cu semne de 

careva afecțiuni, cu prolificitatea scăzută și care au depășit 2 sezoane active de ouat, 
cu regine de prăsilă tinere, robuste, sănătoase, cu proveniența genealogică distinctă, 
crescute în stupinele de prăsilă prin metode dirijate, descrise la pct. 4; 

- evitarea factorilor favorizanți și a căilor de contaminare a coloniilor de albine;
- asigurarea condițiilor de liniște totală a iernării coloniilor de albine;
- neadmiterea folosirii echipamentelor contaminate;
- neadmiterea schimbului de materiale infectate între stupine;
- evitarea hrănirii albinelor cu miere și polen contaminate;
- neadmiterea furtișagului, fenomen prin care albinele transferă o cantitate mare 

de germeni de la familiile bolnave și slăbite la cele sănătoase;
- menținerea familiilor de albine în stare activă și viguroasă;
- supravegherea pasivă (vizuală, fonendoscopică) și activă (clinică, anatomo-

patologică și prin examene de laborator) a puietului;
- îndepărtarea periodică pe parcursul anului (iarna, primăvara, vara, toamna) a 

albinelor moarte și a reziduurilor de pe fundul și oglinda stupilor, de pe întreaga vatră 
a stupinei, și distrugerea acestora prin ardere;

- asigurarea ventilației corespunzătoare în stup pentru reducerea umidității;
- reformarea obligatorie anual a cel puțin 1/3 din fagurii vechi și cu pete de diaree;
- neadmiterea completării rezervelor de hrană pentru perioada de iarnă cu miere 

de mană;
- adaosul în apa potabilă a adăpătorului stupinei a 3-5 g/L de sare de bucătărie 

pentru ca albinele, odată cu primul zbor de curățire, să se obișnuiască cu apa slab sărată 
din adăpător și să nu accepte alte surse de adăpare nepotabilă posibil infectate. Pentru 
aceasta, adăpătorul cu apă potabilă puțin sărată nu trebuie să lipsească pe întreaga 
perioadă de zbor a albinelor, inclusiv la pastoral;

- dezinfectarea mâinilor apicultorului (personalului) care manipulează familiile de 
albine și inventarului apicol după utilizare la sfârșitul zilei, sau dezinfecția acestora și 
a locului respectiv după manipularea fiecărui stup contaminat, cu aplicarea mijloacelor 
ecologice permise: săpun potasic și sodic, apă ferbinte și aburi, lapte de var, var stins 
și nestins, hipoclorit de sodiu, sodă caustică, peroxid de hidrogen, esențe naturale de 
plante, acid citric, peracetic, acid formic, acid lactic, acid oxalic, acid acetic, alcool 
etilic, uleiuri eterice sau combinații ale acestora. 

Combaterea maladiilor la albine sunt determinate de etiologia acestora și se 
realizează prin următoarele măsuri.

La bolile bacteriene, inclusiv ale Locei americane și Locei europene, precum și la 
cele micotice și virale, măsurile de combatere constau în:

- distrugerea prin ardere a familiei de albine și a tuturor fagurilor din stupul afectat;
- corpurile de stupi și ramele goale se flambează cu arzătorul;
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- inventarul apicol (scule, dispozitive), precum și echipamentul apicol se 
dezinfectează cu rigurozitate, utilizând dezinfectantele admise sus-menționate;

- este interzisă orce încercare de tratamente cu antibiotice a oricăror boli la albine.
La Nosemoza și Amibioza, combaterea se realiziază prin tratament cu sirop de 

zahăr îmbibat cu mijloace medicamentoase de origine natutală de tip Protofil (extracte 
hidroalcoolice din plante medicinale, uleiuri eterice, acizi organici), care conțin un șir 
de substanțe biologic active (hidrocarburi ciclice și alifatice, sesquiterpene, triterpene, 
compuși fenolici și flavonici, acid oleanolic, microelemente și vitamine) ce stimulează 
secreția enzimatică digestivă a albinelor și larvelor, fortifică imunitatea albinelor, 
inhibă flora patogenă intestinală, penetrează membranele sporale ale protozoarelor și 
împiedică realizarea ciclului evolutiv al acestora.

La Varroza, Acarapioza, Brauloza, Triungulinoza și alte parazitoze, combaterea 
se efectuează prin tratamente cu acizi organici, în special, acid oxalic, acid formic, 
acid acetic, acid lactic, acid citric, precum și în combinație cu unele uleiuri eterice 
și extracte din plante medicinale. Pentru Varroa este important perioada de tratare, 
cea optimală fiind august-octombrie și primăvara timpuriu (februarie-martie). Pentru 
apicultura ecologică nu se admite tratarea acestor maladii parazitare cu preparate ce 
conțin pesticidele Amitraza și Fluvalinat, deoarece contravine normelor UE. Aceste 
pesticide poluează produsele apicole (mierea, ceara, polenul) și prezintă pericol nociv 
pentru sănătatea umană.

Intoxicațiile la albine se tratează prin administrarea siropului de zahăr călduț 
(37oC) cu adaos de medicamente naturale bazate pe extracte din plante medicinale 
(Protofil) în amestec cu suc natural storcat din lămâie. 

Galerioza (fluturul de găselniță) se combate cu mijloce nepoluante, prin: folosirea 
capcanelor luminoase, cu clei și atractanți pentru atragerea adulților și capturarea lor; 
utilizarea aparatelor electrice antiinsecte, care acționează prin lumină ultravioletă și 
electrocutare; îndepărtarea fagurilor puternic atacați și supunerea acestora topirii la 
temperaturi înalte; la fagurii mai puțin atacați se deschid galeriile de căselniță cu un 
instrument ascuțit, se distrug și se îndepărtează manual (cu penseta) larvele, pănzele și 
gogoșile parazitului pentru a permite albinelor să curățe și să refacă celulele cerifere 
deteriorate. În cazul depozitelor cu faguri atacați: se îndepărtează fagurii atacați, iar 
restul fagurilor se supun dezinfecției cu acid acetic glacial într-un spațiu ermetic închis; 
se efectuează un tratament termic al fagurilor prin congelare timp de 3 ore pentru 
distrugerea larvelor și ouălor; tratarea fagurilor cu bioxid de sulf într-un spațiu ermetic 
închis, cu repetare la 2-3 săptămâni.

Furnicile se combat prin: ridicarea și menținerea stupilor la o înălțime de cel puțin 
40 cm de la sol; cosirea ierbii din jurul stupului pentru a evita cățărarea furnicilor 
pe iarbă și pătrunderea lor în stup; utilizarea frunzelor de pelin sau pătrunjel așezate 
lângă suporții stupului, care au un efect formicido-fug; utilizarea vaselinei de motor 
sau a produselor petroliere întroduse în recipiente de tablă (cutii de conserve sau alte 
recipiente) amplasate sub suporții stupului pe perioada de activitate a furnicilor.

Viespile și Lupul albinelor se combat prin: utilizarea capcanelor specifice; 
depistarea și distrugerea prin ardere a cuiburilor acestora. Este interzisă folosirea 
oricăror substanțe chimice pentru combaterea viespilor.

Păsările insectivore (Prigoria, Ciocănătoarea, Albinețul, Pițigoiul etc.) se 
combat prin: îndepărtare cu ajutorul sunetelor emise de răpitoarele acestora sub formă 
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de înregistrare sonoră; folosirea unor dispozitive de emitere a ultrasunetelor care 
îndepărtează păsările respective din zona de amplasare a acestora; utilizarea capcanelor 
de rozătoare; îmbrăcarea stupului pe timp de iarnă într-o cușcă protectoare din plasă 
metalică cu secțiunea ochiului de 1 cm, distanțată de exteriorul scândurei de stup din 
toate părțile la 10 cm.

Șoarecii (Mus musculus, Mus aparius, Mus silvestricus) și șobolanii (Ratus sp.) 
se combat prin: instalarea grilelor antișoareci la urdiniș în perioada de toamnă, când 
activitatea familiei se diminuează, moment când se recomandă și micșorarea urdinișului; 
instalarea capcanelor de rozătoare; îmbrăcarea stupului într-o cușcă protectoare din 
plasă metalică cu secțiunea ochiului de 1 cm.  

4. Creșterea direcționată a reginelor de prăsilă.
Pentru practicarea apiculturii organice este necesar ca fiecare familie de albine 

să fie completată cu o regină de prăsilă de origine cunoscută, robustă, de prolificitate 
înaltă. La creșterea reginelor de prăsilă este important aplicarea metodelor eficiente 
ce asigură obținerea reginelor sănătoase și dezvoltate. În acest scop, de către noi au 
fost elaborate și propuse metode noi, care asigură eficiența sporită de creștere dirijată 
a reginelor [14, 26].Esența acestor metode constă în modul specific de organizare a 
familiei starter pentru inițierea creșterii larvelor în portbotce și de formare specifică a 
nucleelor de împerechere a reginelor. Pentru organizarea familiilor starter sunt alese 
familii sănătoase, puternice și cu multă albină tânără. Din acestea sunt scoase reginele 
(sunt orfanizate) cu 1-2 faguri cu puiet și albine de acoperire, făcându-se un roi aparte. 
Restul fagurilor, din fiecare familie aparte, sunt scuturate de albină în corpuri separate 
de stup, în care se formează familia starter. Pentru fiecare familie, cantitatea de albină 
pe interval de ramă (incluzând ramele portbotce) este în aceste corpuri de stup cel puțin 
dublă și constituie pentru rama Dadant nu mai puțin de 500 g. Peste cel puțin 3 ore, în 
acești stupi sunt întroduși câte 2 faguri cu hrană (miere și păstură), 2 faguri cu puiet 
căpăcit și o ramă protbotce cu larve transvazate. Pe o ramă portbotce se întroduc 55-65 
de larve transvazate. Durata de creștere a larvelor pe portbotce în familia starter este de 
24 de ore, după care, aceasta (portbotca) este scoasă și permutată în familia crescătoare 
finisoare. 

Cercetările științifice au demonstrat că, aplicarea modalității propuse la formarea 
familiei starter pentru creșterea dirijată a reginelor, contribuie la creșterea evidentă, 
comparativ cu familiile formate prim modul tradițional, a gradului de acceptare a 
larvelor de 2,5 ori (td=25,5; P<0,001) și a randamentului de obținere a reginelor de 2,9 
ori (td=28,6; P<0,001).Nucleele de împerechere a reginelor care au fost crescute dirijat, 
sunt populate cu albine lucrătoare tinere (până la 10 zile). Aceasta permite sporirea ratei 
de acceptare a mătcilor cu 27,3% și a ratei de întoarcere cu succes din zborul nupțial al 
acestora cu 32,6%.

5. Polenizarea cu albine a culturilor agricole entomofile.
Numeroasele cercetări în domeniul polenizării culturilor agricole au demonstrat 

că,  polenizarea liberă (încrucişată) a culturilor pomicole cu participarea insectelor, 
aduce un aport de 20–150 % la producţia totală. La floarea-soarelui acest aport poate 
ajunge și la 300-500%. Pe lângă aceasta, calitatea fructelor şi seminţelor rezultate din 
florile polenizate entomofil este cu, cel puţin, 10-20% mai superioară celor produse din 
flori polenizate fără insecte. Pomii cu florile slab polenizate de către insecte, produc 
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fructe cu forma afectată, mai puţin dulci şi cu puţine seminţe. Potrivit unor informații, 
în SUA 33% dintre alimentele consumate în această ţară provin din plante polenizate 
de către insecte, dintre care 75-90% albine, iar valoarea totală a culturilor şi mărfurilor 
la care albinele contribuie prin polenizare se ridică la suma de aproximativ 19 miliarde 
de dolari. 

În acest context, ca rezultat al cercetărilor, de către noi au fost elaborate și propuse 
pentru apicultori și cultivatorii agricoli căteva tehnici (metode) de polenizare dirijată 
cu albine a culturilor pomicole de prun și măr [20], precum și a florii-soarelui [24, 21]. 

5.1. La polenizarea pomilor de prun și măr.
Pentru polenizarea saturată a livezilor de prun și măr, încărcătura cu albine trebuie 

să constituie cel puțin 3 familii/ha. Fiecare familie trebuie să aibă cel puțin 7 intervale 
de rame cu albină. Stupii cu familiile de albine sunt amplasați în interiorul livezii  între 
rândurile pomilor, în şir, la o distanţă de 100 m unul de altul şi peste fiecare al 7-lea 
rând de pomi. În toate sectoarele livezii,  stupii cu familiile de albine sunt amplasaţi 
la începutul perioadei de înflorire în toi a pomilor şi reţinuţi cel puțin 6 zile, după ziua 
amplasării. Pentru accelerarea procesului de obişnuire a albinelor cu mireazma florilor 
de pomi şi mărirea intensităţii de zbor, toate familiile de albine amplasate la polenizare, 
sunt hrănite zilnic pe întreaga perioadă de polenizare, cu sirop de zahăr de 50 %, în 
amestec cu infuzie de flori, proaspăt colectate de pe pomii respectivi, în cantitate de 50 
g flori la 1 litru de sirop. Amestecul este administrat câte 50 ml la fiecare interval de 
rame cu albină.

A fost constatat că, polenizarea dirijată cu albine a livezilor de prun și măr 
prin tehnica (metoda) propusă asigură creșterea semnificativă, comparativ metoda 
tradițională de polenizare, a frecvenţei vizitei albinelor la flori - de 2,3-2,4 ori, a 
intensităţii de zbor a albinelor cu ghemotoace de polen - cu 23,1 – 24,5 %,  a cantităţii 
de polen colectat – cu 46,2-57,4 %, a gradului de fertilizare a florilor - de 2,1-2,2 ori și, 
ca rezultat, a creșterii semnificative a recoltei fructelor de cel puțin 1,5-2,0 ori. 

5.2. La polenizarea florii-soarelui. 
La polenizarea dirijată a florii-soarelui, încărcătura cu albine trebuie să constituie 

cel puțin 4 familii/ha. Fiecare familie trebuie să aibă cel puțin 7 intervale de rame 
cu albină.  Stupii cu familiile de albine sunt amplasate într-un șir în jurul lanului la 
toate cele patru laturi, la o distanță proporțională unul de altul. Distanța dintre stupi se 
calculează prin împărțirea lungimii totale a perimetrului din jurul lanului la numărul de 
stupi amplasați. Cercetările noastre [21, 24] au demonstrat că, polenizarea dirijată cu 
albine a culturii floarea-soarelui după metoda propusă asigură creșterea masei totale a 
semințelor (recoltei) cu 21,3-36,3% - comparativ cu metoda tradițională și, de 3,6-8,4 
ori – comparativ cu polenizarea izolată.

Concluzii
1. Pentru asigurarea conformității mediului ambiant la exigențele apiculturii 

organice este necesară testarea florilor melifere, sau a polenului colectat de albine, 
la conținutul reziduurilor celor mai des răspândiți și mai periculoși poluanți, cum 
sunt metalele grele (Pb, Cd) și pesticidele (I.Ocl. - Fipronil, Spirodiclofen; I.Of. - 
Azoxistrobin, Carbendazim, Dimetoat, Clorpirifos; I.N. - Imidacloprid, Tiacloprid, 
Tiametoxam, Clotianidin; I.P. - Tau-fluvalnat, Deltametrin, Cipermetrin, Piretrin; F.T. - 
Bitertanol, Fenhexamid, Difenoconazol, Mepanipirim, Ciprodinil; F.Dcb. - Ciprodinil; 
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Ac. - Amitraza; Erbicide - Glifosat, Sulfosulfurol, Amidosulfuron, Amitrol, Petoxamid, 
Pendimetalin).  

2. Fortificarea puterii familiilor de albine și capacității lor productive pentru 
apicultura ecologică se asigură prin metode inovative de alimentație organică în 
perioadele deficitare de cules în natură cu suplimente nutritive de origine organică.

3. Conversia apiculturii tradiționale în cea organică necesită ajustarea 
infrastructurii logistice a stupinei la exigențele normelor UE, conform regulamentelor 
și directivelor CE: nr. 1881/2006, nr. 834/2007, nr. 889/2008, nr. 834/2009, nr. 271/2010 
și nr. 392/2013, precum și Legii Republicii Moldova nr. 115 din 2005 cu privire la 
producția agroalimentară ecologică și Reglementării tehnice „Producția agroalimentală 
ecologică și etichetarea produselor agroalimentare ecologice”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1078 din 2008. 

4. Familiile de albine din stupinele ecologice se completează cu regine sănătoase 
și viguroase, crescute direcționat prin metode de selecție organică, bazate pe fortificarea 
imunității și rezistenței la boli, creșterea prolificității reginelor și capacității coloniei de 
acumulare în cuib a producțiilor apicole.

5. Apicultura organică are impact pozitiv nu doar la obținerea produselor apicole 
bio, ci și la creșterea semnificativă a recoltei culturilor agricole entomofile, precum și 
producerea produselor agricole ecolocice.
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ASPECTE FIZIOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII PLANTEI PARAZIT 
ÎN PATOSISTEMELE CU OROBANCHACEAE 

Port Angela, Duca Maria

Centrul Genetică Funcţională, Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat
Orobanchaceae este cea mai mare familie de antofite parazite. Datorită speciilor cu diferit 
grad de parazitism, acestea, prezintă un interes științific fundamental deosebit. Reieșind 
din impactul economic asupra agroecosistemelor, combaterea acestor patogeni este o 
continuă provocare, necesitând metode de control selective, fără efecte pentru gazdele 
patosistemului. O bună cunoaștere a fiziologiei dezvoltării haustorului și a răspunsurilor 
celulare de rezistență, oferă perspectiva proiectării strategiilor agricole de combatere a 
buruienilor parazite, mai eficiente, durabile și compatibile cu sănătatea. Lucrarea prezintă 
o sinteză analitică a informației privind formarea structurilor invazive, a interconexiunilor 
vasculare și rolul acestora în nutriția heterotrofă sau mixotrofă.
Cuvinte-cheie: Orobanchaceae, antofite parazite, haustori, sistem vascular, nutriție.
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Introducere
Plantele parazite, fiind componente a multor ecosisteme terestre, au un impact 

esențial asupra agrofitocenozelor. Coevoluția cu gazdele lor a generat, sub acțiunea 
selecției naturale, o mare diversitate și specializare a acestora. Organismele vegetale 
autotrofe, la rândul lor, răspund pe măsura sporirii virulenței patogenilor prin activarea 
unui complex variat de reacții, care în funcție de nivelul de plasticitate fiziologică și 
ecologică asigură adaptarea eficientă la stresul biotic.

În natură, se cunosc peste 4750 de specii de plante angiosperme parazite, incluse 
în 292 de genuri. Orobanchaceae este cea mai mare familie, cu 102 genuri și 2100 
specii, dintre care unele provoacă efecte morfofiziologice severe asupra plantelor de 
cultură și au un impact economic negativ [44, 56, 57, 66]. Cei mai mari dăunători sunt 
speciile de antofite care aparțin genurilor Orobanche și Striga [19, 30, 39, 53].

În ultimele decenii, eforturile considerabile de cercetare au vizat patografia 
și diversitatea patosistemelor [15, 17, 22, 69]. Aspectele fiziologice ale dezvoltării 
fanerogamelor parazite, în comparație cu alte grupuri de plante, sunt investigate 
fragmentar și unilateral [27, 19, 45]. Cunoasterea particularităților de stabilire a 
interacțiunilor trofice în sistemele cu două (parazit-gazdă) sau mai multe componente, 
influențate și de schimbările climatice, este o prerogativă în elaborarea și aplicarea 
strategiilor de protecţie durabile a culturilor agricole.

În mare parte, informațiile științifice cu referire la nutriția și metabolismul patogenilor 
este obținută din investigațiile pe tulpini, frunze, rădăcini [3, 23, 27] și mai puțin – pe 
structurile invazive (haustorii), de care depinde succesul parazitismului. Evident, acest 
fapt este condiționat de dimensiunile mici ale acestor structuri, intercalate în țesuturile 
subterane ale gazdei, prezentând numeroase provocări de studiu structural și funcțional.

Rolul polifuncțional al haustorilor în evoluția patosistemelor sporește interesul 
cognitiv pentru diverse aspecte: natura substanțelor și mecanismele de transport 
bidirecționat în patosistem, asigurarea continuității vasculare și a selectivității în 
aprovizionarea cu nutrienți din planta gazdă, inducerea modificărilor structurale și 
funcționale la gazde în favoarea relației parazitare etc. O dificultate în descifrarea 
acestor întrebări constă în modul diferit de nutriție [40, 56, 64].

In funcție de modul facultativ/obligat de nutriție, hemiparazitele și holoparazitele, 
adoptă mecanisme diferite de aprovizionare cu nutrienți. Din aceste considerente, 
familia Orobanchaceae prezintă un subiect larg, de interes, atât știintific fundamental, 
prin diversitatea speciilor cu diferit grad de parazitism, cât și în aspect aplicativ, reieșind 
din impactul economic asupra ecosistemelor agricole. 

Lucrarea prezintă o sinteză analitică a informației științifice privind fiziologia 
antofitozelor cauzate de Orobanchaceae, inclusiv formarea structurilor invazive, a 
interconexiunilor vasculare și rolul acestora în nutriția heterotrofă sau mixotrofă.

Haustorul - organul invaziv de bază în nutriția parazitară și dezvoltarea 
cu succes a patosistemelor

Ciclul de viață al majorității plantelor Orobanchaceae holoparasite include mai 
multe faze ontogenetice de bază (fig. 1). 

O perioadă scurtă de timp, plantulele se dezvoltă independent până la atașarea de 
o gazdă. Ulterior, sunt inițiate procesele intruzive prin dezvoltarea haustorului la apexul 
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radicular, invazia acestuia în țesuturile gazdă și dezvoltarea conexiunilor vasculare 
primare cu gazda - condiție esențială în stabilirea interacțiunii de compatibilitate, 
dezvoltarea parazitului fiind coordonată cu cea a gazdei. Potențialul de infectare depinde 
de capacitatea de a depăși mecanismele de rezistență și de a concura cu organele gazdei 
pentru resursele nutritive ale acesteia [30, 52, 58].

Figura 1. Dezvoltarea Orobanche cumana pe rădăcinile de Helianthus annuus L. [52]. 
(A) germinarea seminţei; (B) ataşarea la gazdă; (C, D) tuberculi; (E) tuberculi cu rădăcini 

adventive şi lăstari subterani; (F) lăstari aerieni; (G, H) tuberculi necrotizaţi (săgeată).

Elemente de structură ale haustorului. Studii de filogenetică moleculară 
a Orobanchaceae a pus în evidență mai multe etape de tranziție de la hemi- la 
holoparazitism, relaționate cu diversitatea morfo-anatomică a haustorului [14, 64, 
66]. Întrucât, holoparazitele depind nutrițional totalmente de gazdele lor, haustoriile 
acestora sunt structuri complexe prin care se asigură translocarea masivă a substanțelor 
nutritive organice și anorganice de la plantele parazitate. În contrast, haustorii la unele 
hemiparazite au o organizare histologică mai simplă, reprezentată în mare parte de 
elemente xilemice prin care se realizează transferul de apă și substanțe minerale de la 
gazdă. De menționat că, există diferite forme intermediare în ceea ce privește anatomia 
acestui organ invaziv, cel mai bine investigate fiind speciile Alectra și Striga la care 
dezvoltarea subterană ca holoparazit este succedată de modul hemiparazit, dependent 
parțial de carbonul asimilat fotosintetic [12, 30, 70]. 

Reprezentanții Orobanchaceae au două tipuri de haustori: laterali, dezvoltați ca 
extensii ale rădăcinilor parazite și terminali, care se formează la apexul radiculei, în 
scurt timp după germinare. Astfel, hemiparazitele facultative, după o etapă de dezvoltare 
autotrofă, formează doar haustori laterali (de regulă sunt mai mici comparativ cu cei 
terminali și cu diferit grad de diferențiere), spre deosebire de holoparazite, care adițional 
haustorului terminal pot avea și rădăcini cu haustori laterali. Hemiparazitele obligate 
au un fenotip intermediar, cu haustori terminali, similar holoparazitelor la etapa de 
pre-atașare și pot dezvolta haustori laterali, ulterior, în etapele mai târzii ale formării 
interacțunii compatibile plantă-patogen [30, 64]. 
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Studiile anatomice ale haustorilor, la diferite etape ontogenetice, deseori întâmpină 
dificultăți, determinate atât de problema identificării tipului de celule și țesuturi 
parazitare cu o distribuție invazivă neregulată, cât și de faptul că acestea se divid 
și se diferențiază concomitent cu celulele gazdă vecine [33, 40, 64]. Totodată, sunt 
raportate și unele date contradictorii cu privire la forma și arhitectura tisulară a acestor 
organe minuscule, fapt determinat de tehnicile de obținere și investigare a secțiunilor 
microscopice (microscopie optică, electronică, confocală etc.).

În structura haustorului lateral se disting câteva regiuni principale: endofitul, 
partea mediană și baza haustorului (fig. 2 A, B). 

Figura 2. Aspecte generale ale structurii haustorului la plantele parazite
 (A) Microfotografie (microscopie optică) a unui haustor de Rhamphicarpa fistulosa (P) atașat 

la rădăcina gazdei (Pennisetum americanum L.) (G): 2, endofit; 1, partea mediană; B, baza 
haustorului; XB, element xilemic. Bara - 100 μm [43]; (B) Secțiune transversală (microscopie 

electronică) a hastorului Striga hermonthica atașat la rădăcinele gazdei (Oryza sativa L.): 
Px, xilemul parazitului; Hx, xilemul gazdei; HB, țesut hialin; COR, parenchim cortical; INT, 

interfață între haustor și rădăcina gazdă. Bara - 500 μm [27].

În haustorul terminal, ultimile două regiuni sunt integrate în hipocotilul parazitului 
formând tuberculul [24, 27, 43]. Histologic, haustorul este format din parenchimul 
cortical acoperit de un strat de celule exodermice, care continuă în țesuturile 
corespunzătoare din rădăcina gazdă. În partea centrală a organului, se diferențiază 
conexiunile vasculare din 1-5 rănduri de celule înconjurate de celule parenchimatice 
cu citoplasmă densă și un nucleu mare, sugerând asupra activității metabolice înalte 
a acestora [30, 43, 64]. Dezvoltarea parenchimului, în partea mediană a haustorului, 
diferă semnificativ la diferite genuri, fiind observate câteva rânduri de celule asociate 
cu fascicule vasculare sau o îngroșare semnificativă, datorită dezvoltării unui țesut 
parenchimatic secundar [24, 43]. 

Atunci când rădăcina plantei-parazit este semnalizată și inițiază dezvoltarea unui 
haustor, are loc o expansiune a celulelor corticale interne, care în asociere cu cele 
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ale rizodermei determină identitatea haustorului tânăr. Celulele corticale interne ale 
haustorului au citoplasmă densă și formează nucleul parenchimatic central.

Din celulele corticale externe ale rădăcinii iau naștere celulele cortexului extern, 
vacuolat al haustorului. După stabilirea contactului cu gazda, unele celule parenchimatice 
se divid și se diferențiază, fie în procambiu, fie direct în elementele sistemului 
conducător (xilem), care constituie conexiunile vasculare primare în patosistem [30, 
64]. S-a constatat, de asemenea, că celulele corticale periferice se pot divide, formând 
țesuturi parenchimatice secundare cu fascicule suplimentare sau un cambiu vascular, 
procese relevate la Cordylanthus [11]. În haustorii laterali ai P. ramosa, unele celule 
parenchimatice prezintă abilități meristematice pe tot parcursul dezvoltării organului, 
fapt ce determină formarea treptată a fasciculelor vasculare suplimentare [30].

În secțiunile microscopice obținute din haustorii unor plante (genurile Striga, 
Lathraea etc.), în jurul părții mediane a haustorului (fig. 2 B), se evidențiază doi lobi 
masivi dintr-un țesut parenchimatic secundar „hialine”- numit astfel, datorită unor 
carcateristici optice condiționate de citoplasma densă, lipsa parțială a aerului în spațiile 
intercelulare, lipsa granulelor de amidon și a vacuolelor mari [27, 30].

La unele plante parazite celulele țesutului hialin din haustorii laterali au rol de 
depozitare tranzitorie a substanțelor proteice, în timpul verii, pentru a fi asimilate, în 
timpul iernii [47]. Se consideră că în celulele acestui țesut specific, similar altor țesuturi 
parenchimatice, asociate sistemului vascular al haustorului, are loc metabolizarea 
nutrienților preluați de la gazdă.

O altă regiune diferențiată a hastorului – endofitul, are o structura complexă în 
haustorii terminali și comparativ simplă în cei laterali. Endofitul, în patosistemele 
compatibile, se află la interfața cu țesuturile plantei-gazdă, formând conexiuni atât 
în   cortex, cât și la nivelul stelului din cilindrul central [6]. Există și cazuri (Striga 
asiatica, Rhinanthus minor, Buchnera hispida) în care, celulele deteriorate, lignificate 
ale peretelui celular al gazdei, iar uneori, și secreția unei substanțe specifice la interfața 
cortexului cu endofitul, limitează formarea interconexiunilor doar la nivelul cilindrului 
vascular al plantei autotrofe [9, 30].

Particularități ale sistemului vascular al haustorilor. În secțiunile microscopice 
transversale și longitudinale, sistemul vascular este elementul structural, cel mai 
proeminent, comun tuturor haustorilor funcționali (fig. 2). Xilemul se formează în 
haustorii plantelor Orobanchaceae holo- și hemiparasite. O organizare relativ simplă, 
cu un singur fascicul xilemic se intâlneste la haustorii laterali ai unor hemiparasite, 
iar structuri din numeroase fascicule xilemice însoțite de vase floemice se dezvoltă în 
haustorii terminali la holoparazite [27, 41, 64].  

Structura xilemului haustorului diferă de cel al gazdei, acesta fiind compus din 
vase lemnoase cu lungimi și forme diferite, în special, în cazul endofitului juvenil, în 
care prin re-diferențierea celulelor intruzive se dezvoltă xilemul primar. În haustorul 
matur se constată și elemente traheare cu formă regulată. La unele specii, cambiul se 
dezvoltă în ambele tipuri de haustori, terminali și laterali. Procesele de dezvoltare a 
cambiului sunt sincronizate cu cele ale gazdei, rezultând elemente vasculare secundare 
continue ale patosistemului format [30, 64]. 

Xilem secundar, bine dezvoltat, se atestă în haustorul matur la Cordylanthus [11]. 
În cazul unor Orobanchaceae, celule xilemice tinere pătrund prin tilele care obturează 
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pereții vaselor lemnoase ale gazdei. De regulă, aceste proeminențe veziculare din 
elementele vasculare ale parazitului sunt situate vizavi de cele ale xilemului gazdelor 
[14, 41]. Tilele din haustorii laterali, de exemplu, la O. crenata, pătrund în traheile gazdei 
și se extind astupănd, uneori, vasul lemnos. Celulele intruse își mențin citoplasma vie și 
sunt implicate în transferul de nutrienți gazdă-parazit. 

Un alt tip de proeminențe celulare asemănătoare cu tilele sunt identificate la Striga 
și alte specii din familia Orobanchaceae [14]. Celulele xilemice invazive implicate în 
transferul apoplastic pasiv gazdă-parazit, au fost studiate detaliat de Dorr [14], care a 
propus termenul „osculum” (fig. 3 A). Aceste structuri specializate reprezintă extensii 
ale celulelor traheare ale parazitului în elementele vaselor gazdă, prin care se asigură 
conexiunile apoplastice. 

Au fost observate clustere de osculum, astupând complet lumenul vaselor gazdelor 
autotrofe. La maturitate osculum-urile prezintă perforații apicale. De asemenea, a fost 
elucidat că prin intermediul unei substanțe secretate la locul infestării, are loc sigilarea 
tilelor vaselor gazdă, cu excepția celor prin care pătrunde osculumul, fiind astfel 
direcționat fluxul de sevă către parazit [14, 15, 30].

Figura 3. Vas lemnos cu osculum. Floem, aspecte structurale.
(A) Osculum de Striga hermonthica în peretele xilemic al Zea mays (microscopie electronică 
de transmisie, bara-2 μm [14]; (B) Plasmodesme (săgeți) între celulă conducătoare (tub ciuruit) 
tânără de Orobanche crenata (P) și cea a rădăcinii gazdă (G) Vicia narbonensis (microscopie 
electronică, X44.000); (C) Conexiuni dintre celule conducătoare (tuburi ciuruite) de O. crenata  
(P) și cele ale gazdei V. narbonensis (G) (microscopie electronică, X 6,500) [13].

Un tip de celulele xilemice, caracteristice haustorilor laterali, la unele genuri 
de Orobanchaceae (Lathraea, Pedicularis, Castilleja, Eufrasia, Triphysaria), sunt 
elementele granifere (graniferous), care conțin granule de amidon, iar uneori și alți 
compuși [20, 24, 41]. Se presupune că celulele granifere ar putea să exercite o funcție 
generală în reglarea interacțiunii parazit-gazdă, întrucât acestea apar doar în haustori, 
însă la reprezentanți ai diferitelor familii de plante parazite [60]. Se consideră că ar avea 
un rol mecanic în asigurarea rezistenței la fluxul xilemic, reglând astfel diferența de 
presiune dintre gazdă și parazit. De asemenea, previn fenomenul de cavitație al vaselor, 
ceea ce duce la blocarea asigurării cu apă a parazitului. Cavitația vaselor xilemice ale 
rădăcinii gazdei poate apărea ca urmare a expunerii la presiuni hidrostatice negative, în 
două direcții opuse – spre gazdă și parazit [10].

Floemul, spre deosebire de sistemul vascular xilemic, este mai dificil de studiat, 
din care cauză este subiectul unui număr restrâns de investigații. Unul dintre criteriile 
utilizate în diferențierea floemului gazdei de cel al parazitului este depunerea de caloză, 
care are loc în vasele conducătoare ale gazdei, ca răspuns la acțiunea patogenului. 
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Acumularea calozei în structurile radiculare, este un proces observat la numeroase 
plante, inclusiv la floarea-soarelui infestată cu O. cernua și O. cumana [33, 58, 59]. 

Vase liberiene au fost identificate la holoparasite (Aeginetia pedunculata) în 
regiunea de penetrare a rădăcinii gazdă de către endofit [48] și în cea a cortexului 
gazdei, adiacent endofitului la hemiparasite (Castilleja) [34]. 

Baird și Riopel [6] au identificat la Conopholis americana celule mici cu pereți 
subțiri, nucleu mare și activitate metabolică ridicată, însoțite de celule cu dimensiuni mai 
mici, anucleate – particularități sugestive pentru rolul de celule de transfer la interfața 
tuberculului cu gazda. De asemenea, sunt date care atestă prezența unor conexiuni între 
celulele intrusive ale O. cumana și floemul rădăcinii gazdă în sistemele compatibile de 
floarea-soarelui [35]. O prezență mare de elemente floemice a fost identificată nu doar 
în tubercul, dar și în situsul de atașare la rădăcina gazdă. 

Prin utilizarea unor markeri specifici structurilor și entităților subcelulare 
(mitocondrii, plastide, incluziuni celulare) au fost diferențiate celulele gazdei de 
cele ale parazitului. Astfel, a fost identificată o punte parenchimatică între floemul 
hemiparasitului A. vogelii și al gazdei [30]. Totodată, a fost elucidată și posibilitatea 
contactului direct, nemediat de celule parenchimatice, de exemplu, tuburile ciuruite ale 
holoparasitului O. crenata sunt direct conectate cu cele ale gazdei (fig. 3 B, C) [13].   

Funcționalitatea conexiunilor directe între floemul haustorului terminal a fost 
pusă în evidență prin monitorizarea translocării unor marcheri proteici fluorescenți din 
floemul plantelor de tomate în cel al holofarazitului Phelipanche aegyptiaca [5]. Aceste 
rezultate demonstrează stabilirea conexiunilor floemice continue în sistemele patogene 
cu Orobanchiaceae. Mai mult ca atât, a fost relevat că prin intermediul conexiunilor 
floemice directe se poate realiza transferul diferitelor tipuri de macromolecule de acizi 
nucleici [67], precum și a unor virusuri [12, 21]. 

În haustorii laterali nu au fost observate conexiuni floemice directe. Țesutul care 
delimitează floemul parazitului de cel a gazdei include unul sau mai multe rânduri de 
celule de contact cu tuburile ciuruite ale gazdei și celule de tranziție, care fac legătura 
dintre elementele liberului parazit și celulele de contact. Primul tip de celule se distinge 
prin citoplasmă densă și un nucleu mare, al doilea tip, prezintă reticul endoplasmatic 
bine dezvoltat, dar sunt anucleate. Aceste celule de tranziție formează numeroase 
plasmodesme prin care sunt realizate conexiunile cu vasele liberiene vecine din 
parechimul plantei parazit [30].

În concluzie, se atestă date fragmentare privind tipul de conexiuni floemice în 
haustorii laterali, totodată sunt puse în evidentă particularități de comunicare vasculare 
diferite în haustorii laterali/terminali, în depență de modul de nutriție parazitară.

Diferențierea vasculară – eveniment crucial în realizarea funcției haustorului se 
află sub control hormonal [12, 65]. A fost constatat că formarea elementelor traheare din 
celule intruzive are loc, doar în cazul, când acestea pătrund prin endodermul rădăcinii 
gazdei până la periciclu [41, 63, 65, 71]. Astfel, prin experiențe de tratare exogenă 
a rădăcinilor plantelor gazdă cu un antagonist al auxinei active s-a obținut un efect 
de inhibare al infestării cu haustorul terminal de P. aegyptiaca, fapt ce reprezintă o 
dovadă că auxina derivată de la gazdă este translocată prin haustor în parazitul în curs 
de dezvoltare, iar polaritatea indusă de fluxul hormonal dtermină orientarea și planul 
de diferențiere a xilemului în sistem vascular continuu, de-a lungul haustorului, spre 
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bază parazitului [7]. Sensul polarității se modifică când parazitul dezvoltă tuberculi și 
lăstari, când xilemul plantei parazit este continuu și orientat spre apexul rădăcinii gazdă 
[71]. Alte caracteristici morfologice, care demonstrează rolul auxinei în stabilirea 
interacțiunii gazdă-parazit, reprezintă hipertrofia rădăcinilor infestate, determinată de 
proliferarea intensă a țesuturilor și /sau activitatea cambială, procese semnalizate de 
stresul biotic [65]. Factorii care reglează dezvoltarea conexiunilor vasculare parazit-
gazdă în cea mai mare parte sunt necunoscuți.

Dezvoltarea haustorilor la Orobanchaceae depinde de capacitatea acestora de a 
recunoaște semnalele transmise de gazdă, de tipul de sol, densitatea rădăcinilor gazdei 
etc. [30]. De asemenea, pe larg sunt discutate unele particularități de dezvoltare a 
acestor organe invazive, considerate similare cu cele ale rădăcinilor plantelor autotrofe 
și, anume, formarea haustorilor terminali din apexul radiculei embrionare, iar a celor 
laterali din celulele elongate ale rădăcinilor plantei parazite. Conexiunea vasculară 
la baza haustoriei laterale mature este similară celei din rădăcinile laterale. Totuși, 
la unele specii procesele de inițiere a haustorilor laterali și de organizare tisulară 
prezintă diferențe față de morfogeneza rădăcinilor la plantele fotosintetizante [64]. 
Astfel, în contextul celor relatate, este relevant faptul că particularitățile structurale 
ale haustoriilor reprezintă o caracteristică de adaptare evolutivă în vederea asigurării 
funcției și însusirilor parazitare (afinitate, patogenitate, virulență, agresivitate etc.).

Interconexiuni vasculare plantă-parazit în aprovizionarea cu apă, substanțe 
organice și minerale

Antofitele parazite se deosebesc după modul de aprovizionare cu apă și nutrienți, 
prezența/lipsa floemului fiind factorul major de diferenţiere, întrucât conexiunile 
vasculare xilemice au fost identificate la toate fanerogramele acestui grup. Însă, chiar și 
în cazul plantelor la care xilemul este calea de bază în aprovizionarea cu apă și substanțe 
minerale, se disting hemiparazitele facultative, cu un sistem radicular funcțional, ca 
alternativă la structurile haustoriale și hemiparazitele obligate, dependente totalmente 
de haustori în obținerea resurselor de la gazdă [12, 64]. Cele mai multe investigații cu 
referire la fiziologia schimbului de substante în sistemele patogene au vizat speciile 
Rhinanthus, Triphysaria (parazite facultative), Striga (hemiparazite obligate), precum 
și reprezentanții Orobanche și Phelipanche (holoparazite) [9, 14, 24, 28, 30]. 

Aprovizionarea plantelor parazite cu apă și elemente minerale. Prin analiza 
joncțiunilor gazdă-parazit a fost relevat că preluarea apei și a altor compuși din 
exudatele xilemice are loc la interfața tuturor celulelor ce conțin elemente vasculare. 
Potențialul apei, specific pentru celulele din haustorul invaziv, tulpini și frunze 
(la hemiparazite) determină fluxul și direcția de transport ale substanțelor [5]. În 
autoreglarea aprovizionării prin xilem un rol esențial îl au substanțele solubile din 
seva brută a gazdei, modul în care acestea sunt acumulate de parazit precum și debitul 
fluxului de apă. În linii generale, compoziția biochimică a soluției preluată de parazit 
este similară cu cea a sevei brute din plantele neparazite [28]. Totuși, sunt date care 
indică selectivitate în acumularea ionilor anorganici. De exemplu, parazitul facultativ 
Odontite lutea acumulează mai mult potasiu (de 1,5 ori) decât gazda sa. Parazitele 
obligate pot avea concentrații de K+ de 4-5 ori mai mari față de gazdele compatibile [8, 
25, 37]. Ionii de calciu, magneziu și sodiu, se regăsesc, de asemenea, printre elementele 
minerale cu cele mai mari concentrații în plantele parazit [1].
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Patogenii, pentru a asigura un curent continuu de exudat endogen, mențin 
potențialul apei la valori mici, fie prin acumularea substanțelor osmotic active sau prin 
reglarea transpirației osteolare, așa cum se constatată la hemiparazitele Rhinanthus și 
S. hermonthica [30, 55]. La aceste specii, valoarea potențialului apei este mică datorită 
stomatelor care rămân deschise, chiar și atunci, când gazda prezintă stres hidric sever. 
Este de remarcat faptul că, stomatele la plantele de Rhinanthus neatașate prezintă reacii 
fiziologice de deschidere/închidere caracteristice plantelor neparazite, însă odata ce 
a fost stabilită interacțiunea gazdă-patogen, aceste celule specializate de pe frunzele 
Rhinanthus rămân continuu deschise [29]. Interesante sunt datele unor experiențe 
fiziologice pe celule stomatice izolate de la plantele de S. hermonthica care, în medii cu 
concentrații mari de potasiu, au prezentat răspunsuri anomale de deschidere/ închidere 
la diverși factori de mediu, fapt ce sugerează rolul acestui ion în sporirea intensității 
transpirației prin menținerea stomatelor în stare deschisă [54]. 

Asigurarea prin haustor a fluxului de apă, în debitul necesar, depinde de 
conductibilitatea hidraulică a țesuturilor parazite, asigurată de concentrațiile ridicate de 
acid abscisic, tipice plantelor parazite [29].

 Un aspect important de competitivitate în aprovizionarea cu apă, substanțe 
organice și minerale este menținerea de către parazit a unui profil metabolic distinct, 
de cel al gazdei, astfel, fiind generat un gradient osmotic favorabil patogenului 
[40]. Haustorul, suplimentar la funcția de absorbție și fixare, are un rol important în 
metabolismul primar al resurselor generate de gazdă. Capacitatea metabolică înaltă 
a haustorului este sugerată de structura anatomică a țesutului hialin, prezent la multe 
hemiparasite [27, 29, 30]. Holoparazitele, spre deosebire de hemiparazite, necesită un 
consum de apă mai mic, datorită creșterii subterane care durează o lungă perioadă de 
timp și a lăstarilor aerieni cu frunze rudimentare. Mai mult ca atât, la Orobanche și 
Phelipanche nu se identifică țesutul hialin, fapt care indică o rată scăzută a absorbției 
de nutrienți din fluxul xilemic. Se presupune că funcția țesutului hialin ar putea fi 
îndeplinită în tubercul, însă dovezi evidente ale acestor afirmații lipsesc [30]. 

Aprovizionarea plantelor parazite cu asimilate. Plasmodesmele dintre celulele 
proprii ale patogenului și elementele țesutului floemic al gazdelor demonstrează 
funcționalitatea căilor simplastice de transport [13]. Continuitatea citoplasmei parazit-
gazdă a fost studiată în cadrul unor studii fiziologice care au vizat trasabilitatea prin 
sistemul conducător al unor compuși proteici marcați cu diferiți coloranți [5], precum 
și a unor virusuri [36]. Aprovizionarea prin simplast asigură accesul direct la o varietate 
mai largă de asimilate fotosintetice din floemul gazdei [5, 13].           

Transportul substanțelor prin floem prezintă un context științific deosebit pentru 
fenomenul de parazitism. Se consideră că rolul fiziologic al haustorilor în aprovizionarea 
cu carbonul fotoasimilat de gazdă este analog elementelor vasculare ale nervurilor 
foliare. În funcţie de specie, transportul asimilatelor spre vasele liberiene se realizează 
prin simplast, apoplast sau transport mixt [26, 30]. Calea de transport poate fi identificată 
după numărul de plasmodesme. O abundenţă de plasmodesme la interfaţa dintre două 
celule indică continuitatea simplastică. Unele specii realizează, printr-un proces pasiv 
de difuzie, exportul asimilatelor prin simplast, însă înainte de a fi translocate în floem, 
substanţele solubile sunt transferate activ, cauzând creşterea concentraţiei acestora în 
vasele liberiene. Transportul prin apoplast implică exportul de glucide din celulele din 
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jurul fascicului vascular în spațiile capilare ale pereților celulari, proces succedat de 
transferul activ al acestora în celulele anexă ale floemului. Astfel, în funcție de calea de 
transport, se constată un profil biochimic diferit al asimilatelor transportate. Prin apoplast 
este transferată preponderent zaharoza, iar prin simplast - rafinoza, stahioza, verbascoza, 
galactinol, care formând polizaharide nu pot difuza prin membrane în direcție inversă. În 
acest mod, este generat gradientul de concentrație în migrarea direcționată a nutrienților 
[28, 30, 33, 49]. Astfel, capacitatea patogenilor de a avea conexiuni floemice și de a se 
aproviziona prin transport apoplastic sau simplastic a evoluat adaptiv.

Particularități fiziologice ale nutriției cu carbon. Nutriția plantelor heterotrofe, 
inițiată după ce a avut loc infecţia antofitelor fotosintetizante, prezintă diferențe 
cantitative și calitative în funcție de gradul lor de parazitizm. Astfel, hemiparazitele 
obțin, parțial sau integral, carbonul necesar pentru biosinteza substanţelor organice 
proprii prin fotosinteză, fiind dependente prepondirent de sursa de azot (anorganic sau 
organic) [28, 40], în timp ce holoparazitele obțin azotul și carbonul din seva elaborată a 
autotrofelor. S-a constatat că patogenii facultativi (Rhinanthus), hemiparazitele obligate 
(Striga) și holoparazitele (Orobanche) preiau de la gazde aproximativ 10%, 30% și, 
respectiv 100% din carbonul necesar pentru creștere și dezvoltare [4, 28]. 

Asimilarea și cerințele plantelor parazite în conținutul de carbon sunt variabile 
și depind de accesibilitatea resurselor organice/anorganice, de specia plantei-gazdă 
precum și de stadiul de creștere și dezvoltare a parazitului. Astfel, Striga, la etapa 
subterană de dezvoltare, depinde totalmente de gazdă. Plantele de Rhinanthus minor și 
Euphrasia rostkoviana Hayne preiau cantități substanțiale (25-50%) de carbon organic 
din porumbul și grâul pe care parazitează. În cazul S. hermonthica s-a constatat o 
aprovizionare de aproximativ 80% atunci când sunt parazitate plantele de mei, 66% - 
cele de porumb și 40% - plantele de sorg [2, 61]. Modificări semnificative în fluxul de 
carbon gazdă-parazit au fost relevate și în alte patosisteme compatibile [40].   

Puține sunt datele care relatează cu certitudine tipul de compuși organici derivați 
de la gazdele lor, deoarece aceștea sunt convertiți rapid în metaboliți proprii [30, 25]. În 
cazul P. ramosa nu se acumulează zaharoză, aceasta fiind metabolizată în alți compuși, 
care servesc ca formă de rezervă (hexoze, manitol și amidon), iar la necesitate se 
transformă în glucoză și fructoză sub acțiunea invertazelor și a sintetazelor, sporind 
astfel potențialul osmotic [16]. Similar, holoparazitele O. foetida din patosistemele cu 
Vicia faba acumulează hidrați de carbon sub formă de amidon, mai mult în tuberculi 
decât în lăstari. Profilul glucidelor la O. foetida este diferit de cel al gazdei. În seva 
elaborată a plantelor de bob au fost identificate conținuturi importante de rafinoză și 
stahioză, asociate cu cantități mai mici de fructoză, glucoză și zaharoză. Tuberculii și 
lăstarii de O. foetida au avut niveluri ridicate de glucoză și fructoză, urmate de cantități 
mai mici de stahioză, manitol și zaharoză [1].

Acumularea substanței organice sub formă de manitol a fost constatată la diverse 
specii de Orobanchaceae [4, 15, 51, 53]. Un exemplu elocvent care demonstrează 
semnificația manitolului pentru parazitism, este reprezentat de rezultatele obținute prin 
utilizarea gazdelor transgenice în patosistemul cu Phelipanche aegyptiaca. Silențierea 
genelor la plantele gazdă, prin strategia antisens, pentru a reduce nivelul manozei 6-fosfat 
reductazei (o enzimă cheie în transformarea manozei-6-fosfat în manitol 1-fosfat, în 
calea de sinteză a manitolului) a determinat scăderea nivelului de manitol în parazit, 
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efect asociat cu sporirea numărului de tuberculi necrotizați [4, 51]. Importanța vitală 
a manitolului reiese și din faptul că acest poliol constituie până la 77% din zaharurile 
solubile totale din frunzele S. asiatica. Concentrații mai mici de manitol (circa 30%) au 
fost depistate în tulpinile de O. hederae și O. foetida [1, 15].

Particularități fiziologice ale nutriției cu azot. Cerințele de nutriție cu azot a 
Orobanchaceae, similar celei cu carbon, sunt variabile în decursul ontogenezei [9, 28]. 
Plantele de S. hermonthica, în faza subterană de dezvoltare sunt dependente total de 
gazda sa pentru carbon și doar de circa 60% pentru azot, iar la faza de maturitate, 
patogenul preia 35% din carbonul și 100% din azotul anorganic al gazdei [2, 29].

Aprovizionarea cu azot prezintă „provocări” reale, dat fiind faptul că forma de 
transport a acestui element în sistemul vascular al plantei gazdă variază considerabil în 
funcție de specie. De exemplu, unele specii transportă nitratul din rădăcini în lăstari, în 
timp ce, altele metabolizează nitratul în aminoacizi sau alte forme organice în celulele 
radiculare, înainte de a fi translocat în organele aeriene [30]. Conectați vascular la 
fluxul xilemic al gazdei, paraziții au acces la varii compuși azotati, nitrați, aminoacizi, 
amoniu, amide și ureide [38]. Translocarea azotului în celulele parazite are loc pe tot 
traseul vascular, de la haustor la apex. Au fost identificați transportori pentru nitrați și 
aminoacizi în toate organele plantelor parazite [38]. Genele codificatoare de proteine 
cu funcții în transportul glutamatului (formă de transport a azotului) sunt reglate în 
haustorul plantelor de Orobanchaceae [68]. 

Au fost relevate diferențe în acumularea compușilor azotați în haustori și alte 
organe ale parazitului, fapt ce evidențiază anumite particularități funcțional-metabolice. 
Haustorii prezentă o concentrație de azot de zece ori mai mare decât rădăcinile și lăstarii 
patogenului și chiar în comparație cu rădăcinile gazdă [46]. Profilul aminoacizilor este 
specific plantelor parazite, acestea tind să acumuleze aspartat, asparagină, glutamat, 
glutamină, alanina, arginina [42]. 

Se consideră că, în patosisteme, profilul nutrițional al gazdei este influențat. Astfel, 
parazitarea plantelor de S. hermonthica a indus creșterea concomitentă a nivelului de 
nitrați și al aminoacizilor liberi în xilemul de sorg. Similar au sporit și concentrațiile 
de glutamină și asparagină [46]. Un alt exemplu este cel al plantelor de morcov, în a 
căror frunze au fost identificate conținuturi de aminoacizi similare sau mai mari, atunci 
când sunt parazitate de P. aegyptiaca [42]. Asparagina este, de asemenea, aminoacidul 
transportat în patosistemele cu Striga. Acest aminoacid are un raport de N/C ridicat, 
respectiv cerințele sporite pentru asparagină accentuează, mai degrabă, importanța 
N decât a C pentru parazit [15]. Aceste date sugerează posibilitatea unor efecte de 
reglare metabolică în planta gazdă, astfel, încât este promovată acumularea și exportul 
în apoplast a resurselor necesare plantei parazit. 

Antofitele parazite au o capacitate mai mică de reducere a nitraților decât plantele 
autotrofe, datorită particularităților specifice a sistemelor enzimatice, care sunt active 
în țesuturile etiolate și supresate în prezența luminii [26, 30, 46]. De asemenea, a fost 
constatat că activitatea nitrat reductazei este scăzută în hemiparazite și absentă în 
holoparazite, fapt concordant cu modul parazitar de nutriție, preferențial pentru forme 
de azot reduse (amoniu sau aminoacizi) [50]. 

Capacitatea înaltă de preluare a azotului de la gazdă, corelată cu capacitatea 
redusă de metabolizare, explica unele efecte de diminuare a creșterii plantelor invazive, 
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determinate de cantități mari de azot în sol. Se presupune că efectele de toxicitate 
sunt cauzate de suprasaturarea organizmului cu exces de nitrați și amoniu [31, 32]. 
Rezultatele științifice de acest gen susțin conceptul fertilizării cu azot pentru combaterea 
buruienilor parazite [18, 62].

In concluzie, aprofundarea cunoașterii fiziologiei dezvoltării și manifestării 
potențialului parazitar contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor prin care 
rezistența gazdei este/poate fi depășită, iar aceste informații științifice prezintă noi 
perspective în monitorizarea plantelor parazite cu impact economic major.

Concluzii
- Caracteristicile structurale ale haustorilor reprezintă adaptări evolutive în 

vederea asigurării funcției și însușirilor parazitare (afinitate, patogenitate, virulența, 
agresivitate etc).

- Repezentanții familiei Orobanchaceae, prin variabilitatea particularităților 
fiziologice ale modului de nutriție, demonstrează un grad înalt de plasticitate ecologică, 
care le asigură competitivitate în biotopul său natural sau agricol și pot avea impact 
asupra altor niveluri trofice. 

- Cunoașterea exhaustivă a modului în care acești patogeni controlează fiziologia 
și dezvoltarea gazdelor reprezintă o condiție importantă în elaborarea strategiilor durabile 
de control a răspândirii și coexistenței antofitelor parazite în diferite patosisteme. 

Cercetările au fost realizate în cadrul programului instituţional 
20.80009.5107.01 „Studii genetico-moleculare şi biotehnologice ale florii-soarelui în 
contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole”.
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Rezumat
În articol a fost analizată și sintetizată informația din literatura de specialitate privind 
modificările post-trancripționale ale moleculelor de ARNm (exportul din nucleu, 
localizarea intracelulară, procesing-ul citoplasmatic – recaping-ul și poliadenilarea 
citoplasmatică, deadenilarea și degradare ARNm), precum și particularitățile reglării 
expresiei genelor la nivel de translație. Au fost elucidate mecanismele acestor procese în 
stabilirea gradienților morfogenilor, care determină specificația și determinarea celulelor 
și ulterior dezvoltarea organismului. S-a stabilit că modificările post-transcripționale, 
translaționale și post-translaționale funcționează ca mecanisme de diversificare a 
moleculelor de ARNm și proteine, ce asigură reglarea cu precizia proceselor celulare, 
ce permit celulei/organismului să reacționeze prompt la stimuli de mediu, asigurând 
supraviețuirea embrionului și succesul dezvoltării ulterioare.
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Reglarea expresiei genice este procesul prin care activitatea genelor este controlată 
(indusă sau inhibată) la nivel celular într-un anumit timp, într-o anumită condiție. Acest 
proces a fost mult timp interpretat ca fiind rezultatul interacțiunii dintre proteinele 
specifice (factorii de transcripție) cu secvențele reglatoare în cadrul structurii genei 
(molecula de ADN). Cu toate acestea, reglarea genelor este un proces mai complex care 
implică nivele suplimentare de control, inclusiv remodelarea cromatinei, poziționarea 
nucleozomului, modificări ale histonelor, implicarea moleculelor de ARN necodante cu 
rol reglator (microARN, siARN) [60].

Utilizarea tehnologiilor moderne a permis de a elucida rolul modificărilor post-
transcripționale ale moleculei de ARNm în reglarea expresiei genelor și de a studia în 
detaliu mecanismele ce implică participarea moleculei de ARNm în rețeaua complexă 
de evenimente legate de formarea și dezvoltarea embrionului.

Particularitățile reglării post-transcripțională a expresiei genelor în 
embriogenză.

Reglarea post-transcripțională, de rând cu reglarea transcrpțională și factorii 
epigenetici, are un rol nu mai puțin important în expresia genelor în special în 
embriogeneză, deoarece determină și controlează unde și când se va transla molecula 
de ARNm în proteine [40]. De fapt toate evenimentele ce au loc la etapa post-
transcripțională se înscriu în șirul logic (conform dogmei biologiei moleculare) de 
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transmitere a informației genetice de la origini (molecula de ADN) până la produsul 
final (proteina). În biologia moleculară a dezvoltării această ordine de evenimente 
are o semnificație deosebită în constituirea și dezvoltarea organismului nou, deoarece 
anume gradienții moleculelor de ARNm formează ulterior gradienții proteinelor care și 
stabilesc tipurile și diversitatea de celule, ce se formează în ontogeneză. 

Reglarea transcripțională a expresiei genelor se realizează în două etape:
Reglarea co-transcripțională, ce include procesing-ul ARN (splicing-ul, 

5′-caping-ul, 3′-poliadenilarea).
Reglarea post-transcripțională, ce constă din mai multe etape/mecanisme după 

cum urmează: exportul ARN din nucleu; localizarea ARN;  modificări ale moleculelor 
de ARNm (decaping-ul, deadenilarea, poliadenilarea citoplasmatică); degradarea ARN; 
translația ARN; modificări post-translatorii ale proteinelor; degradarea proteinelor.

Reglarea co-transcripţională. Procesing-ul ARN nuclear. Mecanismele procesing-
ului ARN nuclear sau a preARNm (splicing-ul, 5′-caping-ul, 3′-poliadenilarea) sunt 
detaliat descrise în literatura de specialitate, la fel ca și semnificația lor în reglarea 
expresiei genelor. În lucrare nu vom descrie în detaliu aceste procese, întrucât în 
viziunea noastră, în embriogeneză, prezintă interes mecanismele ce se implică în 
modificările post-transcripționale ce au loc în citoplasmă. Vom menționa că adăugarea 
structurii cap (bonetei) la capătul 5’ al moleculei de ARN (5′ caping) și metilarea 
nucleotidelor respective sunt procese esențiale pentru a marca moleculele de ARN 
proprii organismului și de a evita astfel distrugerea lor în răspunsul imun față de 
ARN-ul străin [44]. Adăugarea cozii poliadenilice (poli (A)) sau 3′-poliadenilarea 
are semnificație pentru exportul ARNm din nucleu, pentru procesul de translație, și 
pentru stabilitatea moleculelor de ARNm [19]. Splincing-ul (eliminarea intronilor 
și alipirea exonilor) este necesar pentru a asigura continuitatea genelor, și respectiv, a 
informației din molecula de ADN, care codifică structura proteinelor [40]. În biologia 
dezvoltării individuale mai mult prezintă interes mecanismul spliencig-ului alternativ al 
ARN, descris pentru prima dată în anul 1977 [4, 11]. Splicing-ul alternativ al ARN este 
un mecanism, care duce la formarea diferitor molecule de ARNm și sinteza diverselor 
tipuri de proteine dintr-o singură genă, atunci, când diferite combinații de introni și, 
uneori exoni, sunt eliminate în timpul modificării post-transcripționale a moleculei de 
preARNm. Aceasta permite ca dintr-o singură matrice informativă (gena) să se formeze 
mai multe produse – ARMm și respectiv proteine. Proteinele sintetizate ca consecință a 
splicing-lui alternativ vor conține diferită componență si consecutivitate aminoacidică 
și, corespunzător, vor avea diverse funcții.

În embriogeneză, splicing-ul alternativ are o importanță deosebită, deoarece 
reprezintă o modalitate de a sintetiza diverse proteine în diferite celule, la diferite 
etape de dezvoltare, deschizând posibilități de adaptare la noile funcții în concordanță 
cu condițiile de existență. Remarcabil este faptul, că proteina originală nu se pierde. 
Duplicarea genelor, prin mecanismul de splicing alternativ, a jucat un rol important în 
evoluția noilor funcții, oferind gene care pot evolua fără a elimina proteina funcțională 
originală. Splicing-ul alternativ reprezintă un mecanism răspândit de reglare a expresiei 
genelor la eucariote. S-a stabilit, că aproximativ 70 % din gene la om sunt exprimate 
prin procesul de translație sub formă de proteine multiple, datorită splicing-ului 
alternativ [1, 47, 61].
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Reglarea post-transcripțională se referă la toate evenimentele legate de soarta 
ARNm după transcripție și procesing și anume: exportul ARNm din nucleu, transportul, 
localizarea moleculei de ARNm în citoplasmă, modificările citoplasmatice ale moleculei 
de ARNm și participarea acesteia în procesul de biosinteză a proteinelor.

Semnificația regiunii netranslate 3′ UTR. Soarta moleculei de ARNm depinde 
de mulți factori citoplasmatici, însă, studiile recente în domeniu au elucidat rolul 
determinator al regiunii 3′ UTR netranslate din structura moleculei de ARNm în 
modificările după etapa de transcripție.  Regiunea 3′ UTR conține diferite elemente cis, 
asociate cu reglarea post-transcripțională și translațională a expresiei genice, ce prezintă 
locuri de legare pentru proteinele specifice (RBP – ribonucleid binding proteins) și 
pentru molecule de ARN mici.

Secvența 3′ UTR și factorii ce interacționează cu ea determină stabilitatea 
moleculelor de ARNm, localizarea subcelulară a lor și activitatea translațională. S-a 
stabilit, că modificarea lungimii secvenței 3′ UTR în care se conțin elementele cis de 
reglare este crucială pe parcursul ontogenezei. Acest mecanism de modificare a lungimii 
secvenței 3′ UTR este utilizat frecvent în strategiile de dezvoltare individuală [27, 28].

S-a stabilit, că în ontogeneză la șoareci, moleculele de ARNm cu secvențe 3′ UTR 
scurte sunt mai frecvent direcționate către degradare. În alte cazuri, unele molecule de 
ARNm cu secvență 3′ UTR scurtă sunt mai stabile [21, 37, 64].

Exportul ARNm din nucleu. Controlul precis și dinamic al expresiei genice este 
esențial pentru a răspunde la necesitățile celulare, stimulii de mediu și pentru a regla în 
mod corespunzător proliferarea și creșterea celulelor. Expresia genică poate fi controlată 
nu numai la nivelurile de transcripție și translație, ci și prin controlul exportului nuclear-
citoplasmatic al moleculei de ARNm. 

Diferite complexe proteină-ARNm specifice (RNP) pot fi exportate în mod 
diferențiat, ceea ce influențează procesul de translație și respectiv biosinteza 
proteinelor și statutul proteomic al celulei. Această specificitate de transport al ARNm 
este preponderent bazată pe prezența unor elemente din regiunea netranslată (3′ UTR) 
din structura lor. Aceste elemente acționează ca coduri „USER” ce permit exportul 
coordonat al transcriptelor (ARNm) similare după funcție sau conținut/structură [15].

Calea de transport a ARNm începe de la complexul transcripțional sub formă de 
preARNm (ARN nuclear). De menționat, că concomitent cu transcripția, preARNm 
suferă procesing-ul: adiționarea bonetei cap 5′, a cozii poliadenilice la capătul 3′ și 
splincing-ul, care determină diferența ARNm de alte tipuri de ARN și sporesc stabilitatea 
lui, succesul exportului din nucleu și, în final, eficiența procesului de translație pe 
ribozomi. În timpul procesing-ului, ARNm se leagă de cofactori proteici particulari – 
proteine-adaptor (specifici pentru ARNm), formând particule ribonucleice (RNPm) 
de export. 

Drept proteine-adaptor, ce se leagă de ARNm (mai degrabă de preARNm) au fost 
descriși următorii factori: 

– complexul de export (TREX), care la rândul său este format din complexul 
THO (Thoc1/hHpr1, Thoc2, Thoc3/hTEX1, Thoc5/FMIP, Thoc6 și Thoc7) și 

– proteinele UAP56, ALY/REF și CIP29 [42]. 
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Complexul THO se leagă (ATP dependent) cu ARN helicaza, precum și cu 
proteinele-adaptor – UAP56, ALY/REF și CIP29 [10, 34, 42]. Capacitatea acestor 
factori-adaptori de a se asocia în complexul RNPm de export depinde direct de procesing-
ul corect al ARNm, inducând dependența dintre processing-ul ARNm și exportul său. 
La rândul său, adiționarea adaptorilor la pre-ARNm influențează procesing-ul corect 
al acestora. ARNm matur este direcționat spre exportul său din nucleu în citoplasmă 
prin porii membranei nucleare (complexul porilor nucleari – CPN). Pentru a traversa 
membrana nucleară ARNm, sub formă de RNP, se asociază cu proteinele de transport 
[10, 34, 42]. 

Cei mai răspândiți transportori pentru exportul ARNm din nucleu sunt factorii 
proteici: NXF1 (cunoscută și sub denumirea de TAP) și CRM1. Pentru a spori afinitatea 
de legare cu ARNm țintă atât NXF1(TAP), cât și CRM1 utilizează proteinele-adaptor 
menționate mai sus [10, 34, 42, 58]. NXF1 (TAP) se asociază cu proteinele-cofactori 
REF/ALY și proteinele complexului THO pentru a se lega cu precizie de ARNm țintă. 

Asocierea RNPm matur cu NXF1 (TAP) permite fixarea acestuia de nucleoporinele 
porului nuclear – TPR, Nup153, Nup98 și Rae1 și translocarea complexului RNP 
de export prin canalul central al nucleului [24]. Proteina de transport NXF1(TAP) 
are domenii specifice pentru legarea moleculei de ARNm și pentru legarea cu 
nucleoporinele porului nuclear. NXF1(TAP) cu domeniul/motivul de recunoaștere al 
ARNm – RRM se leagă nespecific de ARNm, iar afinitatea acestei asocieri sporește în 
prezența proteinelor-adaptor, cum ar fi ALY/REF. Pe lângă acest domeniu în structura 
NXF1(TAP), a fost evidențiat un domeniul repetitiv bogat în leucină (LRR) și două 
domenii, ce interacționează cu nucleoporinele porului nuclear ce contribuie la trecerea 
complexului de export prin membrana nucleară [10, 15, 34, 42, 58]. La ieșirea din 
canalul central pe partea citoplasmatică, ARNm se asociază cu fibrilele citoplasmatice 
ale porului nucleului, iar „însoțitorii” ARNm (proteinele-adaptor și de transport) se 
eliberează în citoplasmă, după ce urmează reciclarea lor din nou în nucleu. Acest 
proces are impact asupra eficienței exportului de ARNm [15]. Schematic mecanismul 
de export al ARNm din nucleu este reprezentat în figura 1. Etapele procesing-ului 
preARNm: adăugarea bonetei 7-metil guanozină la capătul 5′ (1); splicing-ul (excizia 
intronilor și alipirea exonilor) (2); adăugarea cozii poliadenilice la capătul 3′ (3). 
Toate etapele procesing-ului sunt însoțite de alipirea la ARNm a proteinelor-adaptor. 
După procesing, ARNm este considerat a fi matur (RNPm) și poate fi exportat din 
nucleu. NXF1 (TAP) în calitate de proteină de transport pentru ARNm în combinație 
cu factorul de transport – Nxt1 se asociază de complexul RNPm (ce conține ARNm) 
(4). În continuare, complexul RNPm ajunge la complexul porilor nucleari (5), unde 
NXF1 interacționează cu TPR (regiunea promotorului de translocare a porului nuclear) 
pentru a lega RNPm de porul nuclear (6). Interacțiunea cu TPR va iniția translocarea 
RNPm prin canalul nuclear (7); interconexiunea RNPm cu fibrilele citoplasmice ale 
NPC (compusă din RANBP2) și cofactorii cheie (Gle1 și DDX19) vor elibera ARNm 
în citoplasmă (8) [15]. După ce sunt eliberate în citoplasmă, moleculele de ARNm sunt 
direcționate către diferite compartimente celulare pentru sinteza proteinelor, în funcție 
de cerințele celulei, precum și de semnalele externe.
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Figura 1. Reprezentarea schematică a mecanismului de export al ARNm din nucleu
 în citoplasmă.

Mecanismele de localizare a ARNm în citoplasmă. Distribuția  asimetrică a 
moleculelor de ARNm de la locul de transcripție a acestora în diferite compartimente 
citoplasmatice ale celulei, reprezintă un aspect important al reglării post-transcripționale 
a expresiei genice. Aceasta implică interacțiunea elementelor cis-reglatoare intrinseci 
din moleculele ARN cu factorii (proteinele) de trans-acțiune (asemănători factorilor de 
transcripție), ce se leagă de moleculele de ARNm. Aceste interacțiuni dictează calea de 
localizare intracelulară a ARNm și destinul intracelular sau extracelular al moleculelor 
de ARNm, proces ce are o importanță majoră în fiziologia celulară, în special, în 
procesele de dezvoltare [3]. 

A fost demonstrat rolul excepțional al mecanismului de localizare a ARNm în 
procesele de: migrare celulară, determinare celulară, specificare a axului embrionar [36]. 

Astfel, mecanismul de localizare intracitoplasmatică a ARNm constă din 
următoarele etape:

1. ARNm trebuie să conțină secvența cis-reglatoare – zipcod, care direcționează 
ARNm către destinația sa specifică în celulă; 

2. Zipcodul trebuie să fie recunoscut de proteinele de legare a ARNm (RBP), care 
unesc ARNm la complexul corespunzător de transport;

3. Complexul ARNm și proteinele de legare a ARNm sunt transportate la 
destinație fie prin difuziune (în cazul, când particulele sunt mici), însă cel mai frecvent 
print transportul activ de-a lungul citoscheletului;

4. ARNm este fixat la locul final de destinație cu participarea unor cofactori 
proteici speciali.
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Astfel, prima etapă a procesului de localizare citoplasmatică a ARNm este 
determinată de secvențele cis-reglatoare din molecula de ARNm – secvența zipcod. 
Această secvență, care de regulă este identificată în regiunea 3′ UTR, reprezintă 
emițător de semnale, ce direcționează ARNm la locul său specific din celulă: într-un 
fel acționează asemănător unui GPS, ce construiește traseul spre punctul de sosire. 
Zipcodul, însă, poate fi și în regiunea 5′ UTR, precum și în alte regiuni ale moleculei 
de ARNm.  Prin analogie secvența zipcod din molecula de ARNm este asemănătoare 
regiunii promotor în structura genei la ADN și cuprinde de la câteva zeci, până la sute 
de nucleotide [5] ce pot să difere prin structura secundară sau terțiară a ARNm (au 
diferite motive/domenii) [53]. 

Totodată, aceste elemente cis sunt recunoscute de factorii de trans-acțiune care 
facilitează legarea lor de ARNm. Factorii de trans-acțiune de regulă sunt proteine 
(proteine de legare a ARN – RBP) și molecule mici de ARN reglatori necodanți 
(ARNnc) care acționează ca cofactori de legare a transcriptelor [33]. 

Legarea factorilor de trans-acțiune (proteinele RBP) influențează „împachetarea” 
moleculei de ARNm într-o configurație spațială specială (distinctivă) ce favorizează 
asocierea altor cofactori – proteine auxiliare. Ca rezultat se formează o particulă 
ribonucleică de transport (RNP) [33, 53]. 

De fapt, în citoplasmă are loc formarea sau reformarea unui nou complex RNP de 
transport (asemănător complexului de export al ARNm din nucleu) și acest complex 
se numește RNP de localizare, similar cu denumirea complexul RNP de export. RNP 
exportat din nucleu poate fi remodelat prin eliberarea și alipirea de noi componenți și 
nu întotdeauna disociază completamente de cofactorii proteici (adaptorii) din nucleu. 

Factorii de trans-acțiune (RBP) cooperează cu molecula de ARNm în recunoașterea 
și asocierea cu alte structuri sau co-factori – molecule-adaptor, ce vor contribui la 
localizarea ARNm în regiunea specifică din citoplasmă. 

Printre modalitățile de localizare ale ARNm în diferite compartimente subcelulare 
se numără: 

- difuzia, în  cazul, când RNP sunt mici;
- transportul activ direcționat de rețeaua citoscheletului;
- localizarea prin degradarea generală și stabilitate proteică locală;
- transportul vectorial din nucleu către locul țintă în celulă. 
Cel mai frecvent, pentru localizarea ARNm, se utilizează modelul de transport 

activ cu participarea elementelor citoscheletului ce prevede utilizarea în acest scop a 
unor „motoare moleculare” (molecular motors) care împreună cu proteinele-adaptor 
vor propulsa molecula de ARNm la locul său în citoplasmă [33].

Au fost descrise două clase de rețele citoscheletice care participă în localizarea 
ARNm-ului:

- microfilamentele de actină;
- microtubulii. 
Microfilamentele de actină sunt implicate în transportul la distanțe scurte, iar 

microtubulii – la distanțe lungi [51]. 
În fiecare caz sunt utilizate o varietate de molecule care funcționează ca „motoare 

moleculare” și, împreună cu RBP, asigură transportul ARNm de-a lungul rețelelor 
citoscheletului [51]. 
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Sunt cunoscute trei familii de „motoare moleculare” – miozina, kinesina și dineina 
(dynein) care transportă ARNm în citoplasmă [53]. 

Aceste molecule sunt responsabile pentru localizarea moleculei de ARNm în 
domenii subcelulare definite. De exemplu, kinesinele participă la reglarea transportului 
ARNm către compartimentele axonale în neuroni [53]. 

Moleculele de kinesină și dineină direcționează calea pe microtubuli, iar 
moleculele de miozină – pe microfilamente. 

Împreună, moleculele de ARNm, proteinele de legare a ARNm (RBP) care 
formează particulele RNP, cofactorii proteici auxiliari și elementele citoscheletului 
constituie complexul de transport pentru localizarea ARNm. 

Ajuns la destinație, ARNm se fixează de regiunea specifică cu ajutorul moleculelor 
de ancoră, care pot fi proteine sau alt tip de ARN (de regulă ARN necodant – ARNnc). 
Specificitatea localizării este de obicei conferită de moleculele cu funcții motorii în 
asociere cu RBP și proteinele adaptoare [53]. 

Pe modelul de dezvoltare embrionară la Drosophila a fost relevat modul în care 
are loc localizarea ARNm în diferite regiuni ale ovulului. Astfel, moleculele de ARNm 
cu elemente zipcod individuale în regiunea 3′ UTR, inclusiv ARNm nanos, bicoid și 
oskar, contribuie la formarea axei antero-posterioare. 

În cazul ARNm bicoid, zipcodul este un fragment din 437 de nucleotide din regiunea 
3′ UTR, ce conține 5 motive „stem loops – bucle stem”, care determină localizarea 
acestui ARNm în partea anterioară a ovulului/embrionului. Această localizare are loc 
prin alipirea proteinelor de legare ESCRTII la zipcodul ARNm bicoid din regiunea 3′ 
UTR, ceea ce declanșează transportul dependent de microtubuli. Apoi ARNm bicoid se 
fixează la polul anterior cu ajutorul proteinelor RBP Staufen (proteine de ancoră) ce se 
leagă de bucla III, IV și V din regiunea 3′ UTR, adică din zipcod [7]. 

În mod asemănător, după modelul descris mai sus, are loc direcționarea localizării 
moleculelor de ARNm cu diverse roluri fiziologice și în dezvoltare [7]. 

Pentru a menține o concentrație constantă de ARNm într-un domeniu subcelular, 
localizarea acestuia trebuie să se bazeze preponderent pe diverse mecanisme de fixare, 
în schimbul transportului activ continuu. Totodată, modelele de localizare ARN sunt 
adesea dinamice și sunt supuse reorganizării ca răspuns la semnalele celulare sau ale 
celor legate de procesele de dezvoltare.

Modificările ARNm în citoplasmă. Recapping-ul citoplasmatic. Boneta-cap – 
N7-metilguanozină este un semn distinctiv al capătului 5′ al ARNm al eucariotelor și 
este necesar pentru expresia adecvată a genelor. Se credea, că tăierea acestei „bonete” 
duce ireversibil la degradarea ARNm și, că aceste structuri pot fi alipite doar în timpul 
procesing-ului preARNm în nucleu [40]. 

Cu toate acestea, recent, s-a descoperit că în celule se conțin enzime citoplasmatice 
capabile să restabilească „bonetele” pe moleculele de ARNm lipsite de aceste structuri 
și s-a descris un mecanism ciclic de restabilire a acestei structuri de protecție, ce 
contribuie la menținerea unor ARNm în stare translațională activă. 

Decaping-ul (decăpăcirea) și recaping-ul (recăpăcirea) ciclic sau „homeostazia 
bonetei-cap” este propusă ca o modalitate, prin care celulele pot controla temporal 
producția de proteine   pentru anumite gene. Recaping-ul citoplasmatic al moleculelor 
de ARNm, la care lipsesc „bonetele” de la capătul 5′, contribuie la o diversitate în 
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populația de ARNm prezente în celulă și poate duce la sinteza de proteine mici cu funcții 
diversificate (modificate) implicate în: legarea nucleotidelor, localizarea proteinelor, 
localizarea ARN-ului și în ciclul celular mitotic [57]. 

 Recaping-ul citoplasmatic a fost documentat la Drosophila și la tripanozomi, 
precum și în celulele unor specii de mamifere, evidențiind întrebări importante privind 
evoluția acestui proces de reglare a genelor. Enzima ce catalizează adăugarea structurii 
cap (bonetă) la capătul 5′ conține două domenii funcționale: 

•	 un domeniu N-terminal cu activitate trifosfatazică;
•	 un domeniu C-terminal cu activitate guaniltransferazică. 
În caping-ul nuclear, domeniul trifosfatazic transformă ARNm 5′-trifosfat în 

ARNm 5′-difosfat, iar domeniul guaniltransferazic transferă GMP legat covalent. 
Grupele metil sunt apoi adăugate prin acțiunea enzimei metiltransferazei [41, 57]. 

În recaping-ul citoplasmatic, ARNm-ul 5′-monofosfat este transformat în ARNm 
5′-difosfat de o kinază care este prezentă într-un complex de 140 kDa cu enzima ce 
catalizează alipirea bonetei-cap. Aceasta din urmă transferă GMP legat covalent pe 
ARNm 5′-difosfat. Întreruperea acestui proces coincide cu capacitatea celulelor de a se 
recupera după stres, ceea ce sugerează că celulele ce conțin molecule de ARNm fără 
structura cap 5′, pot fi reactivate prin recaping-ul citoplasmatic [41]. 

La organismele parazite – tripanozomi s-a stabilit că activitatea enzimei 5′ ARN-
kinaza, ce catalizează caping-ul, este dependentă de o secvența lider din structura 
ARNm și este stimulată prin hipermetilarea bonetei-cap a transcriptului. De asemenea, 
a fost identificată o enzimă ce efectuează decaping-ul, însă activitatea acestei enzime 
este joasă în cazul, când boneta-cap este hipermetilată. Aceste rezultate sugerează, că 
gradul de metilare a structurii de la capătul 5′ al ARNm, adică a bonetei-cap, poate 
influența decaping-ul și recaping-ul preferențial al anumitor transcripte (ARNm) pe 
parcursul vieții tripanozomilor [57]. Se presupune că recaping-ul citoplasmatic este un 
proces selectiv post-transcripțional care funcționează ca un mecanism de diversificare 
a moleculelor de ARNm și proteine.

Poliadenilarea citoplasmatică. Alungirea cozii poli (A) a moleculelor de ARNm 
specifice în citoplasmă reprezintă o etapă crucială de reglare în ovogeneză și dezvoltarea 
timpurie la multe specii de animale [8].  

S-a stabilit, că în embrionul timpuriu la șoareci poliadenilarea citoplasmică a 
ARNm matern din ovul permite celulei să supraviețuiască și să crească, chiar dacă 
procesul de transcripție propriu al zigotului se declanșează la mijlocul stadiului „2 
celule” (stadiul „4 celule” la om) [48]. 

De regulă, maturizarea ovocitelor și dezvoltarea embrionară timpurie în multe 
organisme sunt procese, ce nu manifestă activitate transcripțională. O activitate 
transcripțională înaltă se atestă la etapa de creștere a ovogenezei. 

Procesele de dezvoltare în embriogeneza timpurie, imediat după fecundare, 
depind în mare măsură de translația diferențiată a ARNm matern, iar poliadenilarea 
citoplasmatică este factorul cheie al acestui mecanism de control: scurtarea cozilor 
poli (A) corelează cu inhibarea translației, în timp ce alungirea cozilor poli (A) – 
activează translația [50, 62]. Astfel, coada poliadenilică (poli (A)) are semnificație 
pentru mecanismele de reglare post-transcripțională și translațională în citoplasmă. 
Poliadenilarea citoplasmatică intensă se observă după 2 ore de la fecundare. La C. 
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elegans pe parcursul dezvoltării (ontogenezei) se observă modificarea lungimii cozii 
poli (A). În ovocitele de Xenopus, ARNm este în stare de „tăcere translațională”, 
când are coada poli (A) scurtă. ARNm devine activ d.p.v.d. translațional numai după 
alungirea cozii poli (A). Coada poadenilică mai lungă întotdeauna corelează cu procesul 
de translație, în special, în perioada de până la etapa de gastrulație (dar nu după) [49].

Poliadenilarea citoplasmatică este diferită de poliadenilarea nucleară: poliadenilarea 
citoplasmatică are loc în citoplasmă în moleculele de ARNm specifice, pe când cea 
nucleară are loc în nucleu și este caracteristică pentru majoritatea ARNm al eucariotelor.

Mecanismul de poliadenilare, inclusiv și cel de poliadenilare citoplasmatică se 
bazează pe interacțiunea elementelor cis-reglatoare din structura ARNm cu factorii 
de trans-acțiune (proteine specifice de legare a ARNm-ului prin elementele cis) [6, 
8]. Elementele cis-reglatoare ale ARNm, implicate în mecanismul de poliadenilare 
citoplasmatică au fost identificate în regiunea 3′ netranslată (3′ UTR). Au fost descrise 
două secvențe cu rol determinant  în efectuarea poliadenilării: 

- secvența hexanucleotidică de poliadenilare, ce se implică preponderant în 
poliadenilarea nucleară, cu componența/structura – A (A / U) UAAA;

- elementul de poliadenilare citoplasmatică (CPE), bogat în U: cea mai răspândită 
componență nucleotidică, fiind UUUUAU, deși, sunt documentate și alte variații. 

În literatura de specialitate se descrie, că elementul CPE are cea mai mare 
implicație în procesul de poliadenilare citoplasmatică. S-a stabilit, că elementul CPE 
are semnificație în procesul de ovogeneză, spermatogeneză, mitoză și de formare a 
sinapselor noi. Pentru prima dată funcțiile elementului CPE au fost caracterizate 
în ovulele și embrionii de Xenopus, însă, cercetările recente au relevat o acțiune 
asemănătoare a CPE în celulele somatice. În embrionii diferitor specii au fost descrise și 
variații ale CPE – eCPE și C-CPE, ce diferă după componența nucleotidică. Elementele 
cis-reglatoare descrise influențează poliadenilarea prin interacțiunea cu factorii de 
trans-acțiune proprii [6, 8].

Astfel, secvența hexanucleotidică este recunoscută de complexul multisubunitar 
CPSF (cleavage and polyadenylation specificity factor), iar CPE – de CPEB (CPE 
binding protein) [6, 8]. CPEB este o proteină cu funcție dublă ce acționează ca o 
punte de legătură dintre inhibarea și activarea translației. În ovocitele imature, CPEB 
inhibă translația prin alipirea unor factori ce blochează funcțional cele două capete ale 
moleculei de ARNm. Totodată, CPEB adiționează factorul Maskin care la rândul său 
blochează factorii implicați în procesul de inițiere a translației – eIF4E și eIF4G [38]. 
Pe de altă parte, CPEB interacționează cu enzima deadenilaza PARN care menține 
scurtă sau scurtează coada poli (A) [32]. După fecundare, când în ovul se atestă 
maturizarea meiotică, CPEB este fosforilat și decuplat de către deadenilaza PARN. 
Ulterior CPEB interacționează cu CPSF, împreună aceste proteine leagă și activează 
poli (A) polimeraza citoplasmatică (poliadenilaza citoplasmatică), ceea ce induce 
alungirea cozii poli (A) și activarea translației [2]. 

Distanța dintre elementele cis-reglatoare – CPE și secvența hexanicleotidică – 
dictează timpul și gradul de poliadenilare [43], adică distanța dintre aceste secvențe 
reprezintă semnale ce induc poliadenilarea.

Mecanismul de alungire a cozii poli (A) în linii generale poate fi descris în felul 
următor:
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1. Asocierea proteinei de legare a CPE (CPEB) de elementul CPE din regiunea 3′ 
UTR netranslată, proces ce are loc după exportul ARNm din nucleu;

2. Alungirea cozii poli (A) cu ajutorul enzimei poli (A) polimerazei citoplasmatice 
și activarea ARNm pentru biosinteza proteinelor;

3. Cozile poli (A) sunt extinse cu circa 40-150 de nucleotide.
Coada poli (A) mai lungă „alipește” mai multe proteine citoplasmatice de legare a 

poliadeninei (PABP) care la rândul său interacționează cu alte proteine citoplasmatice 
ce facilitează legarea ARNm cu ribozomii.

Poliadenilarea alternativă – APA. Poliadenilarea alternativă se referă la procesul, 
care prin scindare sau poliadenilare generează mai multe isoforme (forme) de ARNm 
ce diferă prin regiunea 3′ UTR. Uneori APA implică modificări ale intronilor şi exonilor 
(modificări în regiunea codificatoare a genei). De aceea, în literatura de specialitate APA 
este divizată în APA dependentă de regiunea 3′ UTR (APA-UTR) și APA dependentă de 
regiunea codantă – exoni și introni (APA-CR) [45]. 

Astfel, prin mecanismul de poliadenilare alternativă (APA) dintr-o singură 
moleculă originală de ARNm (transcriptul original al genei) se pot forma mai multe 
copii-izoforme ce diferă prin: a) secvența reglatoare – 3′ UTR; sau b) secvența 
codificatoare [16]. 

Adică, prin poliadenilare alternativă se pot forma:
˗ ARNm cu secvenţe reglatoare 3′ UTR scurte sau lungi, fapt, ce influențează 

stabilitatea moleculei de ARNm și soarta de mai departe a acesteia;
˗ diferite izoforme de ARNm cu diferit conținut informațional (secvențe 

codificatoare), ceea ce va determina formarea diferitor tipuri de proteine. 
Această posibilitate de a lungi sau de a scurta secvenţele 3′ UTR prin APA poate 

duce la includerea sau la excluderea diferitor tipuri de secvenţe reglatoare în ARNm. 
Astfel, prin APA se pot forma diferite clase de transcripte (ARNm) cu diferit potenţial 
reglator. De exemplu: ARNm cu secvenţe lungi 3′ UTR conţin elemente ce stabilizează 
ARNm. Poliadenilarea în amonte de regiunea 3′ UTR duce la instabilitatea ARNm. 
În embriogeneza la şoareci în rezultatul APA se formează ARNm cu secvenţa 3′ UTR 
lungă [27, 46].

APA, de asemenea, poate scurta regiunea codificatoare din ARNm, cauzând ca 
unul şi acelaşi ARNm să codifice diferite proteine.

Poliadenilarea alternativă contribuie la complexitatea transferului de informație 
din genom în fenotip, amplificând astfel funcția genelor. Rețeaua complexă de APA are 
un rol central în: coordonarea trecerii de la genomul matern la cel zigotic – tranziția 
maternal-zigotică (MZT) în embrioni; manifestarea dimorfismului sexual și în creșterea 
longitudinală în ontogeneză [65].  

APA coordonează reprogramarea în embrioni atât înainte de MZT, cât și după 
prin activarea genomului zigotic. A fost stabilită o diversitate mai mare de ARNm ce 
s-a format în rezultatul APA la indivizii tineri comparativ cu cei adulți și la masculi în 
comparație cu femele [65]. 

APA cauzează specificitatea tisulară, fiind implicată în localizarea ARNm în ovule 
şi embrion.

Deadenilarea. Concomitent cu poladenilarea în citoplasmă se constată și procesul 
de deadenilare, catalizat de enzimele deadenilaze. De regulă deadenilarea corelează cu 
inhibarea translației. 
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În celulele somatice ale eucariotelor, cozile poli (A) ale majorității moleculelor 
de ARNm din citoplasmă devin treptat mai scurte, iar ARNm cu coadă poli (A) mai 
scurtă este implicat mai puțin în procesul de translație și degradează mai devreme. Cu 
toate acestea, timpul până când ARNm va degrada poate dura câteva ore. Acest proces 
de deadenilare și degradare poate fi accelerat de microARN complementare regiunii 5′ 
UTR netranslate din molecula de ARNm [35]. 

În ovocitele imature, moleculele de ARNm cu cozi poli (A) scurte nu sunt 
degradate, ci sunt păstrate inactiv d.p.d.v. translațional. Aceste ARNm cu coadă scurtă 
sunt activate prin poliadenilare citoplasmică după fecundare, în timpul activării ovulului 
[13]. La animale poli (A)-ribonucleaza (PARN) sau deadenilat-nucleaza (DAN) se 
poate lega de capătul de 5′ al ARNm și poate elimina nucleotidele de pe coada poli (A). 
Gradul de acces la capătul 5′ și coada poli (A), în acest sens, denotă despre faptul cât de 
repede va degrada molecula de ARNm.   

PARN/DAN are o acțiune mai mică de deadenilare în cazul, când ARNm-ul este 
legat de factorii de inițiere ai translării eIF4E (la capătul 5′) și eIF4G (la coada poli 
(A)), fapt ce relevă că procesul de translație reduce gradul de deadenilare. Rata de 
deadenilare poate fi, de asemenea, reglată de proteine   care leagă ARNm. Odată ce 
coada poli (A) este îndepărtată, complexul decapitare îndepărtează boneta-cap de la 
capătul 5′, ceea ce duce la degradarea ARNm-ului. Sunt descrise mai multe tipuri de 
proteine care participă în procesul de deadenilare [63].

Degradarea moleculei de ARNm. Toate etapele de modificare a ARNm în celulă 
(procesing-ul, exportul, localizarea) sunt esențiale în aspectul reglării expresiei genelor. 
În acest sens, degradarea ARNm, de asemenea, se înscrie în șirul de evenimente 
reglatoare și poate fi modulată prin acțiunea factorilor externi, a semnalelor induse de 
dezvoltare și metabolism.  

De ce prezintă interes procesul de degradare a ARNm într-o celulă? În primul rând, 
degradarea moleculei de ARNm are o funcție de „curățare” și înlătură efectiv moleculele 
de ARNm care rezultă din așa numitele „accidente” ale transcripției, splincing-ului, 
exportului sau translației pentru a asigura o expresie corectă a genelor. În al doilea rând, 
în timp ce reglarea expresiei genice preponderent se efectuează la nivel de transcripție, 
ARNm trebuie transformat rapid pentru a face față modificărilor rapide în compoziția 
transcriptomului. Destabilizarea coordonată a unei întregi clase de ARNm poate promova 
schimbări majore într-o celulă. În al treilea rând, mecanismele specifice de degradare a 
ARNm pot contribui la reglarea expresiei genelor prin controlul feed-back [17].

Acest mecanism de reglare a expresiei genelor prezintă semnificație pentru 
proteinele, care sunt active pe o perioadă scurtă de timp, cum ar fi factorii de creștere, 
factorii transcripționali și proteinele ce controlează ciclul celular [56].  

Sunt cunoscute trei clase de enzime intracelulare, ce scindează ARNm 
(ribonucleaze sau Rnaze): endonucleaze, ce scindează ARN în interiorul moleculei; 5′ 
exonucleaze, ce hidrolizează ARN de la capătul 5′; exonucleaze, ce degradează ARN 
de la capătul 3′ [22]. 

S-a stabilit, că la eucariote, există două căi majore de degradare a ARNm și ambele 
căi sunt inițiate prin scurtarea cozii poli (A). 

	În calea 5′ până la 3′ are loc „decapitarea” care permite apoi degradarea 
exonucleolitică a capetelor 5′ și 3′ ale transcriptelor. 
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	În calea 3′ până la 5′ degradarea depinde de un complex multiproteic mare 
numit exozom.  

Complexul exozomal este prezent în citoplasmă, nucleu și, în special, în nucleol. 
Diferite proteine interacționează cu complexul exozomal în aceste compartimente, 
reglând activitatea de degradare până la substraturile (componentele) specifice acestor 
structuri celulare. Substraturi ale exozomului pot fi: ARNm, ARN ribozomal și multe 
specii de ARN-uri mici. Exozomul are o funcție exoribonucleolitică, ceea ce înseamnă 
că degradează ARN, începând de la un capăt (capătul 3′ în acest caz) și o funcție 
endonucleazică, ceea ce înseamnă că scindează ARN în diferite locuri în interiorul 
moleculei [26]. 

Date recente din literatura de specialitate au stabilit, că exozomul poate conține 
și proteine de semnalizare, inclusiv liganzii receptorilor Notch, proteinele secretorii 
din familia Hedgehog și WNT, cu rol în semnalizarea și comunicarea intercelulară, 
esențială în procesele de dezvoltare [26].

Particularitățile post-transcripționale de reglare a expresiei genelor la nivel 
de translație. 

Reglarea translației se referă la controlul nivelurilor (concentrației) de proteine 
sintetizate. Acest tip de reglare este extrem de important pentru răspunsul celular la 
stresori, stimulii de creștere și diferențiere [54].  

În comparație cu reglarea transcripțională, reglarea translațională determină o 
ajustare celulară mult mai imediată prin controlul direct al concentrației proteinei. 
Mecanismele corespunzătoare sunt vizate, în principal, asupra controlului recrutării 
ribozomilor pe codonul de inițiere, dar pot implica, de asemenea, modularea alungirii 
peptidelor, terminarea sintezei proteice sau biogeneza ribozomului [40]. 

Controlul expresiei genice prin reglarea procesului de translație permite celulei 
să răspundă la stimuli de mediu mai repede, decât transcrierea de novo a ARNm. 
Se știe, că procesul de translație a ARNm transcrise în timpul ovogenezei timpurii 
este reprimat, pentru a permite acumularea moleculelor de ARNm, necesare ulterior 
pentru dezvoltarea embrionului. De asemenea, acumularea de ARNm în ovogeneză a 
determinat ca reglarea translațională să fie primordială în formarea gradienților proteici 
și determinarea sorții celulare [25, 30]. 

Controlul spațial al procesului de translație poate produce o distribuție graduală 
a unei proteine specifice într-o singură celulă, generând asimetriile necesare pentru 
formarea modelului embrionului. Mai mult, controlul translației ARNm specifice în 
celulele individuale poate asigura că acestea își adoptă identitățile corecte la momentele 
corespunzătoare de dezvoltare. În principiu, translația poate fi reglată prin: modificarea 
vitezei de inițiere a translației; includerea ARNm în particule ribonucleoproteice mesager 
(RNPm), inaccesibile procesului de translație sau prin reglarea lungimii cozii poli (A) [14].

Modificările post-translaționale ale proteinelor. Modificarea post-translațională 
(MPT) se referă la modificarea covalentă și, în general, enzimatică a moleculelor 
proteice după biosinteza acestora. 

În prezent sunt descrise circa 400 de tipuri de MPT [9, 31].  MPT influențează 
orișice aspect al biologiei celulare, fiind descrise circa 200 de funcții biologice ale 
acestora [59].
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Modificările post-translaționale ale proteinelor contribuie la o diversitate 
funcțională a proteomului, prin adăugarea covalentă la molecula proteică de grupe 
funcționale și, chiar de noi proteine sau prin clivaj proteolitic al subunităților de reglare 
sau prin degradarea proteinelor întregi [20]. Prin adăugarea de noi grupe sau molecule 
funcționale sau prin modificări intramoleculare, molecula proteică capătă o structură 
mai complicată și respectiv funcții diferite, ceea ce-i permite să regleze cu precizie 
diverse mecanisme celulare și să influențeze aproape toate aspectele biologiei celulare 
normale. Cele mai frecvente modificări post-translaționale ale moleculelor proteice 
includ: fosforilarea, glicozilarea, ubiquitinarea, nitrosilarea, metilarea, acetilarea, 
lipidarea și proteoliza [20]. 

Fosforilarea este legată de multiple procese fiziologice și patologice, inclusiv 
transducția semnalului celular, activitatea nervoasă, contracția și proliferarea mușchilor, 
reglarea metabolismului, dezvoltarea și diferențierea celulelor [23]. 

Glicozilarea proteică are o importanță deosebită pentru multe procese 
celulare, precum imunoprotecția, replicarea virusului, creșterea celulelor și apariția 
inflamațiilor etc.

Ubiquitilarea are un rol esențial în funcțiile celulare, cum ar fi diferențierea 
celulară, apoptoza, reparația ADN, procesarea antigenului și răspunsul la stres.

Lipidarea este vitală pentru transducția semnalului. 
Metilarea și acetilarea histonei sunt responsabile pentru reglarea transcripțională 

și a expresiei genelor. 
Modificările post-translaționale in vivo nu au loc izolat, ci sunt într-o influență și 

cooperare reciprocă. 
MPT ale proteinelor cel mai des se constată în radicalii laterali ai aminoacizilor 

din catena polipeptidică sau la nivelul legăturilor peptidice și sunt mediate de diverse 
enzime: kinaze, fosfataze, transferaze și ligaze, care adaugă sau elimină grupări 
funcționale în molecula proteică, precum și proteaze, care scindează legăturile 
peptidice pentru a elimina secvențe specifice sau subunități reglatoare. Multe proteine 
se pot modifica, de asemenea, folosind domenii autocatalitice, cum ar fi autokinaza și 
domeniile autoprotolitice. MPT pot fi reversibile, în funcție de natura modificării. Ca 
exemplu, fosfatazele hidrolizează gruparea fosfat pentru a o elimina din proteină și a 
modifica activitatea biologică a proteinei [23, 29]. 

S-a stabilit, că MPT sunt parte a sistemului celular de detecție și reacție la 
schimbările mediului extern și intern, deoarece, prin modificarea chimică a proteinelor, 
are loc adaptarea promptă la aceste schimbări. MPT sunt, într-un fel, etapa finală a 
expresiei genelor, având un rol cheie în multe procese celulare, cum ar fi diferențierea 
celulară, degradarea proteinelor, semnalizarea și procesele de reglare, reglarea expresiei 
genice și interacțiunea proteină-proteină [23]. 

Relevarea influenței modificărilor post-translaționale prezintă interes în 
dezvăluirea mecanismelor complexe ce operează în rețeaua proteomică a celulei și rolul 
acestora în dezvoltarea organismelor. Mecanismele de modificare post-translațională 
sunt în vizorul cercetărilor revoluționare de terapie proteică și elaborării produselor 
farmaceutice de generație nouă.

Degradarea proteinelor. Degradarea moleculelor materne (de origine din ovul) 
este un proces cu semnificație deosebită în embriogeneza timpurie. Totuși, marea 



56

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Articole de fond

majoritate a studiilor abordează degradarea moleculelor de ARNm, pe când degradarea 
proteinelor este doar un proces ce urmează a fi elucidat. 

Degradarea proteinelor materne pare a fi coordonată de reguli foarte stricte în 
ceea ce privește specificitatea și sincronizarea. Degradarea unor proteine materne este 
cu siguranță necesară pentru desfășurarea normală a activării genomului embrionar și 
a altor proteine concrete, ce trebuie degradate înainte ca expresia genomului embrionar 
să se declanșeze. Cu toate acestea, acest tip de reglare are cea mai mare importanță 
înainte de dezvoltarea preimplantară – în timpul maturării ovulului. Defectele apărute 
în această perioadă par a fi ulterior ireparabile [55].

Celulele degradează proteinele constitutive prin mecanisme multiple. În celulele 
eucariotelor au fost identificate două sisteme majore de degradare a proteinelor: 
autofagia lizozomală și sistemul ubiquitin-proteazomal. 

Autofagia este un proces, în care componentele celulare sunt înglobate de o 
membrană intracelulară și apoi livrate spre lizozom pentru degradare de către proteazele 
lizozomale. 

Rezultate recente au demonstrat că autofagia are un rol important în diverse 
procese fiziologice și fiziopatologice și este o reacție de răspuns la anumite condiții 
de stres [12]. Autofagia constă în mai multe etape secvențiale – selectarea și izolarea 
moleculelor țintă, transportul acestora către lizozomi, degradarea și utilizarea produselor 
de degradare, fiecare etapă exercitând funcții diferite [39]. 

Deși particularitățile generale ale autofagiei sunt cunoscute de peste 50 de ani, 
doar cercetările avansate recente au inițiat descifrarea mecanismelor moleculare ale 
autofagiei. Autofagia este un proces de autodegradare, care are importanță în procesele 
de păstrare a energiei în momentele cruciale ale dezvoltării și ca răspuns la stresul 
nutrițional. Autofagia joacă, de asemenea, un rol de „curățare” a proteinelor formate 
sau agregate greșit, a organelelor deteriorate, cum ar fi mitocondriile, reticulul 
endoplasmatic și peroxizomii, precum și în eliminarea agenților patogeni intracelulari. 
Astfel, autofagia este în general considerată ca un mecanism de supraviețuire, deși 
dereglarea procesului de autofagie a fost asociată cu moartea celulelor ne-apoptotice 
[18]. Identificarea genelor legate de autofagie la drojdie în anii 1990 a permis 
cercetătorilor să deducă mecanismele autofagiei. În anul 2016 Premiul Nobel pentru 
Fiziologie sau Medicină, a fost acordat cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi pentru 
descrierea mecanismelor autofagiei și a genelor cu tangență la acest proces. 

Sistemul ubiquitin-proteazomal reprezintă o altă cale de degradare a proteinelor 
intracelulare și se consideră a fi calea principală de degradare intracelulară a  proteinelor 
[52]. Acest sistem sau complex prevede selectarea proteinelor pentru degradare prin 
modificarea covalentă a proteinelor țintă cu anumite proteine  mici – ubiquitine. 
Acest proces de legare se aseamănă cu un proces selectiv de marcare, în care rolul 
marcatorilor revine ubiquitinelor. Lanțul polubiquitinic este recunoscut în mod specific 
de un complex mare de proteaze – proteazomul 26S, care degradează proteina marcată 
de ubiquitină. Sistemul ubiquitin-proteazomal reprezintă calea preponderentă de 
degradare a proteinelor în celulele eucariotelor, care, totodată este extrem de selectivă 
pentru anumite proteine, în anumite condiții [12]. Baza moleculară și celulară, care 
explică degradarea selectivă a proteinelor de către sistemul ubiquitin-proteazomal 
este una dintre realizările majore ale biologiei moderne. Premiul Nobel pentru Chimie 
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din 2004 a fost acordat oamenilor de știință – Aaron Ciechanover, Avram Hershko și 
Irwin Rose pentru descoperirea mecanismului dependent de ubiiquitină de degradare a 
proteinelor. Studiul mecanismului proteazomal și semnificația lui în biologia celulară a 
determinat elaborarea inhibitorilor proteazomului, mulți dintre care au găsit aplicație în 
farmacologie ca medicamente utilizate pentru tratarea anumitor forme de cancer.

Concluzii
Modificările post-trancripționale ale moleculei de ARNm (exportul din nucleu, 

localizarea intracelulară, procesing-ul citoplasmatic – recapingul poliadenilarea 
citoplasmatică) au semnificația în stabilirea gradienților morfogenilor, care determină 
specificația și determinarea celulelor și ulterior dezvoltarea organismului.

Specificul modificărilor post-transcripționale este determinat de unele structuri 
și caracteristici intrinseci ale moleculei de ARRm. În acest aspect a fost relevat rolul 
regiunii 3′ UTR netranslate din structura moleculei de ARNm în modificările după etapa 
de transcripție, în special în stabilitatea moleculelor de ARNm, localizarea subcelulară 
a lor și activitatea translațională. Elementele cis din secvența 3′ UTR sunt unii din 
factorii cheie de reglare pe parcursul ontogenezei, iar mecanismul de modificare a 
lungimii secvenței 3′ UTR este utilizat frecvent în strategiile de dezvoltare individuală.

Au fost descrise mecanismele de export și de localizare a ARNm, care au un rol  
important în procesele de migrare celulară, determinare celulară, specificare a axului 
embrionar. 

Modificările citoplasmatice ale moleculelor de ARNm (procesing-ul citoplasmatic) 
– recaping-ul citoplasmatic, poliadenilarea citoplasmatică – reprezintă procese selective 
post-transcripționale, care funcționează ca mecanisme de diversificare a moleculelor 
de ARNm și proteine, ce asigură supraviețuirea embrionului timpuriu și succesul 
dezvoltării ulterioare. 

Deadenilarea și degradarea moleculelor de ARNm sunt procese ce se înscriu în 
șirul de evenimente reglatoare, care pot fi modulate prin acțiunea factorilor externi, a 
semnalelor induse de dezvoltare și metabolism, asigurând expresia corectă a genelor. 

Reglarea post-transcripțională a expresiei genelor la nivel de translație este extrem 
de importantă pentru răspunsul celular la stresori, stimulii de creștere și diferențiere, 
asigurând o ajustare celulară mult mai imediată prin controlul direct al concentrației 
proteinei. Aceasta permite celulei să reacționeze mai repede la stimuli de mediu, decât 
prin transcrierea de novo a ARNm. 

Modificările post-translaționale ale proteinelor (adăugarea de noi grupe sau 
molecule funcționale sau prin modificări intramoleculare) reprezintă etapa finală a 
expresiei genelor și au rol cheie în multe procese legate de dezvoltarea organismului, 
datorită faptului că reglează cu precizie diverse mecanisme celulare și contribuie la 
adaptarea promptă a celulei/organismului la schimbările de mediu. 

Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului „Program de stat” (2020-2023) 
20.80009.7007.25 „Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în 
funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară”. 
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Rezumat
Transferul intersepcific al materialului genetic reprezintă un subiect prioritar al 
proiectelor de cercetări filogenomice din ultimul deceniu. Angiospermele parazite, 
datorită conexiunilor vasculare comune (în special cele directe floem-floem) cu cele ale 
gazdelor, sunt  modele excelente de studii ale transferului  orizontal de gene, inlcusiv al 
macromoleculelor de acizi nucleici (ARNm, microARN, ARN interferent etc.), cu funcții 
importante în dezvoltarea patosistemului și a interacțiunilor biotice cu diferite organisme. 
Lucrarea reprezintă o sinteză de date și interpretări recente cu referire la transferul 
bidirecțional al diferitelor clase de acizi nucleici, fiind relevată semnificația acestor 
compuși în dezvoltarea relațiilor de dependență parazitară. 
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Introducere
Controlul răspândirii plantelor parazite este un obiectiv anevoios de realizat, 

deoarece ciclul lor de viață este conjugat cu cel al gazdelor, ultimele prezentând, în 
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funcție de caz, pierderi considerabile ale productivității biologice. O problemă relativ 
nouă în fitopatologie, însă de o importanţă deosebită, atât pentru elucidarea proceselor 
de patogeneză, cât şi pentru cele de rezistenţă, constituie cunoașterea particularităților 
de interacțiune interspecifică prin care au loc translocări bidirecționale ale varii 
metaboliți,  inclusiv ale unor virusuri și fitoplasmă [8, 10, 48]. 

Majoritatea cercetărilor  în domeniul parazitismului vegetal, în special la plantele 
de cultură, sunt axate pe transferul de nutrienți de la gazdă la parazit, în relație cauzală 
cu dereglări morfoanatomice și fiziologice, manifestate în fenotipuri cu caracteristici 
agronomice inferioare [9, 24, 33, 58]. 

În ultimele decenii, grație progresului metodologic de investigare la nivel molecular 
și ultrastructural, prin aplicarea unor sisteme de marcare și analiză a transriptomului, 
se conturează noi priorități de cercetare, axate pe transferul diferitelor entități 
moleculare de la parazit la gazdă  [12, 15]. Astfel, un număr tot mai mare de studii 
recente documentează procesele și efectele transferului unor compuși fără semnificație 
nutrițională, așa ca fitohormonii [11, 16, 34, 40], acizii nucleici [13, 22], metaboliții 
secundari [5] etc., implicați în reglarea dezvoltării patogenului, interacțiunilor biotice 
cu diferite organisme sau în alte procese antagoniste plantei gazdă [20, 23, 38]. 

Lucrarea reprezintă o sinteză de date și interpretări recente cu referire la transferul 
interspecific a diferitelor clase de acizi nucleici, precum și diverse implicații ale acestor 
compuși în dezvoltarea structurilor invazive și a relației de dependență parazitară.

Transferul orizontal de gene în patosisteme
Secvenţierea genomului la un număr mare de virusuri, organisme pro- şi eucariote 

a evidenţiat transferul interspecific de material genetic ca o componentă importantă 
în evoluţia organismelor [39, 51]. În natură, transferul orizontal de gene (TOG) între 
eucariotele multicelulare, comparativ cu virusurile și bacteriile, are loc extrem de rar 
[22, 54].

La plante, numărul investigațiilor privind evenimentele TOG este în creștere, 
îndeosebi, la speciile care formează patosisteme [13, 25, 47, 53]. Antofitele parazite în 
asociere cu gazdele lor sunt considerate modele excelente de studii ale TOG datorită 
conexiunilor vasculare comune (în special cele directe floem-floem) prin care se poate 
realiza schimbul de gene nucleare sau citoplasmatice. Multe dintre cazurile TOG 
descrise, au loc prin intermediul organitelor, în principal al mitocondriilor, fapt ce poate 
fi explicat printr-o serie de caracteristici unicale ale acestora, așa ca rata sporită de 
inserare a fragmentelor de ADN de origine diferită, nuclear sau plastidic, a frecvenței 
înalte de fuziune și fisiune [35, 42, 56]. Recent, au fost publicate mai multe cercetări 
privind transferul de ADN nuclear [25, 47, 51, 54]. 

Prima informație, privind o genă nucleară dobândită (xenogenă) de o plantă parazit 
de la gazda sa, se referă la gena ShContig9483, identificată la Striga hermonthica ce 
parazitează pe plantele de Sorghum bicolor (Poaceae). Întrucât a fost constatată lipsa 
intronilor și prezența unei secvențe asemănătoare cu poli-A la capătul 3` al genei, autorii 
au concluzionat că acest transfer, posibil, a avut loc prin intermediul ARNm, care 
ulterior a fost inserat în genom prin transcriere inversă [55]. În alte două evenimente 
TOG constatate la reprezentanții din familia Orobanchaceae, genele transferate conțin 
introni în regiuni similare cu cele ale ortologilor din planta gazdă, fapt ce indică că 
aceste fragmente de ADN au fost inserate direct în genom [46, 57]. 
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Multe aspecte privind mecanismele naturale de transfer a materialului genetic, 
peste barierele de specie la plante, sunt slab elucidate, însă, evident este faptul că acest 
proces poate fi mediat de macromoleculele de ADN și ARNm (revers-transcris) [38, 
54]. Identificarea evenimentelor TOG presupune cunoașterea secvenței genomurilor 
speciilor de plante donatoare și receptoare și vaste analize in silico proiectate pentru 
investigații filogenetice și evoluții moleculare. Astfel, un studiu mult mai amplu axat 
pe transferul interspecific de material genetic în patosisteme, care a inclus secvențierea 
genomurilor a cinci specii din familia Orobanchaceae cu diferită dependență nutrițională 
de gazda lor (Orobanche minor și Aeginetia indica - paraziți obligați și Pedicularis 
keiskei, Phtheirospermum japonicum și Melampyrum roseum - paraziți facultativi) 
a fost publicat recent de Tomoyuki K. și Hideki I. [25]. Prin analiza filogenomică a 
plantelor parazit, în raport cu genomurile de referință și/sau transcriptomurile a 14 
specii din Fabaceae și Poaceae - principalele familii gazdă, au fost identificate 106 
xenogene la paraziții obligați O. minor (22) și A. indica (84). De menționat că, nu au 
fost constatate evenimente TOG la nici unul din cei trei paraziți facultativi studiați. 
Aceste date indică asupra faptului că relația  de dependență parazit-gazdă ar putea avea 
o semnificație importantă în frecvența transferului orizontal de gene [25]. Secvențele 
nucleotidice dobândite de plantele parazit constituie aproximativ 0,1% (O. minor) și 
0,2% (A. indica) din totalul genelor codificatoare. Majoritatea xenogenelor (90 din 
106) conțin introni în regiuni similare cu cele din omologii lor în genomul speciilor de 
plante-gazdă, demonstrând  prevalența transferului orizontal de gene mediat de ADN. 
Autorii cercetării consideră ipotetic că unele gene au fost transferate simultan, întrucât 
au o localizare apropiată între ele pe cromozomii din genomul de referință al gazdei. 
Astfel, a fost dedus că lungimea fragmentului de ADN transferat este de aproximativ 
100 kb. Alte concluzii importante, emise în baza investigațiilor filogenomice, se referă 
la păstrarea posibilă a funcției la xenogenele identificate. Structura exon-intron, bine 
conservată, la genele transferate prin TOG și prezente în genomul actual al speciei de 
plante parazite, precum și lipsa unor mutații missense sau de modificare a cadrului de 
citire, susțin aceste afirmații. Toate evenimentele TOG relevate au avut loc doar în 
direcția gazdă-parazit [25].

Rolul semnificativ al interacțiunii de dependență parazit-gazdă în sporirea 
frecvenței transferului orizontal de gene este argumentat și de rezultatele unui alt 
studiu genomic realizat, de asemenea, la specii din familia Orobanchaceae diferite 
după capacitățile de parazitare (Striga hermonthica - hemiparazit obligat, Triphysaria 
versicolor- hemiparazit facultativ, Phelipanche aegyptica - holoparazit obligat) precum 
și o specie de plantă neparazită - Lindenbergia [53]. A fost raportată identificarea a 52 
de evenimente TOG, majoritatea fiind la plantele cu modul obligat de nutriție. Pentru 
robustețea și veridicitatea mai mare a datelor, autorii acestor investigații s-au axat 
pe screening-ul genomic al unor potențiali donatori situați pe scara filogenetică la o 
distanță relativ mare față de plantele receptoare Orobanchaceae (de exemplu Rosaceae, 
Poaceae). Rezultatele acestor cercetări sunt în concordanță cu cele expuse anterior, 
care au demonstrat realizarea transferului orizontal de gene de la gazdă la parazit fiind 
mediat prevalent de ADN și nu de ARNm (revers-transcris). 

În baza datelor moleculare a fost dedusă ipoteza corelării directe a frecvenței 
evenimentelor TOG cu sporirea gradului de heterotrofie [25, 53]. Această concluzie 
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ipotetică este explicată reieșind din particularitățile de dezvoltare timpurie (la scurt 
timp după germinare) a structurilor intruzive la paraziții obligați, stabilirea conexiunilor 
vasculare comune cu cele ale gazdei și ulterior creșterea vegetativă. În contrast, paraziții 
facultativi au în ontogeneza lor  o perioada de creștere vegetativă independent de gazdă 
[49]. Se presupune ca mutațiile sau evenimentele TOG, care pot apărea în haustorii 
terminali, au o probabilitate mare de a afecta și celulele germinale, cu șanse reale de a 
fi propagate și fixate în fondul genetic al populației [25]. 

Analiza categoriilor Gene Ontology pentru genele dobândite de plantele parazit  
(O. minor și A. indica) de la gazdele lor a evidențiat asocieri cu funcții în metabolismul 
ARN și în cel al tiaminei [25]. În cazul investigațiilor care au inclus speciile Striga 
hermonthica, Triphysaria versicolor și Phelipanche aegyptica [53] a fost elucidat 
un spectru mai larg de categorii funcționale pentru genele transferate, o pondere 
semnificativă revenindu-le funcțiilor de apărare și rezistență la patogeni, ceea ce indică 
asupra unui avantaj adaptiv de supraviețuire și răspândire a plantelor parazite. Aceste 
informații relevă diversitatea materialului genetic transferat interspecific în funcție de 
specia plantei parazit. 

Date similare au fost raportate și la alte holoparazite obligate. De exemplu, genele 
care au fost dobândite de Cuscuta campestris (Convolvulaceae) prin TOG prezintă 
un nivel înalt de expresie în haustori și sunt implicate în răspunsuri de apărare și 
metabolismul aminoacizilor, sugerând că fenomenele de transfer orizontal de gene 
contribuie la eficientizarea mecanismului de interacțiune parazit-gazdă, dezvoltat pe 
parcursul evoluției relației parazitare. Fragmentele de ADN transferate de la gazdă 
la parazit reprezintă gene sau elemente necodificatoare, precum sunt transpozonii și 
secvențele repetitive [41, 47, 54]. 

Până în prezent, la speciile din familia Orobanchaceae, transferul orizontal de 
ADN de la parazit la gazdă a fost constatat doar în cazul genelor mitocondriale [13, 
25, 33, 53]. Însă, pentru unele specii de plante parazite (Cuscuta, Convolvulaceae) 
sunt informații privind posibilitatea unui flux bidirecțional de ADN, conjugat și cu 
transferul altor macromolecule, așa ca ARNm, ARN-uri de dimensiuni mici. Totuși, 
autorii subliniază că, transferul orizontal de ADN de la gazda la planta parazit este 
forma predominantă, iar TOG de la parazit la gazdă are loc foarte rar [54].

Schimbul interspecific de ARNm
În patosistemele vegetale se atestă un schimb interspecific de ARNm care, deși 

implică acizi nucleici, similar fenomenului TOG, pare sa aibă la bază alte mecanisme 
moleculare. Prezența unor alogene în genom, în general, este descoperită prin 
investigații filogenomice și bioinformatice, reprezentând rezultatul unor transferuri 
de material genetic, care au avut loc cu mii de ani în urmă. Cu toate că, este posibilă 
stabilirea căii de transfer (ADN sau ARNm/ADNc), în baza analizei secvențelor 
nucleotidice pentru a identifica prezența și poziția intronilor sau alte părți de structură 
a genei, se cunoaște puțin despre frecvența producerii evenimentelor TOG și a 
introgresiei genelor străine în genomul receptorului [25, 47, 51, 54].

Transferul de ARNm, comparativ cu cel al fragmentelor de ADN, între plantele 
parazite și gazdele lor a prezentat subiectul a numeroase investigații academice, 
din ultimele decenii [3, 8, 33], dintre care, în mare parte, au vizat patosistemele cu 
Cuscuta  [26, 37, 50]. Astfel, prin studii transcriptomice (RT-PCR și qPCR) urmate de 
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secvențiere, a fost relevată mobilitatea a câtorva mii de transcripți (ARNm), prezenți în 
fluxul bidirecțional între Cuscuta spp. și gazdele lor [26, 44]. De exemplu, în sistemul 
Arabidopsis - Cuscuta pentagona, aproximativ 1% din ARNm este transferat de la 
gazdă la parazit și 0,6% - de la parazit la gazdă, acoperind 45% și 24% din totalul 
unigenelor exprimate de gazdă și, respectiv, parazit [26, 50].

ARNm-urile gazdei translocate în parazit codifică proteine cu diferite funcții. 
De exemplu, dintre cele care au fost identificate la Cuscuta, reprezintă factori de 
transcripție, precum CmNACP și CmWRKYP [37], Gibberellic Acid Insensitive (GAI) 
[21]; factori de inițiere a translării; proteine   ribozomale [28], inhibitorul proteazei 
catepsina D, implicat în răspunsuri de apărare etc. [32]. ARNm a subunităților mari 
și mici ale proteinei RuBisCO sunt alte macromolecule preluate de parazit, fapt 
surprinzător, deoarece subunitatea mică este considerată, în general, non-circulantă și 
este utilizata în studiul ARN-urilor mobile prin floem în calitate de indicator al unei 
potențiale contaminări extra-floem [12]. 

David-Schwartz și colab. [12] au detectat RNAm al gazdei (fosfofructochinaza de 
la tomate) în celulele parenchimului și ale floemului  plantei parazit Cuscuta, sugerând 
că ARN-urile sunt transferate prin conexiuni simplastice celula-celulă, precum și prin 
cele vasculare, la distanțe mari. Astfel, au fost identificate macromoleculele gazdei în 
tulpina parazitului la o distanță de până la 30 cm de la situsul de interacțiune [12, 29, 
37]. De asemenea, prezența unor ARNm-uri străine a fost relevată și peste 8 ore de la 
detașarea parazitului de țesuturile gazdei [29]. 

La plante, plasmodesmele sunt structuri complexe prin care se realizează joncțiunea 
celulară și este reglat transportul macromoleculelor pe distanțe scurte sau lungi. De regulă, 
plasmodesmele permit transportul pasiv al moleculelor mici (sub 1kDa). Translocarea 
macromoleculelor are loc prin transportul facilitat, mediat de formarea unor complexe cu 
proteine specifice [30]. O categorie de astfel de proteine de mișcare (movement proteins, 
MPs) sunt cele utilizate de ribovirusuri (Viral movement proteins) pentru răspândirea 
sistemică în organismul vegetal [37]. Omologii acestor proteine în plante - non-cell 
autonomous proteins [19], interacționează specific cu molecula de ARNm, represează 
translarea și direcționează translocarea complexului ribonucleoproteic prin simplast de la 
celulă la celulă [37]. Un exemplu în acest sens este gena cartofului BEL5 care codifică un 
ARNm mobil al cărui  capăt 3` este recunoscut de proteinele de legare polipirimidinice, 
formând un complex circulant de la frunze la stoloni [17, 59].

Conform unui model ipotetic de transfer gazdă-parazit a ARNm, complexele 
ribonucleoproteice se asociază cu proteine chaperone și proteine specifice 
plasmodesmelor himere, fiind direcționate prin simplast în celulele parazitului, unde 
sunt procesate similar altor tipuri de ARN. Acest model conține multe întrebări 
referitor la accesibilitatea conexiunilor gazdă-parazit pentru astfel de macromolecule 
(continuitatea membranei plasmatice, a desmotubulilor), fiind cunoscut faptul că 
funcția primară a interacțiunilor compatibile constă în achiziționarea de nutrienți [30].

La plante a fost demonstrată prezența abundentă în floem a macromoleculelor de 
ARNt, fiind sugerat rolul general al acestuia în transport. ARNt,  datorită conformației 
specifice de buclă, poate interacționa cu ARNm la capetele 3`ale acestuia, formând 
un complex hibrid ce poate fi translocat prin plasmodesme. Mai mult ca atât, au fost 
identificați transcripți care codifică ARNt dicistronic la capetele 3`/ 5` și cu care ulterior  
se pot asocia în complexe circulante [59].
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Translocarea interspecifică a ARNm circulant pare să aibă un caracter selectiv, 
deoarece cantitatea de transcripți transferați diferă în funcție de componentele 
patosistemului. De exemplu,  peste 9000 de ARNm-uri ale gazdei au fost identificate la 
parazit în cazul interacțiunii compatibile Arabidopsis - Cuscuta pentagona  și doar  2000 
în cazul interacțiunii Arabidopsis-Cuscuta reflexa. Fenomene similare sunt observate 
și în funcție de specia plantei gazdă. La C. pentagona care parazitează pe plantele de 
Solanum lycopersicon a fost relevat un număr mai mic de transcripți diferiți derivați de 
la gazdă, în comparație cu plantele atașate la Arabidopsis [26].  

A fost pusă în evidență o corelare directă dintre conținutul unor transcripți în  
regiunea interfeței haustoriale și mobilitatea acestora, fiind relevat caracterul nespecific 
al transferului de acizi ribonucleici [26]. Totodată au fost elucidate și particularități 
specifice de mobilitate a ARNm, care nu țin de gradul de acumulare a macromoleculelor 
în regiunile de contact gazda-parazit. În favoarea acestor afirmații sunt datele Real-
time PCR și RNA-Seq, care prezintă diferențe în conținutul transcripților Gibberellic 
Acid Insensitive (GAI) [18] și cathepsin D proteinase inhibitor (PI) [45] prezenți 
la C. pentagona atunci când parazitează pe plantele de Solanum lycopersicum sau 
Arabidopsis. În cazul parazitului atașat la gazdă, au fost identificate valori de 0,002% 
ARNm - GAI și 0,3% ARNm - PI din conținutul total de transcripți prezenți în tulpinile 
gazdei [18, 29]. Autorii cercetării subliniază faptul că, translocarea și distribuția ARNm 
al gazdei în diferite regiuni ale plantei parazit C. pentagona indică asupra unor căi 
diferite de transfer. 

Proprietatea moleculelor de ARN de a circula, intra- sau intercelular, pe distanțe 
mari în interiorul organismelor sau între diferite specii, este din ce în ce mai des 
recunoscută ca una dintre funcțiile acestor macromolecule de acizi nucleici de a 
influența specific creșterea și dezvoltarea celulelor receptoare. 

S-a demonstrat că ARNm-urile și proteinele mobile la plantele fotosintetizante 
influențează fenotipul frunzelor, procesele de înflorire etc. [18, 31]. Unii autori au 
sugerat că timpul de înflorire la Cuscuta depinde de cel al înfloririi la gazda sa, invocând 
astfel posibilitatea ca, ARN-ul și proteina FT (Flowering locus T) sintetizate în gazdă 
pot fi translocate cu păstrarea funcției și în parazit [9]. Aceste rezultate generează 
ipoteze pentru noi cercetări cu referire la capacitatea plantelor parazite de a decodifica 
informația în ARNm-ul circulant, provenit de la gazdă, despre starea fiziologică și 
astfel de a se adapta la schimbările metabolice ale plante fotosintetizante.

Actualmente, sunt puține dovezi privind funcționalitatea ARN-urilor dobândite, 
prin transfer interspecific în patosisteme. Posibilitatea translării în proteine este sugerată, 
în mare parte, de rezultatele procesului de altoire la plante, care au pus în evidență 
proteine produse de ARNm mobile în țesuturile grefate [27, 50]. ARNm transportat în 
organismul receptor ar putea fi matriță pentru sinteza proteinelor sau pentru producerea 
de microARN-uri cu funcție de silențiere. Multe dintre aceste macromolecule, provenite 
de la planta-donor (gazda), posibil nu au o funcție metabolică sau de reglare, servind ca 
sursă de nutrienți pentru parazit [8, 30]. 

Rolul ARN-urilor necodificante în reglarea relației planta-parazit
Plantele produc diverse tipuri de ARN-uri de dimensiuni mici (small RNAs, 

sRNAs) care, de regulă conțin 21 - 24 de nucleotide și au funcții de reglare a expresiei 
genelor, sunt responsabile de diferențierea celulară, creștere și dezvoltare, de răspunsuri 
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celulare la stresul biotic și abiotic [3, 22, 52]. Cele mai multe studii se referă la 
microARN (miRNA) și ARN interferent de dimensiuni mici (small interfering RNA, 
siRNA), fiind constatată mobilitatea acestora în celulele și țesuturile adiacente, precum 
și capacitatea de translocare la distanțe mari [3].

MicroARN este generat de endonucleaza DCL1 (Dicer-like) în rezultatul 
procesării  unui ARN precursor (transcris de ARN polimeraza II), printr-un proces din 
mai multe etape de formare a duplexului microARN care, ulterior, este modificat și 
asamblat în complexul proteic Argonaut (AGO). Complexul microARN/AGO format 
reglează posttranscripțional acumularea unor ARNm - țintă, translarea fiind supresată 
prin clivare endonuleolitică [22, 36].

ARN-ul interferent de dimensiuni mici (în continuare ARNim) prezintă un 
potențial înalt de silențiere transcripțională a genelor virale, transgenelor cu o expresie 
alterată, transpozonilor, prin reglarea unor cai de metilare a ADN, ARN-dependente 
[5]. ARNim este generat în rezultatul scindării moleculelor dublu catenare de ARN de 
către endonucleaze DCL specifice. Acest ARN reglator determină silențierea genelor 
țintă într-un mod celular non-autonom (non-cell autonomous manner), fiind transportat 
prin plasmodesme în celule adiacente și prin floem la distanțe lungi [3]. 

La plante, primele cercetări axate pe rolul ARN-lui reglator în declanșarea 
interspecifică a mecanismelor de silențiere genică au fost descrise la specia Gossypium 
hirsutum [58]. Autorii au identificat două tipuri de microARN (miR159 și miR166) 
la G. hirsutum, asociate cu rezistență față de patogenul fungic Verticillium dahliae. 
Sinteza acestor microARN-uri în plantă este indusă de infecția fungică, prezența lor 
fiind stabilită și în hifele fungului, izolate din țesuturile infectate. A fost sugerat că 
transcripții țintă, pentru acțiunea ARN reglatoare, codifică proteine care asigura 
virulența patogenului. Ulterior, cercetările în acest context au fost extinse și la alți 
patogeni ai plantelor [8, 20, 38]. 

În cazul patosistemelor formate din antofite fotosintetizante si parazite sunt obținute 
rezultate privind transferul de ARN-uri reglatoare de la planta parazit la gazdă. Astfel, 
în asociațiile cu  parazitul obligat Cuscuta campestris, a fost constatată acumularea 
specifică a diferitor tipuri de microARN în țesuturile haustoriale [38], care fiind 
transferate în celulele gazdei receptor (Arabidopsis thaliana, Nicotiana benthamiana) 
aveau ca țintă transcripții gazdei ce codifică receptori auxinici (Auxin F-box related3, 
AFB3), regulatori de creștere și dezvoltare (Schizoriza/Heat shock transcription factor 
B4, SCZ SCZ/HSFB4), componenți de semnalizare în reacțiile de apărare față de agenții 
patogeni (Botrytis-induced kinase 1, BIK1) și reglatori ai transportului prin floem, 
(Sieve element occlusion related1, SEOR1). Formele mutante ale plantelor gazdă, care 
conțin mutațiile genelor AFB3 și SEOR1, sunt sensibile la infecția cu C. campestris, 
fiind relevată dezvoltarea intensă a patogenului. Aceste date susțin ipoteza, conform 
căreia, inactivarea genelor gazdă de către microARN-uri endogene ale C. campestris 
sporește rata de supraviețuire și dezvoltare a patogenului. Prin urmare, microRNA-
urile plantei C. campestris acționează ca factori de virulență [8, 38]. 

Cercetări similare au fost obținute de Yang Z. și colab. (2019) care au presupus 
că genele dobândite de planta parazit prin TOG pot fi o sursa de bază în sinteza 
moleculelor de ARN de mici dimensiuni [54]. Autorii prezintă rezultate moleculare 
și filogenetice în favoarea acestei ipoteze. Au fost identificate un șir de xenogene la 
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plantele de Cuscuta, care codifică proteine ce conțin domenii repetate bogate în leucină 
(leucine-rich repeat domain LRR), cunoscute prin efectul de generare a ARNim, 
dependent de microARN. Una dintre aceste gene, înalt exprimată în haustor, codifică o 
protein-kinază LRR (Cc_v0.1_Contig437972_11875) similară cu ccm-MIR12494a15, 
a cărei expresie, de asemenea este indusă în haustor, unde declanșează clivarea ARNm-
ul gazdei - Arabidopsis Heat Shock Factor Binding 4 / Schizoriza (HSFB4/SCZ) cu 
formarea de ARN interferent secundar. În Arabidopsis, SCZ reglează diferențierea 
celulelor stem în țesuturi corticale [43] și formarea rădăcinilor noi [6].

 Au fost identificate diferite elemente transpozabile și fragmente repetitive  în 
genomul plantei parazit, ca rezultat ale evenimentelor TOG, reprezentând surse de 
ARNim [54]. Transferul microARN sau/și ARNim de la parazit la gazdă reprezintă una 
din numeroasele strategii moleculare pentru a periclita sistemul de apărare al gazdei sau 
a remodela fiziologia gazdei în avantajul lor. Deși, la plante transferul acizilor nucleici 
și rolul potențial al ARN-urilor de mici dimensiuni în reglarea interspecifică a genelor 
reprezintă descoperiri recente, au fost obținute mai multe rezultate promițătoare privind 
aplicarea strategiei de Silențiere a genelor indusă de gazdă, SGIG (Host-induced gene 
silencing, HIGS) în controlul expresiei genice la patogeni, cu scopul inhibării creșterii 
și  răspândirii acestora [14, 22]. Astfel, utilizarea plantelor gazdă transgenice pentru 
sinteza precursorilor ARN interferent (ARNi) complementar unor ARNm țintă în planta 
parazit a fost utilizată cu succes în patosistemele Lactuca sativa - Triphysaria versicolor 
[45]. De asemenea, a fost obținută silențierea expresiei genelor care codifică mannozo 
6-fosfat reductaza la Orobanche aegyptiaca [2] și acetil-coenzima A carboxilaza la 
Triphysaria versicolor [4]. Inhibarea sintezei acetil–coenzimei A carboxilaza în plantele 
T. versicolor atașate la gazdele transgenice (Medicago truncatula) a cauzat o reducere 
de 80% a parametrilor de creștere și dezvoltare a parazitului. În cazul plantelor de C. 
pentagona, supresia sintezei factorului de transcripție Shoot Meristemless-like (STM) 
a determinat stoparea răspândirii parazitului, confirmând utilitatea tehnicii de inactivare 
genică prin utilizarea constructului transgenic de interferență [1].

Aceste rezultate demonstrează că transferul bidirecțional al ARN-lui de mici 
dimensiuni este unul dintre mecanismele endogene de reglare a proceselor de comunicare 
interspecifică și semnalizare în patosistemele vegetale [22, 50], care poate fi explorat în 
scopuri de monitoring și biocontrol al plantelor parazite [2, 4, 14]. Succesul strategiei 
SGIG depinde de capacitatea de a identifica corect secvențele/ genele ținta pentru 
constructul antisens. Genele de interes pot fi prezente în planta gazdă, fiind necesare și 
pentru dezvoltarea patogenului sau prezente în agentul patogen, dar absente în planta 
gazdă, or pot fi derivate de la alte organisme. 

Progresul tehnologic al științelor „omice” (genomica, proteomica, metabolomica 
etc.) oferă perspective noi pentru identificarea genelor unice de interes. Totodată, 
urmează o etapă lungă de cercetări suplimentare pentru evaluarea eficienței și stabilității 
efectului de rezistență față de patogeni, obținut prin strategia SGIG, în câmp. Întrucât, 
interacțiunile ecologice și coevoluția gazdă - parazit implică apariția unor patogeni mai 
virulenți, cu potențial sporit de a evita recunoașterea de către sistemul imun al gazdei, 
silențierea genelor responsabile de reproducerea și supraviețuirea plantelor parazite 
prezintă un real interes pentru crearea rezistenței durabile a culturilor agricole. 
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Concluzii
- În patosistemele cu antofite parazite, mecanismele naturale de transfer 

interspecific a materialului genetic implică molecule de ADN și ARNm (ADNc) 
translocate prepondirent în direcția gazdă-parazit. La speciile din familia 
Orobanchaceae, transferul orizontal de ADN de la parazit la gazdă a fost constatat doar 
în cazul genelor mitocondriale. Au fost stabilite corelații dintre frecvența evenimentelor 
de transfer orizontal de gene și gradul de heterotrofie a plantelor. 

- Cele mai multe dovezi, privind transferul de material genetic  de la plantele 
parazit la gazdele lor, au vizat translocarea macromoleculelor de ARNm în 
patosistemele cu Cuscuta (Convolvulaceae). Transferul bidirecțional de ARN-uri este 
specific în funcție de componentele patosistemului și are loc prin simplast celula-celulă 
sau/și prin conexiuni vasculare (floem) la distanțe mari.

- În contextul funcționalității ARN-urilor dobândite prin transfer interspecific, 
se presupune că ARNm în organismul receptor poate fi translat în proteine sau utilizat 
pentru producerea de microARN cu funcție de silențiere. Totodată, se consideră că 
multe dintre aceste macromolecule provenite de la planta-donor (gazda) posibil nu au 
o funcție metabolică sau de reglare, servind doar ca sursă de nutrienți pentru parazit. 

- Transferul bidirecțional al ARN-lui de mici dimensiuni este unul dintre 
mecanismele de reglare a proceselor de semnalizare în patosistemele vegetale, care 
poate fi explorat în scopuri de monitoring și biocontrol al plantelor parazite. 

Cercetările au fost realizate în cadrul programului instituţional 
20.80009.5107.01 „Studii genetico-moleculare şi biotehnologice ale florii-soarelui în 
contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole”.
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Rezumat
Articolul prezintă rezultatele primelor studii privind elaborarea produselor inovative 
pentru combaterea și reducerea impactului pandemiei virusului SARS-CoV-2, care 
cauzează infecția COVID-19. Au fost elaborate trei formule de fitopreparate pe bază 
de materie primă de origine autohtonă sub formă de suplimente biologic active și s-a 
studiat influența acestora asupra metabolismului aminoacizilor și formarea potențialului 
antioxidant al organismului.
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Introducere
Există o mulțime de factori negativi (stres, bacterii și viruși, substanțe toxice, 

radiații ionizante etc.) care inhibă sistemele antioxidante ale organismului, manifestă 
proprietăți imunodepresive, dereglează procesele metabolice și provoacă disfuncții și 
patologii. Strategia cercetărilor științifice moderne în acest domeniu, în primul rând, este 
axată pe identificarea unor mijloace eficiente de corecție a homeostaziei dereglate [23].

Una dintre sursele promițătoare de fitopreparate sunt plantele medicinale, care 
conțin flavonoide și datorită varietății și diversității structurale mari, se află în prezent 
în centrul atenției cercetătorilor din domeniul farmaceuticii și medicinei. S-a stabilit, 
că flavonoizii sunt cea mai numeroasă clasă de compuși fenolici naturali, care se 
caracterizează prin diversitate, activitate sporită și versatilă, toxicitate și probabilitate 
scăzută a efectelor secundare. Gama largă a activității biologice a flavonoizilor este 
asociată cu varietatea structurilor lor chimice și cu diferite proprietăți fizico-chimice 
care rezultă din acestea. Se știe, că flavonoidele manifestă proprietăți antioxidante, 
imunomodulatoare, antivirale, antitumorale, angioprotectoare, hepatoprotectoare, 
coleretice, diuretice, neurotrope și alte proprietăți biologice importante [1, 12, 21, 23]. 
Pe lângă acțiunea antioxidantă sporită, acestea au capacitatea de a influența sistemul de 
sinteză al NO, hemostaza, metabolismul lipidelor, proteinelor și glucidelor, procesele 
inflamatorii și proliferarea celulară [1, 8, 22].

Trebuie remarcat faptul că, aceleași flavonoide pot manifesta atât proprietăți 
antioxidante, cât și prooxidante, ceea ce, aparent, este determinat de concentrația 
utilizată, condițiile de mediu și combinarea lor cu alte componente. Problema legăturii 
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cu proprietățile lor prooxidante rămâne insuficient studiată. Acest lucru ne obligă să 
fim precauți la utilizarea unor doze mari de flavonoide până la o atitudine clară față de 
activitatea lor prooxidantă [1, 16].

Există un punct de vedere potrivit căruia, un grad mic de stres oxidativ indus 
de flavonoizi activează protecția antioxidantă a organismului prin stimularea expresiei 
enzimelor antioxidante și, astfel, intensifică procesele de citoprotecție [5, 24].

Cele expuse mai sus au determinat scopul studiului – identificarea particularităților 
influenței suplimentelor biologic active elaborate cu o gamă largă de bioflavonoizi asupra 
fondului de aminoacizi din sânge ca criteriu universal pentru evaluarea metabolismului 
și a activității vitale a organismului.

Materiale și metode
Cercetările experimentale au fost efectuate pe șobolani albi de laborator, linia 

Wistar în vivariul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie în conformitate cu 
directiva 86/609/CEE din 24 noiembrie 1986 privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice experimentale.

Pentru experiment au fost formate patru loturi de șobolani, selectați conform 
principiului analogilor (după masa corporală, vârstă, sex și origine). Animalele din toate 
loturile au fost menținute în aceleași condiții de întreținere și îngrijire, cu acces liber 
la apă, alimentate cu rație standard. Loturilor 1, 2 și 3, adăugător la rația alimentară, li 
s-au administrat suplimente biologic active care conțineau bioflavonoizi cu proprietăți 
fizico-chimice diferite. 

Componența suplimentului alimentar (nr. 1) din lotul 1 conține extracte uscate din 
plante vegetale cu conținut de bioflavonoizi cu potențial antiinflamator și antioxidant, 
activitate antibacteriană și antiseptică, efect de detoxifiere. 

Componența suplimentului alimentar biologic activ (nr. 2) din lotul 2 conține 
extracte uscate din plante vegetale ce conțin un complex de bioflavonoizi cu potențial 
antioxidant și efect de detoxifiere. Posedă proprietăți antibacteriene, analgezice, 
antiinflamatoare și antiseptice.

Suplimentul biologic activ (nr. 3) administrat șobolanilor din lotul 3 conține 
extracte uscate din plante vegetale ce conțin un complex de bioflavonoizi cu potențial 
antioxidant, posedă activitate antiseptică și efect de detoxifiere. Posedă proprietăți 
antibacteriene, analgezice și antiinflamatoare. Are efect tonic digestiv și diuretic natural.

Determinarea conținutului aminoacizilor în serul sangvin s-a efectuat prin 
metoda cromatografiei lichide cu schimb de ioni la analizatorul de aminoacizi AAA-
339M (Cehia) [6]. Analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a realizat cu utilizarea 
t-criteriului Student.

Rezultate și discuții
În legătură cu pandemia totală de coronavirus Covid-19, problema elaborării 

substanțelor biologic active cu efect imunomodulator, care stimulează potențialul 
antioxidant al organismului devine deosebit de acută. Unul dintre factorii care posedă 
activitate antivirală împotriva coronavirusului este concentrația de glutation redus 
în organism, care reprezintă, în principal, potențialul antioxidant al organismului. O 
abordare promițătoare pentru rezolvarea acestei probleme este elaborarea formulelor 
fitocompozițiilor din plante medicinale de origine locală. Pentru soluționarea acestei 
probleme, au fost elaborate trei variante de fitocompoziții sub formă de suplimente 
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biologic active, care au fost testate pe animale model. Rezultatele influenței 
suplimentelor biologic active asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor sunt 
prezentate sub formă de concentrații ale aminoacizilor liberi în serul și eritrocitele din 
sângele animalelor experimentale. 

Conținutul aminoacizilor liberi din serul sangvin este prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1. Conţinutul aminoacizilor liberi în serul sangvin (μmol/100ml).

Aminoacizi Lotul 1
(n=5)

Lotul 2
(n=5)

Lotul 3
(n=5)

Lotul martor
(n=5)

Acidul cisteinic 5,32±0,34*** 8,00±1,10*** 6,16±1,51** 3,04±0,20
Taurina 34,81±1,05* 36,03±0,81* 34,75±3,63 38,27±1,27
Acidul aspartic 14,99±3,31* 13,11±0,63*** 9,92±0,80 10,02±0,70
Treonina 14,39±0,63* 14,16±1,85 10,68±0,81** 13,15±0,67
Serina 28,23±4,39 22,74±1,18 19,39±1,96* 24,09±0,88
Asparagina 15,74±1,24*** 13,86±0,70** 11,06±0,82 10,12±1,55
Acidul glutamic 14,91±2,68* 13,98±0,95** 10,65±0,47* 11,60±0,53
Glutamina 53,20±8,25** 45,05±1,45*** 35,27±1,44 35,88±2,13
Ac.α-aminoadip. 1,25±0,18* 1,58±0,14* 1,59±0,14 1,56±0,20
Prolina 7,05±0,63** 8,89±0,44 10,34±0,68 9,3±1,11
Glicina 36,99±2,12*** 31,81±2,81** 30,07±1,19*** 24,29±1,18
Alanina 26,44±4,25 26,91±1,54* 25,31±1,55 23,39±1,76
Citrulina 1,75±0,26** 1,28±0,22*** 2,03±0,24*** 2,55±0,38
Ac.α-aminobutiric 1,46±0,20*** 0,99±0,16** 1,92±0,30** 2,67±0,33
Valina 8,24±0,44*** 8,47±1,05*** 5,56±0,88 4,51±0,62
Cisteina 3,77±0,50 4,04±0,26 3,90±0,43 3,47±0,67
Metionina 1,93±0,18 2,60±0,22** 1,82±0,24 2,09±0,22
Izoleucina 2,69±0,25 3,22±0,31* 2,45±0,39 2,39±0,47
Leucina 11,45±0,87** 9,71±2,43* 6,85±0,75 5,84±1,10
Tirozina 3,18±0,26** 2,99±0,18** 3,14±0,30** 2,24±0,33
Fenilalanina 4,24±0,28*** 3,72±0,36** 3,55±0,53** 2,07±0,58
Ac.γ-aminobutiric 0,65±0,09* 0,90±0,06 0,87±0,13 0,90±0,20
Ornitina 486±0,38** 4,52±0,51* 3,78±0,64 3,48±0,66
Lizina 22,12±1,67*** 17,77±4,14 19,68±0,85** 16,55±1,27
Histidina 5,11±0,38*** 4,36±1,35 3,22±0,72 3,47±0,39
Arginina 11,80±0,88 14,38±1,57 14,60±1,52* 11,83±2,30
∑AL 336,59±24,19** 315,05±12,83** 278,58±11,95 268,78±19,30
∑AL neesenţiali 204,51±23,75** 183,37±3,77** 159,07±5,94 154,39±9,82
∑AL esenţiali 81,98±3,14** 78,38±9,94* 68,41±1,92 61,92±7,40
∑AL imunoactivi 127,37±16,42* 118,15±3,29** 97,36±4,43 101,25±6,66
∑AL glicogeni 129,28±14,78** 117,19±7,58** 100,94±4,39 99,45±5,41
∑AL cetogeni 43,69±2,28*** 37,41±6,95* 35,67±1,41** 29,09±3,74
∑AL proteinog. 286,49±23,97** 261,75±12,97** 227,48±7,55 216,31±16,55
∑AL cu sulf 45,84±0,64 50,67±1,70* 46,63±5,45 46,87±2,01
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Indicele Fisher 3,017±0,13 3,20±0,57 2,46±0,01*** 2,97±0,17
Indicele C 2,21±0,17*** 1,44±0,11** 2,06±0,21*** 0,98±0,16
Indicele P 2,02±0,40 2,09±0,11* 1,75±0,04** 2,77±0,53
Tirozină/fenilalanină 0,75±0,06** 0,81±0,03** 0,86±0,01** 1,10±0,13
Inhibitori/excitatori 2,49±0,44* 2,54±0,19** 3,15±0,24 2,94±0,05

Notă: diferenţa dintre lotul martor și celelalte loturi (*p≤0,05 – statistic semnificativ, **p≤0,01 – 
statistic distinct semnificativ, ***p≤0,005 – statistic foarte semnificativ).

Analiza rezultatelor cercetărilor prezentate în tabelul 1 demonstrează, că 
utilizarea suplimentelor biologic active elaborate are o influență semnificativă asupra 
metabolismului aminoacizilor șobolanilor. S-a observat o sporire veridică a fondului de 
aminoacizi liberi (∑AL) în toate loturile experimentale comparativ cu lotul martor. Cea 
mai veridică creștere a concentrației aminoacizilor liberi (de 1,25 ori) a fost observată 
în lotul 1, la animalele cărora li s-a administrat fitocompoziția cu numărul 1. Modificări 
mai puțin pronunțate ale concentrației aminoacizilor liberi în comparație cu loturile 
experimentale 1 și 2 au fost observate în lotul experimental 3. Acest lucru atestă despre 
influența diferită a suplimentelor biologic active studiate asupra caracterului sporirii 
proceselor anabolice, ceea ce este menționat și în literatura de specialitate [9, 18]. 

Cel mai semnificativ crește conținutul acidului cisteinic (de 1,7-2,7 ori), valinei 
(de 1,8 ori), leucinei (de 1,02 ori) și fenilalaninei (de 2 ori).

În același timp, conținutul aminoacizilor liberi scade semnificativ în toate loturile 
experimentale: taurina (de 1-1,1 ori), citrulina (de 1,4 ori), acidul α-aminobutiric 
(1,8-2 ori).

Conținutul sumar al grupelor funcționale de aminoacizi liberi a sporit în serul 
sangvin al șobolanilor din loturile 1 și 2 de 1,2-1,3 ori. Astfel, conținutul sumar al 
aminoacizilor liberi imunoactivi a crescut veridic la șobolanii din loturile experimentale 
1 și 2, ceea ce confirmă indirect activitatea imunomodulatoare a suplimentelor 
alimentare biologic active studiate și este în concordanță cu datele din literatură [23].

Analiza indicilor Fisher, C, P a demonstrat o modificare veridică a acestora sub 
influența suplimentelor alimentare biologic active utilizate în experiment.

Astfel, modificarea indicelui Fisher sub influența suplimentelor alimentare 
studiate a identificat modificarea multidirecțională a acestuia (o scădere veridică în 
lotul 3 de 1,2 ori, în timp ce în loturile 1 și 2 s-a observat o ușoară creștere a acestuia), 
ceea ce confirmă posibila prezență a efectului hepatoprotector al flavonoidelor [10, 21].

Indicele C (indicator al proceselor inflamatorii) sporește de 1,5-2 ori, ceea ce 
este în concordanță cu datele privind efectul flavonoidelor asupra proceselor oxidative 
metabolice [1].

Totodată, indicele tirozină/fenilalanină scade veridic de 1,27-1,47 ori, ceea ce 
indică, probabil, intensificarea sintezei hormonilor glandei tiroide [20].

Raportul cantitativ al conținutului aminoacizilor inhibitori și excitatori în serul 
sangvin oferă informații despre starea proceselor nervoase dominante – de excitație sau 
inhibiție [2, 14]. Indicele aminoacizilor liberi inhibitori/excitatori scade veridic de 1,2 
ori în loturile 1 și 2, ceea ce indică o oarecare intensificare a proceselor tonice, atunci, 
când se utilizează suplimentele biologic active nr. 1 și 2.

Rezultatele influenței suplimentelor alimentare biologic active asupra concentrației 
aminoacizilor liberi în eritrocite sunt prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2. Conţinutul aminoacizilor liberi în eritrocite (µmol/100 mg)

Aminoacizi Lotul 1
(n=5)

Lotul 2
(n=5)

Lotul 3
(n=5)

Lotul martor
(n=5)

Acidul cisteinic 7,07±0,91 5,55±0,24** 10,14±0,59*** 7,05±0,84
Taurina 38,15±15,45 41,78±3,98** 34,64±2,57 32,09±2,72
Acidul aspartic 11,08±2,77 6,50±1,68*** 14,76±5,87 11,50±0,74
Treonina 14,52±2,98* 14,20±1,18*** 15,001±1,04** 18,40±1,02
Serina 25,97±2,23*** 30,59±1,66*** 33,01±3,03* 37,45±1,97
Asparagina 11,12±3,36 9,72±1,04*** 12,58±0,99 13,65±1,01
Acidul glutamic 34,04±11,89 33,77±2,65*** 29,74±0,80*** 43,83±2,43
Glutamina 26,55±6,96 43,18±6,71** 33,14±2,71** 26,64±2,02
Prolina 46,16±14,00* 49,15±7,38** 53,95±11,15* 66,72±6,63
Glicina 41,51±12,91 43,26±6,41** 45,82±7,27* 55,99±1,77
Alanina 35,43±14,59 38,69±4,83** 37,05±2,33** 50,95±1,67
Citrulina 2,29±1,10* 2,33±0,68 2,08±0,20** 2,90±0,46
Ac.α-aminobutiric 2,27±1,17 2,05±0,73* 2,42±0,56 2,93±0,59
Valina 7,45±1,76 6,46±0,55 8,28±1,56 7,11±0,70
Cisteina 4,95±0,57 8,53±0,72 6,08±0,78* 7,54±0,79
Metionina 3,49±0,86*** 2,71±0,20*** 3,58±0,16** 4,06±0,21
Izoleucina 4,22±1,52 2,92±0,37 3,07±0,44 3,03±0,15
Leucina 14,12±3,04 11,46±1,08** 16,0±0,50** 14,12±0,65
Tirozina 5,79±2,18 7,61±1,01 5,49±0,57 5,98±0,62
Fenilalanina 4,68±1,47 5,78±1,07 5,37±0,60 4,75±0,48
Ac.γ-aminobutiric 2,65±0,81 3,28±0,62** 1,94±0,23 1,66±0,18
Ornitina 4,20±1,12* 5,06±0,34** 5,16±0,23** 6,29±0,66
Lizina 23,44±10,35** 29,61±6,67 26,77±1,08*** 33,41±1,14
Histidina 4,90±0,94 4,46±0,39 4,82±0,19 4,61±0,35
Arginina 21,16±4,24 24,18±2,14 21,09±0,95 22,76±2,07
∑AL 397,25±120,54 432,85±46,29 431,99±37,87* 485,44±20,18
∑AL neesenţiali 242,63±73,77 271,01±29,55** 271,60±31,86* 320,25±11,45
∑AL esenţiali 97,98±26,58* 101,78±11,44 104,00±3,01* 112,26±4,95
∑AL imunoactivi 147,23±39,64 151,75±10,68*** 158,43±12,11*** 192,09±2,76
∑AL glicogeni 135,98±37,86* 139,71±12,14*** 153,92±18,81* 181,39±5,94
∑AL cetogeni 52,25±18,25* 57,38±8,86 56,72±2,68* 61,29±2,75
∑AL proteinog. 340,62±100,11 372,79±39,92* 375,60±33,99* 432,50±16,40
∑AL cu sulf 53,66±17,44 58,58±5,10* 54,44±4,07 50,75±3,00
ΣEsen/Σnees 0,41±0,03 0,38±0,02* 0,39±0,03 0,35±0,01
Carnozină 20,18±6,14** 22,90±1,89 24,49±2,27 24,60±3,24
Glutation oxid. 21,78±7,86 23,08±2,92** 25,26±4,97* 32,32±2,78
Eritrocite/ser 1,21±0,42* 1,37±0,12*** 1,56±0,19* 1,81±0,05

Notă: diferenţa dintre lotul martor și celelalte loturi (*p≤0,05 – statistic semnificativ, 
**p≤0,01 – statistic distinct semnificativ, ***p≤0,005 – statistic foarte semnificativ).
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Analiza datelor din tabelul 2 demonstrează că fondul aminoacizilor din eritrocite 
în toate loturile experimentale ca urmare a utilizării suplimentelor alimentare tinde să 
scadă, ceea ce poate indica o anumită intensificare a absorbției aminoacizilor liberi 
de către țesuturi, datorită intensificării metabolismului [13]. Cel mai semnificativ sunt 
reduse concentrațiile ornitinei, serinei, prolinei, alaninei și lizinei.

În același timp, conținutul aminoacizilor liberi în toate loturile experimentale a fost 
sporit: taurina de 1,2-1,3 ori, acidul γ-aminobutiric de 1,2-2 ori. În plus, au loc modificări 
specifice ale conținutului aminoacizilor liberi în loturile experimentale separat.

Datele din literatură fac posibilă luarea în considerare a nivelului glutationului, 
precum și a concentrației carnozinei în eritrocite ca indicator integral al stării proceselor 
adaptative ale organismului, stării de tensiune a sistemelor funcționale ale organismului 
și a potențialului său antioxidant ca răspuns la diferite acțiuni endogene și exogene [19].

Trebuie remarcat faptul că, conținutul glutationului oxidat în toate loturile 
experimentale a fost veridic redus comparativ cu lotul martor. Într-adevăr, s-a constatat 
că administrarea cursului de flavonoide sub formă de suplimente biologic active are 
o influență stimulatoare asupra sistemului glutationic, nivelului enzimelor implicate 
în generarea glutationului redus (NADP+- reductază) și, respectiv sporește conținutul 
glutationului redus, care este implicat în mecanismele de creștere a rezistenței 
nespecifice a organismului la factorii extremi de mediu [10, 11, 15, 21].

Conținutul carnozinei este veridic redus (20,18±6,14 µmol/100 mg) (p≤0,01) 
în lotul 1 în comparație cu lotul martor (24,60±3,24 µmol/100 mg). Deoarece a fost 
identificată activitatea imunoreglatoare a carnozinei (în concentrații mici și medii, 
carnozina constituie un stimulator al activității imunologice), precum și conținutul 
redus al aminoacizilor liberi imunoactivi în eritrocitele loturilor 1-3, se poate presupune 
utilizarea intensivă de către țesuturi a acestor componente ale profilului aminoacidic 
eritrocitar [3, 4, 7].

În cele din urmă, raportul ∑AL eritrocite/∑AL ser în loturile experimentale a 
fost mai mic de 1,2-1,5 ori. Scăderea acestui coeficient poate indica o creștere a 
saturației eritrocitelor cu aminoacizi liberi sub influența suplimentelor biologic active 
comparativ cu lotul de control.

Concluzii
1. Concentrația aminoacizilor liberi în sângele şobolanilor corelează cu 

suplimentele biologic active administrate.
2. Utilizarea suplimentelor biologic active cercetate provoacă modificări veridice 

ale profilului aminoacizilor atât în serul sangvin, cât și în eritrocitele șobolanilor. Cele 
mai semnificative modificări au fost evidențiate în lotul șobolanilor ce li s-a administrat  
fitocompoziția nr.1 (lotul 1 al șobolanilor). 

3. Formulele de fitopreparate pe bază de materie primă de origine autohtonă sub 
formă de suplimente biologic active pot fi utilizate pentru combaterea și reducerea 
impactului pandemiei virusului SARS-CoV-2.
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TELEMONITORIZAREA ÎN DINAMICĂ A FUNCȚIILOR ȘI STĂRII  
SISTEMULUI CARDIORESPIRATOR LA OM

Botnaru Nicolai

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Rezumat
Componentele electronice și algoritmii matematici implementați în prototipul elaborat, au 
determinat cu o precizie ridicată frecvența ciclului cardiac (±1,2 bătăi/min) în comparație cu 
echipamentul (GE MAC2000) certificat medical. Prelevarea indicilor vitali (pulsul, frecvența 
mișcărilor respiratorii) sunt analizate, afișate pe ecran și pot fi transmise wireless la distanță 
folosind tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi. Prin măsurarea transimpedanței cutiei toracice datele 
prelevate reflectă sub formă grafică mișcările cutiei toracice. Folosind algoritmii matematici 
de filtrare s-a determinat profunzimea, ritmul respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului 
respirator. În rezultatul modificărilor sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și a frecvenței 
respiratorie a fost stabilită posibilitatea determinării stării funcțiilor cordului și sistemului 
respirator. Dispozitivul elaborat poate fi recomandat pentru monitorizarea în dinamică a 
funcțiilor sistemului cardiorespirator.
Cuvinte cheie: Electrocardiografie, pneumografie, parametri vitali, frecvență cardiacă, 
frecvență respiratorie, telemonitorizare, telemedicină, sanogen, sanocreatologie, 
transimpedanță toracică.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Botnaru Nicolai, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, 
str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; 
e-mail: nicolaibotnaru@gmail.com; tel. (+373 22) 73-71-55.

Introducere
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 adresați un 
număr cât mai mare de pacienți simultan.

Dezvoltarea sanocreatologiei, care are ca scop formarea și menținerea dirijată a 
potențialului și capacităților fiziologice ale organelor și sistemelor vitale ale organismului 
uman necesită monitorizarea continuă a funcțiilor și stării sănătății acestora [6].

Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova se constată o creștere importantă 
a utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicații (TIC) în sistemul de sănătate. 
Prin implementarea și utilizarea telemedicinii, Republica Moldova va efectua un pas 
important spre realizarea dreptului omului la servicii de sănătate calitative în locul 
oportun și la momentul oportun [10, 11].

Prin Comunicatul COM(2008)689 din 4.11.2008 „Telemedicina pentru beneficiile 
pacientului, sistemului de sănătate și societății”, Comisia Europeană accentuează 
importanța telemedicinii, iar pentru implementarea eficientă a serviciilor telemedicale 
propune țărilor membre facilități largi, ce țin de edificarea încrederii și acceptării 
serviciilor de telemedicină, introducerea clarității legale, soluționarea problemelor 
tehnice de compatibilitate și standardizare, precum și facilitarea dezvoltării relațiilor 
economice de piață în domeniu [3].
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În cadrul acțiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 (Europe’s Digital Agenda) 
se prevedea „implementarea pe scară largă, până în 2020, a serviciilor de telemedicină” 
[1, 13, 19].

În Republica Moldova conform Hotărârii Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 
cu privire la Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova 
Digitală 2020”, s-a aprobat Strategia Națională de e-Sănătate 2020 și planul de 
implementare. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește e-Sănătatea ca fiind 
„utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru sănătate, de exemplu, 
tratarea pacienților, cercetarea continuă, supravegherea bolilor și monitorizarea sănătății 
publice”. Așadar, s-a hotărât, că  până în anul 2020, cetățenii Republicii Moldova 
trebuiau să beneficiezea de servicii de sănătate îmbunătățite, transparente și accesibile, 
prin utilizarea inteligentă a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor – Servicii 
Telemedicină (telemonitorizare, telediagnostic, teleconsultaţie [8, 12].

S-a stabilit, că monitorizarea la distanță a persoanelor cu afecțiuni ale sistemului 
cardiorespirator reprezintă una din problemele societății moderne, mai ales că numărul 
persoanelor active apte de muncă care produc venituri scade, iar numărul persoanelor 
inapte crește. În raportul de cercetare, care a fost prezentat de către compania Berg 
Insight se relevă, că rata anuală de creștere cumulată a veniturilor provenite din 
monitorizarea la distanță a pacienților până în anul 2023 este de așteptat să fie de 
21,4%, ajungând la 46,1 miliarde de euro până la sfârșitul perioadei de prognoză [26].

Bolile cardiovasculare (BCV) fără îndoială, sunt cele mai frecvente și semnificative 
boli din lume. În structura mortalității, moartea subită cardiacă se situează pe primul 
loc și reprezintă mai mult de 50% din numărul total de decese. Totodată, până în anul 
2020 bolile cardiovasculare au devenit principala cauză de handicap, devansând bolile 
infecțioase [18]. În prezent bolile cardiovasculare sunt  recunoscute drept principala 
cauză de deces și dezabilitate la nivel mondial [28].

S-a demonstrat, că pentru Republica Moldova, BCV reprezintă o problemă majoră 
atât medicală, cât și socio-economică. Acestea se plasează constant pe primul loc 
printre cauzele de deces a populației apte de muncă și reprezintă circa 58% din totalul 
deceselor înregistrate la nivel național [30]. Potrivit datelor furnizate Biroului Național 
de Statistică (BNS) de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind rata 
mortalității în Republica Moldova în anul 2018 au murit peste 37 de mii de persoane – 
cu un procent mai multe în comparație cu anul precedent (2017). Majoritatea deceselor 
(58,1%) au fost provocate de bolile aparatului circulator, iar numărul deceselor cauzate 
de bolile aparatului circulator este mai mare (61,6%) în nordul țării [9].

Este important de conștientizat, că majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi 
prevenite prin abordarea unor factori de risc comportamentali, utilizând strategii de 
prevenție la nivelul întregii populații [22]. Astfel, în scopul reducerii substanțiale a 
morbidității și mortalității prin maladii cardiovasculare Guvernul Republicii Moldova 
a aprobat Programul național de prevenire și control al bolilor cardiovasculare pentru 
anii 2014-2020 [7].

Numai în cazul estimării în continuu a funcțiilor și proceselor fiziologice sau 
periodic e posibilă asigurarea creării și menținerii dirijate a sănătății și prevenției 
dereglărilor funcțiilor și  sănătății organismului uman.

O strategie eficientă de monitorizare a dinamicii funcțiilor organelor vitale și stării 
sănătății poate reprezenta telemonitorizarea, de aceea unul din obiectivele propuse 
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a fost monitorizarea frecvenței cardiace și respiratorie, care se extrage din ECG – 
electrocardiogramă și pneumogramă.

Materiale și metode
Electrocardiograma (ECG) reprezintă o investigație de bază pentru orice pacient 

care se adresează medicului sau pentru screening-ul stării de sănătate și oferă informații 
valoroase despre modul în care funcționează inima. Electrocardiografia – metoda de 
analiză a activității electrice cardiace sub formă grafică care înregistrează evoluția 
voltajului în funcție de timp. Prin utilizarea unui algoritm matematic se extrage frecvența 
ciclului cardiac exprimată în bătăi pe minut. Activitatea electrică constituie una din 
proprietățile esențiale ale inimii și servește drept stimul pentru contracția miocardică. În 
bolile inimii tulburările funcției electrice sunt frecvente. Astfel că, înregistrarea lor pe 
o ECG este esențială pentru diagnosticarea infarctului miocardic, a tulburărilor de ritm 
și de conducere. Electrocardiografia poate furniza informații utile despre hipertrofia 
atrială sau ventriculară, ea poate contribui la detectarea tulburărilor electrolitice și a 
intoxicațiilor cu unele medicamente.

Din punct de vedere tehnic ECG reprezintă o înregistrare grafică a modificării 
potențialelor electrice la nivelul exterior al corpului datorită proceselor electrice ce au 
loc la nivelul miocardului, astfel poate fi evaluată structura anatomică și morfologică 
a inimii [25]. Datorită faptului, că culegerea semnalelor are loc la suprafața pielii pot 
apărea zgomote și artefacte de semnal care pot influența negativ calitatea semnalului util, 
datorită mișcării pacientului sau unui contact rău cu pielea. Undele electromagnetice, 
semnalul din rețeaua de curent alternativ pot avea cuplaj capacitiv cu corpul pacientului, 
inducând astfel zgomote și artefacte [4, 5].

Semnalul ECG s-a prelevat la nivelul pielii cu ajutorul unor electrozi speciali 
de unică folosință biocompatibili, pe bază de argint/clorură de argint care s-a contact 
cu pielea pacientului prin intermediul unui gel conductor medical hipoalergenic. 
Avantajele unui astfel tip de electrozi reprezintă o aplicare ușoară pe diferite zone 
anatomice, sunt bioadezivi, ceea ce permite utilizarea pentru diferite tipuri de piele cu 
reducerea reacțiilor alergice. Pe larg acest tip de electrozi sunt folosiți în monitorizarea 
ECG, Holter sau reacției la stres.

Unitatea ECG constă din modulul ECG, electrozi și firele spre pacient. Amplasarea 
electrozilor este un aspect important datorită faptului, că prezintă unghiul de proiecție 
a activității cardiace, iar linia imaginară care unește 2 electrozi care culeg semnalul 
ECG se numește derivație. Derivațiile ECG sunt standardizate și sunt reprezentate de 
3 categorii principale:

1. Derivații standard sau derivații bipolare, exemplu derivatele DI, DII, DIII. Aceşti 
trei electrozi formează un triunghi imaginar denumit triunghiul lui Einthoven [2, 20].

2. Derivații unipolare sunt notate cu VR, VL și VF și reprezintă variațiile în 
timp ale potențialelor mâinilor dreapta, stânga și piciorului stâng față de un potențial 
de referință. Măsurările amplificate (aVR, aVL şi aVF) au amplitudini cu 50% mai 
mari decât cele normale şi consideră ca referință media potențialelor celorlalte două 
extremități [2, 20].

3. În plan transversal sunt standardizate derivațiile precordiale V1 – V6. Acestea 
sunt tot unipolare, electrodul explorator fiind plasat pe torace, în spațiile intercostale 
[2, 20].
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Aceste derivate standardizate reprezintă fiecare o perspectivă diferită despre 
activitatea electrică a inimii, astfel fiecare derivată produce o undă în care unda P, 
complexul QRS și unda T variază după amplitudine și polaritate. Amplitudinea, durata 
și caracteristicile morfologice pot să varieze semnificativ chiar și la un adult sănătos. 

Ciclu cardiac, constă din trei segmente de undă referite ca: unda P, QRS complex și 
unda T. Unda P se formează în urma depolarizării atriale și activarea secvențială a celor 
două atrii. Complexul QRS se formează datorită depolarizării celor două ventricule, 
iar unda T reprezintă repolarizarea ventriculară. În cazul unei persoane sănătoase, cele 
trei componente de undă de bază apar secvențial odată cu fiecare bătaie a inimii [17].

Pentru elaborarea dispozitivului s-a folosit modulul ECG, care se bazează pe 
un chip ADS1292R produs de Texas InstrumentsIncorporated, care include toate 
caracteristicile obișnuite în aplicațiile portabile și instrumentația medicală, telemedicina, 
electrocardiogramele medicale (ECG) portabile, sport și aplicații de fitness. Acestea 
permit crearea unor sisteme scalabile de instrumente medicale cu o dimensiune, putere 
și costuri semnificativ reduse.

Modulul ECG este produs de compania Protocentral și se prezintă sub forma unui 
plăci de cablaj imprimat care conține elemente electronice și soclu de conexiune a 
firelor spre pacient. Modulul ECG se bazează pe un circuit integrat ADS1292R, special 
destinat măsurări biopotențialelor cu o rezoluție de 24 de biți,  cu  un  raport de rejecție a 
semnalului de mod comun de –120 dB și un raport semnal – zgomot 107 dB. Avantajul 
sunt dimensiunile,  masa redusă și include sisteme de filtrare.

Modulul ECG/impedanță toracică ADS1292R sunt convertoare analog-digital 
(ADC) de tip delta-sigma (∆∑) cu amplificare programabilă (PGA) integrate, cu canale 
multiple, cu un nivel de cuantificare de 24 biți. Coeficientul de amplificare (PGA) este 
programabil și poate fi ales una din cele șapte setări (1, 2, 3, 4, 6, 8 și 12). În plus, 
orice configurație a canalelor de intrare poate fi selectată pentru a fi ca referință și 
funcționează la rate de conversie de până la 8000 probe pe secundă [14].

Versiunea ADS1292R include o funcție integrată de măsurare a trans-impedanței 
toracice pentru detectarea mișcărilor respiratorii. Comunicarea între modul și 
microcontroler este realizată, utilizând o interfață sincronă compatibilă standard de 
mare viteză SPI (Serial PeripheralInterface). Semnalul analogic este convertit în pachet 
de date la fiecare 8 milisecunde și transmis către unitatea centrală de procesare, datele  
sunt procesate și afișate pe display, totodată, folosind algoritmul Pan–Tompkins se 
determină frecvența ciclului cardiac [23].

Algoritmul  elaborat pentru acest prototip constă în crearea unui masiv de date 
colectate după care are loc procedura de filtrare digitală, pentru înlăturarea zgomotului. 
În urma aplicării unor valori de prag adaptive are loc detecția complexelor QRS [29].

Pentru determinarea frecvenței ciclului cardiac se estimează durata de timp între 
undele R-R consecutive pe o anumită perioadă și se calculează media acestor intervale 
de timp. Din valoarea obținută se estimează după formula: 

                                                            (1)

Un aspect important reprezintă existența zgomotelor și artefactelor de mișcare 
care influențează negativ calitatea datelor preluate. Pentru reducerea artefactelor s-a 
folosit alimentări cu curent continuu (un acumulator litiu-ion), care exclud apariția 
zgomotului de rețea.
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Acest prototip nu include algoritm de diagnostic a aritmiilor, a  blocului cardiac 
etc., care este implementat pe electrocardiografe folosite în instituții medicale. 
Prototipul elaborat afișează pe display frecvența ciclului cardiac la fiecare 5 secunde, 
astfel putem determina variabilitatea ciclului cardiac care este influențat de activități 
neurologice (activarea sistemului nervos simpatic și parasimpatic), dar și hormonale. 
Totodată, un medic cardiolog sau un specialist poate pune un diagnostic primar în cazul 
necesar, vizualizând forma undei electrocardiografice pe display.

Respirația este un proces vital continuu și ciclic care are rol de a asigura schimbul 
de gaze între organism și mediu, în care oxigenul din mediul extern este furnizat 
celulelor, iar CO2 care rezultă în procesele metabolice este eliminat în atmosferă. 
Mecanica ventilației pulmonare cuprinde două faze, inspirație și expirație care se 
succed ritmic, cu o frecvență  de 12-18 cicluri pe minut.

Metoda de analiză a frecvenței respiratorii utilizată este pneumograma, care 
reprezintă înregistrarea grafică a mișcărilor respiratorii prin determinarea impedanței 
electrice. Graficul obținut prezintă o pantă ascendentă mai rapidă, care reprezintă 
procesul activ de inspirație și o pantă descendentă mai lentă, prezentând procesul 
pasiv de expirație. Cu ajutorul graficului obținut se pot analiza următorii parametri: 
frecvența, amplitudinea și ritmicitatea respirației, precum și reacția la diferite situații 
fiziologice ca: efort fizic, somn sau patologice: ca exemplu monitorizarea pacienților cu 
boli cronice sau cei care prezintă sindromul apnee de somn. 

Pneumograma nu oferă informații despre volumetria, capacitățile și debitele 
pulmonare. Bioimpedanța electrică este o tehnică noninvazivă frecvent utilizată pentru 
a monitoriza activitatea respiratorie a unei persoane. Impedanța este o proprietate 
electrică a materialului de a se opune curgerii curentului și depinde de prezența ionilor, 
celulelor dar și alte componente. Aceasta este determinată de tipul de țesut care poate 
fi reprezentat de un model de trei componente cu o singură constantă de timp [204]. 
Pentru modelul electric valoarea impedanței este o variabilă dependentă de frecvență 
care poate fi calculată folosind ecuația Cole-Cole [27]:

                                                  (2)

Unde  reprezintă rezistența la frecvența zero,  rezistența la frecvență infinită, τ 
constanta de timp și α care pentru țesuturi poate lua valori între 1 și 0. Pentru a determina 
bioimpedanța este necesar un modul care injectează un semnal electric de anumită 
frecvență și intensitate, iar în baza semnalului recepționat se estimează impedanța [24]. 
Matematic valoarea voltajului măsurat se calculează după următoarea expresie [27]:

                    (3)

Semnalul este de obicei injectat cu ajutorul unor electrozi care sunt aplicați 
pe suprafața toracelui au avantajul enorm de a fi noninvazivi, permite cercetarea 
și dezvoltarea sistemelor de monitorizare sau aplicații portabile pentru pacienții 
ambulatorii. În funcție de numărul de electrozi și configurația acestora, definim două 
metode de măsurare: bipolară sau tetrapolară. Pentru metoda bipolară sunt folosiți 
doi electrozi, care au rol de a injecta curent și de a măsura voltajul. Pentru metoda 
tetrapolară se utilizează patru electrozi care joacă roluri diferite. Doi electrozi aplică 
curentul, iar ceilalți doi recepționează semnalul [16].
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La măsurarea respirației, toracele prezintă o impedanță electrică față de electrod, 
care constă din două componente principale: o componentă relativ constantă și o 
componentă variabilă. Valoarea relativ constantă a impedanței toracice este menționată 
drept impedanța de bază și are o mărime, de regulă, de 500Ω. [21]. Valoarea variabilă, pe 
de altă parte, este cunoscută ca impedanță respiratorie sau ΔR. Modificările rezistenței 
electrice a plămânilor sunt în principal rezultatul următoarelor două efecte: 

1. În timpul inspirației, există o creștere a volumului de gaze al pieptului în raport 
cu volumul fluidului. Această creștere determină scăderea conductivității.

2. În timpul inspirației, lungimea căilor de conductanță crește din cauza 
expansiunii. Luate împreună, ambele aceste efecte determină creșterea impedanței 
electrice.

Există o corelație între această schimbare a impedanței și volumul de aer inspirat 
sau expirat. Această relație este aproximativ liniară. Componenta variabilă a impedanței 
generează o componentă de tensiune variabilă (ΔV), atunci, când curentul este injectat. 
În mod tipic, impedanța respiratorie ΔR este în domeniul de la 0,1Ω la 1Ω [15].

Pentru determinarea impedanței toracice s-a utilizat modulul ADS1292R cu 
ajutorul unui circuit intern injectează prin electrozii ECG un semnal modulat cu 
frecvența de 32 kHz și valoarea curentului de 30µA [14]. 

Circuitul recepționează semnalul, filtrează și deduce valoarea impedanței, apoi 
datele sunt comunicate spre unitatea centrală de procesare prin interfața SPI. Unitatea 
centrală elaborează un masiv de date timp de 30 de secunde și apoi determină numărul 
de respirații pe minut care se afișează pe display.

Rezultate și discuții
Cordul prezintă organul somato-vegetativ cel mai reactiv la factorii mediului 

ambiant. Nu întâmplător valorile funcției cordului, inclusiv a FCC, se utilizează, ca unul 
din indicii, ce reflectă nu numai starea funcțională a cordului, dar și a organismului în 
întregime. Termenul „puls” a fost folosit pentru a evalua ritmul cardiac. Astăzi ar trebui 
evaluat atât ritmul cardiac, cât și pulsul, întrucât pot fi diferite. Inima este auscultată 
pentru ritm și sunete suplimentare. Numărul atât al ritmului cardiac, cât și al pulsului 
este ușor de realizat în același timp. Ritmul cardiac este numărul de sunete duble 
auscultate timp de un minut. La adult, ritmul cardiac mediu este de aproximativ 70 
bătăi pe minut. Intervalul este de la 60 la 100, cu excepții. Sub 60 este bradicardie, peste 
100 este tahicardie. Ritmul cardiac sau pulsul se măsoară prin numărare a numărului de 
bătăi timp de 15 secunde și se înmulțesc cu patru. 

Ritmul cardiac (pulsul) este un parametru fiziologic frecvent utilizat în 
telemonitorizare deoarece permite o evaluare a stării generale a pacientului, tulburările 
de ritm cardiac fiind înregistrate prompt, iar variațiile pot fi ușor diferențiate între 
anormale/normale. Parametrul a fost utilizat în studii și proiecte de cercetare, oferind 
indicații asupra funcției cardiovasculare. Prelevarea pulsului se realizează automat cu 
dispozitive ce utilizează frecvent ca metodă de măsurare pletismografia fotoelectrică la 
nivelul unei artere periferice [24]. 

Frecvența respiratorie este un alt parametru utilizat pentru telemonitorizarea la 
distanță. Utilitatea măsurării frecvenței respiratorii este reprezentată de posibilitatea 
detectării unor disfuncții respiratorii sau a unor insuficiențe primare sau secundare, a unei 
alte afecțiuni (afecțiuni cardiace congenitale). Frecvenţa respiratorie reprezintă numărul 
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ciclurilor respiratorii (inspiraţie şi expiraţie) pe minut şi variază în funcţie de: vârstă: 
nou-născuţi – 30-45 c/min; copii – 20-30 c/min; adulţi – 12-18 c/min; sex: femeile au o 
frecvenţă mai mare decât bărbaţii: 15-18 c/min; activitatea fizică. Pe lângă funcțiile strict 
fiziologice ale respirației, aceasta joaca un rol important și la capitolul sănătate psihica si 
emoționala. Un creier neoxigenat corespunzător nu gândește limpede. De asemenea, un 
ritm haotic, neregulat, al respirației cauzează anxietate, poate chiar atacuri de panică [24]. 

Datorită potențialei aplicări în medicină, sport și aplicații militare proiectarea unui 
sistem de monitorizare la distanță a semnelor vitale, este un subiect de interes din ce în 
ce mai important în ultimul deceniu. Pentru cercetarea sistemului cardiorespirator s-a 
implementat un sistem mobil cu arhitectură adaptată la un consum redus de energie, 
dimensiuni mici, un număr de instrucțiuni redus. Culegerea, prelucrarea şi extragerea 
informaţiilor din semnalele biomedicale s-a realizat prin metode și echipamente 
adecvate, bazate pe dispozitive electronice performante.

Rezultatele procesării datelor în raport cu anumite limite sanogene, vor aprecia 
starea subiectului, astfel încât, dacă sunt depășite anumite praguri vor genera diferite 
alarme locale, în cazuri majore aceste alarme vor fi transmise la centrul de urgență. 
Prelucrarea informațiilor primite de la pacient poare fi folosită pentru elaborarea 
statisticilor care pot duce la îmbunătățirea procesului de tratament sau diagnostic. De 
obicei sunt implementate arhitecturi de tipul sistemelor înglobate care sunt miniatu-
rizate, fiabile, cu un preț accesibil. Astfel a fost propus o arhitectură a sistemului care 
sunt compuse în principal, din următoarele componente de bază (Figura 1).

Figura 1.Arhitectura sistemului de monitorizare a sistemului cardiorespirator.

Achiziționarea semnalelor biomedicale este realizată pe un sistem cu arhitectură 
SoC (în engleză System-on-a-Chip) care se definește ca un sistem de mai multe circuite 
electronice, care sunt integrate pe un singur cristal. Avantajul acestei arhitecturi 
reprezintă un consum  redus și volume reduse astfel este foarte recomandat de a fi 
utilizat în dispozitive portabile.

Reieșind din necesitățile tehnice a fost propusă varianta folosirii unui microcontroler 
din familia ESP32, un sistem SoC care integrează tehnologia Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i și 
Bluetooth 4.2 BLE pe un singur cristal. Creat de EspressifSystems, ESP32 reprezintă 
un modul de dezvoltare care se axează pe aplicații mobile, dispozitive portabile și 
aplicații IoT, consum redus de energie datorită tehnologiei de fabricație 40 nanometri. 

Pentru realizarea prototipului s-a folosit o placă de dezvoltare TTGO TM bazată 
pe controler ESP32, care oferă un display de 2,4 inch cu rezoluția de 320×240 pixeli. 
Interfața grafică cu utilizatorul permite de a vizualiza semnalele achiziționate și valorile 
numerice ale parametrilor vitali. Interfața grafică se bazează pe driver-ul ST7789 cu 
ajutorul protocolului de comunicare SPI. Placa de dezvoltare conține 29 pini intrare/
ieșire (unii cu funcție specială de ex. comunicare I2C), ecran LCD, soclu pentru card 
MicroSD, antena pentru comunicare Wi-Fi și Bluetooth. 
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Figura 2. Aspectul general al plăcii de dezvoltare TTGO TM

Dispozitivul conține 2 unități de bază (Figura 2): unitatea de achiziție a 
biosemnalelor medicale (constă din placa de bază și totalitatea modulelor de achiziție 
a parametrilor) și unitatea de procesare/monitorizare care este reprezentată de sistemul 
înglobat TTGO TM. Dimensiunile reduse de circa 69 milimetri lungime pe 44 milimetri 
lățime și o greutate de aproximativ 50 grame fac alegerea perfectă pentru realizarea 
sistemului portabil.

Dispozitivul a fost proiectat sub formă de brățară care se atașează la nivelul 
antebrațului, astfel se asigură o bună mobilitate și informare a pacientului în condiții 
ambulatorii, dar și spitaliceștilor. Datorită faptului, că placa de dezvoltare necesită un 
număr impunător de conexiuni cu fiecare din senzori, ceea ce este un aspect tehnic 
important, însă numărul mare de fire pot induce zgomote și artefacte a biosemnalelor 
și reduce ergonomia prototipului. A fost adoptată soluția tehnică de a realiza un circuit 
electronic sub formă de placă cu cablaj imprimat care are funcția de interconectare a 
tuturor componentelor cât mai compact. Un circuit imprimat este un cablaj prefabricat 
în care legăturile conductoare între componentele discrete sunt realizate sub forma 
de benzi sau suprafețe conductoare depuse pe un suport izolant. Utilizarea circuitelor 
imprimate constituie actualmente soluția tehnică cea mai performantă și mai răspândită 
de interconectare a componentelor în circuite electrice și echipamente electronice.

Printre avantajele utilizării circuitelor imprimate se enumeră:
1. Densitate crescută de elemente montate;
2. Reducerea volumului și masei echipamentelor electronice;
3. Asigură rezistența mecanică și chimică (rezistența la oxidare) a circuitului;
4. Simplificarea procesului de asamblare;
5. Fiabilitate și costuri reduse.
Această placa de bază a fost proiectată reieșind din specificațiile tehnice ale tuturor 

modulelor care alcătuiesc acest dispozitiv și drept urmare a fost trimisă spre realizare 
companiei JLCPCB (Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.). Primul pas al proiectării a 
fost de a determina poziția și amplasarea modulelor pe placa de bază în raport cu stratul 
dublu, respectând faptul ca porturile de conectare și alte noduri sa fie accesibile spre 
exterior. Unul din instrumentele folosite în acest scop a fost aplicația EasyEDA care 
reprezintă o aplicație CAD (proiectare asistată de calculator) freeware ce permite de a 
elabora diverse circuite electronice și cablaje imprimate. Cablajul imprimat se realizează 
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în câteva etape care începe cu proiectarea schemei electronice a dispozitivului. Pasul 
următor consta în proiectarea placajului imprimat conform schemei electronice (Figura 
3). Elaborarea cablajului are loc în câteva etape descrise mai jos:

1. Stabilirea granițelor externe ale plăcii;
2. Alinierea și plasarea tuturor pinilor (pentru ambele fețe);
3. Alinierea modulelor pe suprafață; 
4. Realizarea conexiunilor conform specificațiile tehnice pe ambele suprafețe.

Figura 3. Proiectarea cablajului imprimat în EasyEDA.

Materialul folosit la crearea PCB-ului este FR4 grosimea 1,6 mm standard Tg 
140°C cu strat dublu de cupru. Circuitul imprimat a fost realizat cu mărimea 69×44 
milimetri cu metalizarea găurilor de montare, astfel se obține o eficacitate și o calitate 
a lipirii mai bună în timpul asamblării componentelor pe placă. De asemenea datorită 
metalizării se asigură un contact electric între straturi, dar și o fixare mai calitativă a 
terminalelor. Circuitul imprimat conține și o mască de protecție care reprezintă un strat 
de polimeri aplicat pe suprafața cablajului imprimat și are rol de protecție a structurilor 
conductoare împotriva oxidări. 

Modulul ADS1292R se află pe partea internă cu soclul orientat lateral pentru a 
asigura accesul pentru conectarea electrozilor. Din punct de vedere ergonomic acesta 
oferă un nivel de integrare destul de înalt, astfel dispozitivul poate fi comod de purtat 
de către pacient, dar și oferă un anumit grad de libertate în activitățile cotidiene ale 
utilizatorului. Pe partea internă se va situa încă un element important, un acumulator 
Li-Ion cu tensiunea nominală 3,7 volți și capacitatea 1 amper/oră care va alimenta cu 
energie dispozitivul. Modulul integrează un microcontroler dedicat pentru reîncărcarea 
bateriei și alt microcontroler ca convertor de tensiune pentru alimentarea modulului. 
Drept urmare mai jos este aspectul general al plăcii de bază după operațiuni (Figura 4).
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Figura 4. Partea de bio-instrumentație asamblată.

Modulul ECG se bazează pe un circuit integrat ADS1292R, special destinat 
măsurări biopotențialelor cu o rezoluție de 24 de biți. Modulul ADS1292R care a 
fost furnizat de compania ProtoCentral LTD. Versiunea ADS1292R include o funcție 
integrată de măsurare a impedanței respirației. Metoda folosește doi electrozi din 
care un electrod are rol de a injecta curent alternativ de frecvență înaltă, iar al doilea 
are rol de receptor care stabilește diferența de tensiune. Acești electrozi detectează 
modificările electrice, care apar în activitatea electrofiziologică a mușchiului inimii în 
timpul fiecărei depolarizări și repolarizări. ADS1292R reprezintă două amplificatoare 
de bio-instrumentație cu coeficientul de amplificare programabil și un raport de rejecție 
a semnalului de mod comun de -120 dB și un raport semnal-zgomot de 107 dB.

Amplificatorul are banda de frecvență 8.5 kHz și o impedanță de intrare de 100 
MΩ, tensiunea de lucru 2.7÷5.25V. Convertorul analogic-digital de tip delta-sigma 
(∆∑) cu rate de transfer a datelor până la 8000 eșantioane pe secundă. Circuitul 
integrat ADS1292R conține filtre interne RC care au rol de filtrare a interferențelor 
electromagnetice pentru fiecare canal în parte. Banda de frecvență a filtrului este de 
aproximativ 3MHz. Modulul se află pe partea internă a plăcii de bază lipit pe parte 
verso a plăcii cu soclul 3,5 mm spre partea laterală. În conectorul respectiv se introduce 
un conector audio 3,5mm de la care pleacă 3 fire spre pacient cu culorile roșu, albastru 
și respectiv negru. Firele spre pacient au la capete conectoare specializate pentru 
electrozii ECG de unică folosință. Electrozii de unică folosință pot fi atât sterili cât 
și nesterili, pe bază de spumă, conector Ag/AgCl cu hidrogel solid pentru o bună 
conductibilitate la nivelul electrod-piele. Impedanța ridicată se datorează faptului că 
pielea uscată reprezintă un izolator, iar pentru a stabili o conexiune bună este necesar 
de a folosi gel. Acest gel are și dezavantaje, după o anumită perioadă de timp se usucă 
și de asemenea pot cauza iritații ale pielii, ceea ce provoacă o modificare a impedanței 
între electrozi și piele. O altă problemă des întâlnită este stratul de aer dintre electrod 
și piele sau prezența firelor de păr care pot spori impedanța. Astfel se recomandă ca 
preventiv suprafața, unde se vor aplica electrozii să fie prelucrată cu alcool sau dacă 
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este necesar epilarea. Aceasta este necesar atât pentru a avea un semnal bun cât și 
pentru detectarea unor deconectări ale electrozilor. Avantajele unui astfel de tip de 
electrozi reprezintă o aplicare ușoară pe diferite zone anatomice, sunt bioadezivi, ceea 
ce permite utilizarea pentru diferite tipuri de piele cu reducerea reacțiilor alergice. Pe 
larg acest tip de electrozi sunt folosiți în monitorizarea ECG, Holter sau reacției la 
stres. Electrozii se aplică pe corpul pacientului după schema din figura 3.7. Din punct 
de vedere bioelectric culegerea semnalului are loc după principiul un electrod activ 
față de alt electrod activ. În cazul dat se explorează activitatea electrică a cordului în 
plan frontal, prin cele două puncte situate la distanță egală. Tot odată pentru a asigura o 
detecție bună a variației rezistenței cutiei toracice electrozii sunt amplasați pe diagonala 
imaginară a toracelui. Datorită faptului ca proiecția maximală pe triunghiul Einthoven o 
are derivată II, anume aceasta a fost selectată pentru culegerea semnalului ECG (Figura 
5) de către modulul ADS1292R.

Pentru programarea circuitului ADS1292R a fost realizat un program codificat 
în limbajul C care răspunde de comunicarea datelor și prelucrarea lor. Primul pas este 
de a introduce bibliotecile necesare, declararea variabilelor și constantelor, crearea 
subrutinelor, dar și altele. Pentru inițierea modulului ADS1292R se inițializează 
comunicarea SPI și se atribuie pinii de control și comunicare. Datele preluate sunt 
stocate într-un bufer de date în următoarea formă: 24 biți de stare + 24 biți unda de 
respirație + 24 biți unda ECG. Următorul pas constă în separarea  pachetului de date în 
4 byte + 4 byte pentru unda ECG și respectiv respiratorie. 

Figura 5. Modul de amplasare a electrozilor 

Datele sunt separate, apoi are loc procedura de filtrare digitală cu ajutorul unui 
filtru trece-jos de 40 Hz. Procedura de filtrare are loc cu ajutorul unui filtru IIR (Infinite 
ImpulseResponse) de ordinul I . Filtrele IIR sunt mai rapide ca filtrele de tip FIR (Finite 
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ImpulseResponse), necesită mai puțină memorie și mai puțini coeficienți de calcul. 
Filtru IIR reprezintă un filtru digital la care ieșirea este dependentă de valorile de ieșire 
anterioare și valorile de intrare anterioare și curente. Din punct de vedere al funcției de 
transfer acest tip de filtre sunt asemănătoare cu filtre analogice RC. Expresia generală 
pentru ieșirea unui filtru IIR de ordinul n este:

                                 

Valoarea filtrată a semnalului este păstrată în bufer, care mai departe este folosit 
pentru detectarea segmentului QRS. Buferul de filtrare constituie un vector de 250 
de valori, astfel, că semnalul este preluat și prelucrat pentru o fereastră de timp de 2 
secunde la 125 eșantioane/sec.

Procedura de filtrare este urmată de detectarea segmentului QRS. Segmentul QRS 
se determină în mai multe etape și subrutine, care include calculul valori de prag adaptive, 
detectarea maximei și minimului și alte operații. Valoarea calculată a ritmului cardiac 
se afișează pe ecranul dispozitivului în momentul calculări mediei aritmetice pentru 10 
secunde. În funcție de condiții, frecvența ciclului cardiac poate reda informații despre 
starea sistemului cardiac. Chiar dacă avem o singură derivată a electrocardiografiei, se 
poate determina vizual de către specialist prezența unor dereglări electrice sau de altă 
natură, analizând graficul redat pe ecranul prototipului. 

Limitele sanogene ale acestui parametru sunt dependente de vârstă, sex, condiția 
fizică a pacientului și sunt variabile de la subiect la subiect. Totuși s-a propus ca 
valorile marginale care vor declanșa o alarmă sunt valorile mai mici de 60 de bătăi 
pe minut care indică bradicardie și valorile peste 100 de bătăi pe minut care sunt un 
indicator al tahicardiei. Pentru a stabili corectitudinea valorilor prelevate, datele au 
fost comparate cu valorile indicate de dispozitive certificate medical. A fost folosit 
sistemul electrocardiografic MAC 2000 produs de GE Healthcare. Datele au fost 
preluate pe diferite categorii de vârstă și sex, în cadrul Spitalului Serviciului Medical 
al Ministerului Afacerilor Interne. 

Metodologia de testare este următoarea: subiectul se plasează în poziție culcată, 
se atașează electrozii pe membre și torace, în paralel se atașează și electrozii care 
sunt conectați cu prototipul. Preventiv se măsoară presiunea arterială cu ajutorul unui 
tonometru automat Microlife, iar datele sunt introduse în memoria electrocardiografului 
MAC2000. Datele se înscriu în jurnal cu o perioadă de 1-2 minute, astfel putem 
determina variabilitatea datelor față de datele indicate de electrocardiograf (Figura 6). 

    
Figura 6. Afișarea undei ECG (a, cadranul 1), testarea prototipului pe voluntar (b), 

GE MAC2000(c).
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Astfel au fost colectate date pe 10 subiecți, care pe lângă FCC au fost introduse 
datele referitor la vârstă, greutate corporală, înălțime. Conform datelor a fost evaluată 
deviația și eroarea față de datele indicate de electrocardiograful MAC2000 (tab. 1).
Astfel, avem o variație medie de ± 1,2 bătăi pe minut cu deviație standard de 0,748, 
ceea ce indică că algoritmul detectează destul de corect frecvența ciclurilor cardiace. 
Pe display se afișează în primul cadran unda activități electrice a inimii, iar în al doilea 
cadran se afișează curba mișcărilor cutiei toracice. Astfel, la inspirație graficul se 
deplasează în sus, iar la expirație respectiv în jos. Unda ECG este afectată de mișcare 
și factorii tehnici (calitatea contactului, tipul de electrozi, calitatea prelucrări locului 
de plasare a electrozilor). Astfel, la mișcare avem apariția artefactelor de mișcare, care 
influențează negativ asupra algoritmului de detecție a segmentului QRS. Unda ECG 
afișată pe display conține toate elementele morfologice, astfel, se poate distinge unda P, 
complexul QRS, unda T (Tabelul 1).

Tabelul 1. Valorile frecvenței ciclului cardiac și respiratoriu

Nr.
d/o Subiecții

Valorile 
indicate 

de 
prototip

Valorile 
indicate de 
MAC2000

Vârsta
(ani) Sex Greutate

(kg)
Înălțime

(cm)

Presiunea 
arterială
(mmHg)

Rata  
resp.
(resp/
min)

1

Subiect I

51 51

30 M 100 168 115/72 12
2 49 48
3 52 53
4 52 54
5 56 55
6

Subiect II

78 79

30 M 103 182 135/88 14
7 80 78
8 74 76
9 76 74

10 72 72
11

Subiect III

68 68

69 M 86 173 199/127 14
12 65 64
13 70 69
14 70 68
15 69 68
16

Subiect IV

69 68

57 M 85 172 124/81 12
17 66 67
18 66 65
19 66 66
20 68 66
21

Subiect V

68 67

58 M 100 178 128/80 12
22 67 69
23 69 68
24 68 68
25 68 70 
26

Subiect VI

80 81

61 M 92 175 165/93 14
27 83 82
28 82 80
29 84 82
30 82 82
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31

Subiect VII

80 78

53 M 90 173 138/89 14
32 79 81
33 80 80
34 81 79
35 78 80
36

Subiect 
VIII

82 81

66 M 78 174 146/90 14
37 83 81
38 82 82
39 83 83
40 81 83
41

Subiect IX

64 65

43 F 70 170 110/70 12
42 66 64
43 65 66
44 64 66
45 65 64
46

Subiect X

64 66

49 M 115 190 120/80 14
47 63 65
48 64 65
49 66 66
50 65 64

Mișcările respiratorii sunt detectate cu ajutorul tehnologiei măsurări 
transimpedanței toracice (Figura7). În momentul inspirației sau expirației are loc 
variația volumului de lichid, conductibilitatea țesutului și ca urmare are loc schimbarea 
rezistenței electrice. Prin măsurarea rezistenței se poate determina numărul de cicluri 
inspirație-expirație astfel, se calculează frecvența respiratorie. Pentru măsurarea 
impedanței s-a folosit circuitul integrat ADS1292R, care are încorporat circuitul de 
detecție a respirației. Principiul de funcționare se bazează pe injectarea unui curent 
de valoare mică și frecvență înaltă și măsurarea voltajului la nivelul țesutului. Pentru 
monitoarele de pacient, care sunt utilizate în instituțiile medicale această valoare a 
impedanței variază de la 0,1 ohmi până la 5 ohmi. Electrozii de prelevare a semnalului 
electrocardiografic injectează curentul și detectează variația rezistenței circuitului. 
Datele sunt transmise prin interfața SPI către microcontroler, unde sunt analizate. 
În timpul inspirației datorită măriri volumului de aer în raport cu volumul de lichid 
are loc o descreștere a conductibilității, iar distanța între cei 2 electrozi devine mai 
mare astfel, are loc modificarea impedanței. Componenta variabilă la injectarea unui 
curent generează o variație a tensiunii care este citită de ADC și este determinata rata 
respiratorie. De obicei variația impedanței se afla în limitele 0.1Ω÷1Ω, dar depinde 
de valoarea curentului injectat. Pentru modulul ADS1292R valorile sunt 32 kHz, iar 
valoarea curentului 30 µA. Curentul este injectat prin electrozii ECG astfel, se reduce 
numărul de componente necesare monitorizării respiratorii. 

Înregistrarea mişcărilor respiratorii permite obţinerea pneumografiei, cu o pantă 
ascendentă, care reprezintă inspirația, şi o pantă descendentă, reprezentând expirația.

Prin măsurarea transimpedanței cutiei toracice datele prelevate reflectă sub formă 
grafică a mișcărilor cutiei toracice. Folosind algoritmii matematici de filtrare s-a 
determinat profunzimea, ritmul respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului respirator 
(fig.7). Raportul dintre durata pantei inspirației şi cea a expirației este de obicei cuprinsă 
între 0,9 și 0,5, în general inspirația durează 1s şi expirația până la 2 s.
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Figura 7. Înregistrarea  grafică a transimpedanței cutiei toracice (cadranul 2)

Pe panta descendentă se observă o porţiune iniţială, mai rapidă, indicând revenirea 
peretelui toracic la poziţia de repaus şi o a doua porţiune mai lentă, reprezentând retracţia 
pulmonară. Fluxul de date are 125 eșantioane pe secundă, ceea ce duce la încărcarea 
buferului timp de 2 secunde. Dat faptului că frecvența respirației la adult în mod normal 
este de circa 12-18 respirații pe minut și doar procesul de inspirație durează circa 2 
secunde, iar cel de expirație este un pic mai lung, fereastra de timp de 2 secunde afișată pe 
display este inacceptabilă pentru a vizualiza forma de undă, dar și determinarea frecvenței 
respiratorii. Un procedeu de adaptare folosit în acest prototip a fost scăderea numărului 
de eșantioane care sunt introduse în buferul de date. Astfel pe display afișează fiecare 
a 15-a valoare cu un factor de scalare 0,25 cu o fereastră de timp de circa 30 secunde, 
care deja permite atât vizualizarea undei respiratorii cât și calcularea frecvenței. Valoare 
de prag pentru calculare a fost luată în cazul dat 0,5 din diferența minim minus maxim 
datorită faptului ca forma undei nu este atât de abruptă și are așa numitul platou care 
coincide cu linia de referință de obicei. Procesul de determinare a frecvenței respiratorii 
are loc la colectarea tuturor 250 de valori și se măsoară în respirații pe minut iar valoarea 
numerică a numărului de respirații pe minut este afișată pe display.

Totodată, s-a studiat dinamica  modificărilor sincronice a FCC și FR. S-a stabilit 
că odată cu scăderea FR are loc sincron și scăderea FCC ( Tabelul 2).

Tabelul 2. Modificările sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și a frecvenței respiratorie

Subiect Vârsta
(ani)

Greutate
(kg)

Înălțime
(cm)

FCC 
normal
(BPM)

FCC cu 
reținerea 
respirației

FR 
normală

FR cu 
reținerea 
respirației

Sex

I 66 78 174 83 59 14 5 M
II 53 90 173 80 78 14 5 M
III 58 100 178 68 65 12 4 M
IV 69 86 173 70 66 14 5 M
V 30 103 182 75 65 14 4 M
VI 61 92 175 82 76 14 5 M
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În rezultatul modificărilor sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și ale  
frecvenței respiratorie a fost stabilită posibilitatea determinării funcțiilor cordului și 
sistemului respirator.

Concluzii
1. Componentele electronice și algoritmii matematici implementați în prototipul 

elaborat, au determinat cu o precizie ridicată frecvența ciclului cardiac (±1,2 bătăi/min) 
în comparație cu echipamentul certificat medical.

2. Prototipul elaborat dă posibilitate înregistrarea și afișarea pe display 
variabilitatea transimpedanței cutiei toracice, care reflectă profunzimea, ritmul 
respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului respirator.

3. Datele prelevate (electrocardiografia, pneumografia, pulsul, frecvența 
mișcărilor respiratorii) sunt analizate, afișate pe ecran și pot fi transmise wireless la 
distanță, folosind tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi.

4. Dispozitivul elaborat este ergonomic, compact, cu greutate redusă și 
universalitate, poate fi recomandat pentru monitorizarea în dinamică a funcțiilor unor 
organe vitale și a stării  generale a sănătății integrale a organismului uman.
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Rezumat
Plantele parazite în decursul ontogenezei prezintă o sincronizare înaltă a proceselor de 
dezvoltare cu cele ale plantei gazdă. Patogenii percep și se sensibilizează la fluxul de 
semnale chimice, generate de starea fiziologică a gazdei, prin modificări în metabolism 
și răspunsuri celulare (sporirea vigurozității, a gradului de virulență sau a rezistenței la 
stresul biotic). Astfel de semnale în comunicarea interspecifică includ diferiți compuși 
micro- și macromoleculari. Lucrarea prezintă analiza unor date și interpretări recente cu 
referire la transferul bidirecțional al diferitelor clase de fitohormoni și implicațiile acestora 
în formarea patosistemului și influențarea fiziologiei organismului gazdă în beneficiul 
dezvoltării plantei parazit.
Cuvinte-cheie: plante parazite, fitohormoni, transfer interspecific, patosistem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: dr. Port Angela, Universitatea de Stat din Moldova, str. 
Academiei, 3/2, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: portang@yahoo.com

Introducere
Angiospermele parazite, datorită gradului înalt de heterogenitate structurală și 

funcțională, sunt pe larg răspândite în diferite ecosisteme, inclusiv în cele agricole, 
provocând daune considerabile. Diversitatea biologică a acestor specii de plante  este 
rezultatul coevoluției gazdă-parazit, reflectată în modificări adaptive ale modului de 
nutriție, de la cel hemiparazit, în care se menține activitatea fotosintetică, la  holoparazit, 
caracteristic reprezentanților aclorofili, dependenți total de gazdelor lor [8,17]. Alte 
trăsături distinctive interspecifice se manifestă în funcție de regiunea de atașare la gazdă 
(tulpini, rădăcini), declanșarea germinării (dependența de anumite semnale chimice 
generate de gazdă, așa ca fenoli, flavonoizi, chinone etc.) [10, 14, 52], particularitățile 
anatomice de formare a conexiunilor vasculare (xilem și/sau floem) cu rol decisiv în 
calitatea și cantitatea de resurse dobândite de patogen [14, 32]. Însă, toate speciile de 
plante parazite au o singură caracteristică comună – capacitatea de a forma haustori – 
structuri multicelulare invazive, definitorii pentru dezvoltarea asociațiilor parazitare și 
care le disting de epifite și micoheterotrofe, acestea utilizând gazdele autotrofe, fie în 
calitate de suport fizic, fie ca intrermediari cu micorize [45, 54].

Haustorii, atât la plantele hemiparazite, cât și la cele holoparazite se dezvoltă din 
pre-haustori, care devin maturi în decursul penetrării și invaziei țesuturilor gazdă pentru 
a dobândi nutrienți și apă. De asemenea, prin haustori are loc transferul de la parazit la 
gazdă a unor compuși moleculari,  inclusiv ARN-uri,  proteine, fitormoni care sporesc 
virulența – una din particularităţile fiziologice ale patogenilor de care depinde gravitatea 
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antofitozelor [10, 17, 30]. Anatomia celulelor haustoriale și dovezile empirice privind 
transportul bidirecțional, indică interfața gazdă-parazit ca un epicentru al comunicării 
între specii diferite de angiosperme [8, 28, 49].

Disfuncțiile metabolice care se produc în plantele bolnave determină, pe măsura 
evoluției bolii, modificări structurale și morfologice. Multe dintre aceste modificări 
au la bază dereglări ale echilibrului hormonal, ca urmare a faptului că, patogenii pot 
sintetiza unii hormoni cu acțiuni interferente în căile de transducere a semnalelor la 
gazde, facilitând astfel infecția [31, 40]. Deși, procesele de biosinteză și funcțiile de 
reglare ale fitohormonilor sunt intens cercetate la plantele fotoautrofe [4, 11, 26], în 
cazul antofitelor parazite, aceste aspecte sunt puțin elucidate.  

În contextul celor expuse, lucrarea prezintă analiza unor date recente cu referire 
la transferul interspecific al diferitelor clase de fitohormoni și implicațiile acestora în 
formarea patosistemului și influențarea fiziologiei organismului gazdă în beneficiul 
dezvoltării plantei parazit.

Plantele parazite în decursul ontogenezei (fazele de germinare, pre-haustoriu, 
post-haustoriu, maturitate) relevă o sincronizare înaltă a proceselor de dezvoltare cu 
cele ale plantei gazdă, ceea ce demonstrează comunicarea între aceste două componente 
ale patosistemului. Patogenii percep și se sensibilizează la fluxul de semnale chimice, 
generate de starea fiziologică a gazdei, prin modificări în metabolism și răspunsuri 
celulare (sporirea vigurozității, a gradului de virulență sau a rezistenței la stresul biotic). 
Astfel de semnale, de comunicare interspecifică, includ diverși compuși chimici micro- 
și macromoleculari, inclusiv diferite clase de acizi nucleici și hormoni vegetali. Spre 
deosebire de microARN și alte clase de ARN-uri de mici dimensiuni, care modulează 
posttranscripțional activitatea unor gene țintă [18, 27, 36, 50], hormonii generează 
efecte de reglare sistemică, convergentă ale mai multor căi metabolice, în desfășurarea 
programelor morfogenetice și de dezvoltare a plantelor [11, 26, 37].

Citochininele sunt considerate un factor major de inducere și declanșare a 
proceselor biochimice de semnalizare în dezvoltarea structurilor invazive ale plantelor 
parazite (haustorilor) [26, 28]. Totodată, angiospermele parazite, prin translocări 
de citochinine, intervin în stuctura și morfologia organelor gazdei, în avantajul sau, 
fenomen posibil datorită rolului fiziologic pe care îl are această clasă de hormoni în 
diviziunea și diferențierea celulară [40, 41].

Investigațiile recente privind particularitățile de formare a pre-haustorului la 
holoparazitul Phelipanche ramosa, au relevat în rizosfera plantelor gazdă (Brassica 
napus) compuși alelochimici cu activitate de inductor și stimulator a agresivității 
patogenului. Prin cromatografie lichidă ultra-performantă, cuplată cu spectrometrie 
de masă, a fost pus în evidență un compus citochininic (dihidrozeatină) în exudatul 
radicular de rapiță. De asemenea, citochinine în concentrații fiziologic active (10–7– 
10–8 M) au fost identificate și în plantele parazite. Aceste date sunt susținute și de cele 
ale transcriptomului semințelor germinate, tratate cu exudat radicular de rapiță sau 
cu  t/zeatină exogenă, care au relevat, în faza de inițiere a haustorului, supraexpresia 
unor gene (PrRR5, PrCKX2 și PrCKX4) implicate în metabolismul citochininelor [15]. 
Caracteristici anatomice specifice structurilor invazive timpurii, descrise la diverse 
hemi- și holoparazite, precum: blocarea tranzitorie a cresterii, apex tumefiat și celule 
epidermice elongate [9, 28], au fost observate și în cazul radiculelor de P. ramosa 
în prezența exudatelor de B. napus neinfectate. Aceste rezultate demonstrează modul 
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constitutiv de sinteză și desorbție de către rădăcinile gazdei a moleculelor active, 
responsabile de modificările persistente în diviziunea și diferențierea celulară din apexul 
radicular al plantelor parazite [15]. Rolul citochininelor în diferențierea și creșterea 
celulelor a fost demonstrat la Rhinanthus minor, care s-au evidențiat prin concentrații 
mari de fitohormon prelevat din xilemul plantei gazdă [19], precum și la alte specii de 
hemiparazite și holoparazite în culturile in vitro [14].

În funcție de agentul patogen, hormonii facilitează nu doar invazia gazdei 
(susceptibilitatea indusă de citochinine), dar reglează predominant și etapele ulterioare 
ale dependenței parazitare, de exemplu, aprovizionarea cu nutrienți și organogeneza. 
Astfel, expresia genelor de biosinteză a citochininelor a fost stimulată în haustorul 
la Phtheirospermum japonicum, acțiune asociată cu conținuturi semnificative de 
fitohormon în partea superioară a regiunii de infecție a gazdei. Translocarea parazit-
gazdă a citochininelor induce hipertrofia rădăcinii gazdei (o creștere secundară sporită) 
- fenomen observat în infecțiile multor plante parazite, fiind asociat cu preluarea 
nutrienților [32, 40].

În cadrul altor cercetări, a fost identificat că leziunile tisulare provocate de 
interacțiunea plantei gazdă (Arabidopsis thaliana) cu planta parazit (P. japonicum) 
determină supraexpresia genelor (AHK3,4) din calea de semnalizare a citochininelor 
[41]. Este important de menționat că, acest efect de reglare genică nu se constată și la 
genele (IPT1,3,5,7) responsabile de biosinteza fitohormonului. Plantele autotrofe care 
au prezentat hipertrofie ca rezultat al infecției s-au caracterizat prin valori reduse a 
indicilor morfologici, fapt ce sugerează că translocarea citochininelor de la parazit la 
gazde este un factor de succes al parazitismului [41].

Informațiile acumulate până în prezent, cu referire la utilizarea de către diverse 
plante parazite a citochininelor în răspândirea infecției, demonstrează rolul de bază al 
acestui hormon ca factor de virulență în patogeneză, relevând totodată și o posibilă 
strategie comună în dezvoltarea interacțiunilor parazitare la plante.

Auxinele (AIA, acidul 3-indolil-acetic) reprezintă hormoni vegetali cu o 
semnificație fiziologică largă în diverse răspunsuri de creștere a plantelor autotrofe, 
pe parcursul întregului ciclu de viață, precum reglarea formării țesutului vascular, a 
rădăcinilor laterale, menținerea polarității și dominanței apicale, realizarea mișcărilor 
de creștere, răspunsul la stresul biotic și abiotic [11].

În cazul plantelor parazite, efectele de reglare hormonală sunt puse în evidență 
începând cu etapa de germinare a semințelor, când au loc procesele de remobilizare 
a substanțelor de rezervă și activare a metabolismului primar. De exemplu, semințele 
de Orobanche ramosa și Orobanche cumana în stare latentă conțin concentrații înalte 
de auxine, în forma conjugată, care treptat, în perioada de imbibiție, sunt eliberate din 
complexele proteice, devinind active [38]. Astfel, în mediul în care au fost incubate 
semințele, timp de 24 de ore, în prezența stimulatorilor din exudatul radicular al 
potențialelor gazde (Nicotiana tabacum și Helianthus annuus) a fost înregistrată sporirea 
conținutului de AIA. Compusul hormonal nu a fost identificat, atunci, când semințele 
au fost îmbibate pe substrat cu exudate radiculare non-gazdă sau apă, care nici nu au 
germinat, fapt ce demonstrează că, acumularea AIA este o condiție necesară pentru 
declanșarea germinării în prezența inductorilor gazdei. Spre deosebire de AIA, acidul 
abscisic - un alt hormon cuantificat prin cromatografia de gaze cuplată cu spectrometria 
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de masă, a prezentat valori nemodificate ale conținutului, atât din semințele plantei 
parazit, cât  și din mediul de imbibiție timp de 1, 3, 5 și 7 zile [38].

Formarea și menținerea axelor de polaritate în diferențierea specifică a 
elementelor vasculare în patosisteme constituie unul din efectele multiple ale auxinelor 
în dezvoltarea relației parazitare la plante [8, 32]. În celulele din apexul haustorului 
hemiparazitului Phtheirospermum japonicum a fost pusă în evidență supraexpresia 
genelor care codifică o clasă de flavin monooxygenase (YUC3) - enzime din calea 
metabolică de sinteză a auxinelor, efect corelat cu sporirea conținutului de fitohormon, 
progresul diviziunii celulare și al invaziei celulelor intruzive în țesuturile gazdei [21, 
49]. Valori majorate în concentrația auxinei au fost observate și în stadiile ulterioare, 
mai târzii, ale dezvoltării haustorului (1-2 zile post-infecție), fiind asociate cu nivelul 
înalt de transcripție sincronizată a genelor proteinelor transportoare, care asigură 
efluxul (Pin-formed, PIN) și influxul (Auxin1/like-Aux1, AUX1/LAX) de auxine [48]. 

Gradientul diferențiat al auxinelor, menținut de transportorii proteici, este crucial 
pentru formarea conexiunilor xilemice între plantă parazit și gazda acestuia. A fost 
elucidată perturbarea diferențierii elementelor traheare în haustor, în condiții de inhi-
bare a  activității transportorilor de auxine și lipsa unor efecte imediate, când se aplica  
inhibitori ai biosintezei, fapt ce relevă importanța fluxului hormonal în timpul formării 
conexiunilor vasculare comune [48, 49]. Totodată, silențierea YUC3 în rădăcinile de P. 
japonicum (prin strategie antisens) a determinat reducerea semnificativă a numărului 
de haustori normal dezvoltați, precum și formarea ectopică a unor structuri asemănă-
toare haustorului [48, 57].

În aceeași ordine de idei se înscriu și rezultatele care au pus în evidență acțiunea 
exogenă a acidului a-naftilacetic (NAA) sau IAA în organogeneză haustorială și lipsa 
răspunsului biologic în prezența acidului b-naftil acetic cu o structură similară, dar fără 
activitate auxinică [41]. De asemenea, prin tratamente cu acid p-clorofenoxiizobutiric 
(PCIB), care este un inhibitor al activității auxinice sau cu acid 1-N-naftilftalamic 
(NPA) - inhibitor al transportului auxinei, s-a reușit reducerea considerabilă a frecvenței 
de infectare a plantelor de A. thaliana cu Orobanche aegyptiaca [2].

Dezvoltarea, atât a haustorului, cât și a rădăcinilor laterale, necesită acumularea 
diferențiată a auxinelor [21, 45, 54]. Transcriptomul indus de sporirea locală a 
concentrației de auxine, fenomen tipic formării rădăcinilor laterale, este parțial similar 
cu cel al haustorului [86, 95]. Un factor de reglare ar putea fi proteinele LATERAL 
ORGAN BOUNDARIES DOMAIN (LBD), active în avalul caii de semnalizare 
a auxinelor, genele acestor compuși proteici fiind supraxepresate în haustorii mai 
multor specii de plante parazit [20]. Gene codificatoare de proteine transportoare și 
componenți din căile de semnalizare reglate de auxine se transcriu intens în haustorii 
diferitor specii de Orobanchaceae [51], precum și a celor din familia Santalaceae, de 
exemplu hemiparazitele Cuscuta ssp. și Thesium chinense [35, 55, 56].

Alte cercetări recente au demonstrat că, silențierea genelor componenților  de 
semnalizare ETHYLENE RESPONSE 1 (ETR1) și ETHYLENE INSENSITIVE 2 
(EIN2) indusă, prin mutageneză, la plantele parazit (P. japonicum), a rezultat intr-o 
activitate intensă de proliferare a celulelor apexului haustorial, fără capacitatea de  a 
se diferenția în celule intruzive [10]. Autorii s-au expus asupra semnificației reglării 
auxin-etilen dependente în inițierea dezvoltarea a noi celule intruzive din celulele 
epidermei, după ce haustorul a stabilit contactul tisular cu gazda [10].
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Giberelinele (AG) sunt fitohormonii cu acțiune multilaterală în creșterea și 
dezvoltarea organismelor vegetale, manifestată sinergic/antagonist cu ceilalți hormoni 
cunoscuți [37]. Investigarea rolului giberelinelor în dezvoltarea plantelor parazite a 
relevat acțiunea stimulatoare a acestora în condiționarea semințelor de Orobanche 
cumana, Phelipanche aegyptiaca [25] și Orobanche minor [43]. Facultatea de germinare 
a semințelor de O. minor a crescut ca răspuns la strigolactone, atunci când acestea au 
fost expuse tratamentului preliminar cu gibereline (AG3), în special în condiții reduse 
de lumină și temperatură [39, 47]. Joel și colab. [24] au asociat activitatea înaltă de 
transcripție genică, din perioada condiționării semințelor, cu biosinteza giberelinelor și 
alte activități metabolice [39]. Au fost identificate, cel puțin, trei forme de gibereline 
(AG38, AG47 și AG58) sintetizate de plantele parazite (O. minor) [42].

Conform unor studii recente, tratamentul cu gibereline nu induce direct declanșarea 
germinării la speciile de Orobancheaceae [34, 52], analog plantelor autotrofe [3]. De 
asemenea, a fost constatat că acești hormoni micșorează conținutul stigolactonelor în 
plantele gazdă prin reglarea expresiei genelor de biosinteză [22]. Mai mult ca atât, 
autorii cercetării au obținut un efect redus de contaminare a plantelor de Oryza sativa cu 
fitoparazitul Striga hermonthica, la tratarea cu gibereline fiziologic active (GA1, GA3, și 
GA4), concluzionând ca efectul hormonal se răsfrânge asupra capacității de germinare 
a semințelor plantei parazit și nu a însușirilor invazive ale acestora. În premiera, a fost 
demonstrată interferența dintre căile de semnalizare a giberelinelor și strigolactonelor, 
fiind remarcată posibilitatea de utilizare a giberelinelor pentru combaterea infecțiilor 
cu buruieni parazite [22].

Acidul abscisic (ABA) reprezintă hormonul care mediază răspunsul plantelor 
expuse la acțiunea factorilor de stres biotic și abiotic, prin controlul diferitor procese, 
așa ca, starea de repaus, germinarea și creșterea în faza juvenilă, rezistența și toleranța 
la stres, senescența [11]. De asemenea, au fost relevate implicații ale ABA în fiziologia 
patosistemelor cu antofitele parazite. Un exemplu, în acest sens, poate fi menționat 
efectul de creștere a nivelului de expresie a genelor din calea de biosinteză a ABA și a 
celor care răspund la semnalul hormonal, indus la plantele de Solanum lycopersicum 
de infecția cu P. ramosa [46]. Prin investigații proteomice a fost stabilită sinteza sporită 
a proteinelor, dependentă de ABA, doar în extractele radiculare ale formelor de Pisum 
sativum, rezistente la infecția cu Orobanche crenata, sugerând că semnalizarea mediată 
de acest hormon este importantă pentru răspunsurile de apărare la patogen [5].

Variația conținutului de ABA în plantele gazdă din diverse patosisteme nu reflectă 
o tendință generală, chiar daca paraziții au același grad de dependență nutrițională 
(hemiparazit), așa cum este cazul plantelor Zea mays și Sorghum bicolor, la care infecția 
cu Striga hermonthica a determinat acumularea hormonilor [12, 44] – efect neobservat 
în asociația parazitară dintre Hordeum vulgare și Rhinanthus minor [7, 23].

Plantele parazite, investigate în contextul elucidării rolului ABA în dezvoltarea 
însușirilor invazive, de asemenea, prezintă modificări în concentrația acestui hormon. 
Astfel, întreruperea stării de latență și declanșarea germinării semințelor de Orobanche 
minor a fost asociată cu reducerea concentrației de la 250 la 100 ng/g semințe, în 
decursul a 6 zile de condiționare [6]. A fost elucidat că GR24 induce germinarea 
semințelor de P. ramosa, stimulând expresia genei PrCYP707A1 care este implicată în 
catabolismul ABA [29]. Aplicarea unui inhibitor enzimatic responsabil de degradarea 
hormonului - abscinazol-E2B a inhibat complet germinarea semințelor de P. ramosa  
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[33]. Prezintă interes rezultatele tratamentului exogen cu fluridonă - un inhibitor al 
biosintezei ABA, prin care s-a obținut un răspuns mai bun al O. minor la acțiunea 
stimulenților de germinare (strigolactone) [6] și astfel o posibilitate de a  stimula direct 
germinarea semințelor de P. aegyptiaca [1].

O dinamica cantitativă fluctuantă a ABA a fost relevată și în fazele ulterioare de 
dezvoltare a patogenului. De exemplu, hemiparasitul R. minor, după atașare, se remarcă 
prin creșterea, cu mai mult de 50 de ori, a conținutului de ABA în comparație cu gazda 
sa (Hordeum vulgare) [23]. Rolul concentrațiilor crescute de ABA în patositem nu este 
bine cunoscut, iar efectele fiziologice la gazdă și parazit pot fi diferite. La plantele 
fotoautorofe, nivelul de ABA sporit este unul dintre răspunsurile la stresul hidric, fiind 
implicat în reglarea închiderii/deschiderii stomatelor [16].

În cazul plantelor parazit, reacția fiziologică de închidere /deschidere a stomatelor 
este reglată în mod diferit, după un mecanism similar plantelor autotrofe, atunci când 
nu este condiția parazitară, și din contra, în patosisteme, stomatele sunt deschise 
aproape continuu, fără un semnal de stres hidric perceput. Astfel, a fost relevat faptul 
că fanerogamele parazite, spre deosebire de organismele fotoautotrofe sunt mai puțin 
sensibile la ABA, întrucât stomatele acestora rămân deschise aproape constant, în 
pofida concentrațiilor foarte mari de ABA.

Se consideră că S. hermonthica este puțin sensibilă la fitohormon, datorită unei 
mutații la nivelul secvenței de aminoacizi a proteinei fosfataza 2C (ShPP2C1) -componen-
tul cheie din calea de semnalizare ABA, devenind astfel nerecunoscută de către receptorul 
ABA (PYL) [13]. Aceste afirmații sunt argumentate și de faptul că plantele transgenice 
de Arabidopsis, care conțin proteina cu mutația ShPP2C1 nu răspund la acidul abscisic, 
ceea ce denotă că ShPP2C1 funcționează ca regulator negativ, dominant al transducției 
semnalului hormonal. Datorită proprietății de desensibilizare a țesuturilor plantei parazit, 
se menține un nivel ridicat de transpirație, și astfel, are loc preluarea eficientă a nutrienților 
de la gazdă în condiții de secetă. Același tip de mutație a fost identificat și la plantele de S. 
asiatica, dar nu și la cele de P. japonicum, sugerând faptul că modificarea genetică respec-
tiva ar putea fi specifică doar plantelor parazite din zonele aride [13, 53].

In concluzie, se poate afirma că au fost obținute realizări importante, care 
elucidează semnificația transferului bidirecțional al compușilor de natură hormonală 
în comunicarea interspecifică gazdă-parazit la angiosperme și pot servi o platformă de 
informații primare pentru noi proiecte de cercetare în domeniul fitopatolologiei. 

De menționat că, progresul investigării patositemelor cu plante parazite, spre 
deosebire de alte asociații patogene fungice sau bacteriene, este pereclitat de un șir 
de impedimente și necunoscute, precum dificultăți de creștere a paraziților fără gazde, 
gazda și parazitul sunt angiosperme, numărul mic de genomuri și transcriptomuri 
cunoscute la plantele parazite etc. Aceste probleme experimentale și informaționale 
vor fi soluționate pe măsura disponibilității mai multor date și instrumente genomice 
pentru plantele parazite.

Concluzii
- Au fost obținute un șir de realizări importante care elucidează semnificația 

transferului bidirecțional al fitohormonilor  în formarea patosistemului și influențarea 
fiziologiei organismului gazdă în beneficiul dezvoltării plantei parazit.

- Este constatată acțiunea citochininelor și auxinelor ca factori principali de 
virulență. Hormonii sunt implicați în dezvoltarea timpurie a haustorilor și a sistemului 
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vascular comun – structuri indespensabile realizării funcției de parazitare și infecției 
plantelor gazdă. Caracterul similar al efectelor produse de acești compuși în diverse 
patosisteme indică asupra unor mecanisme nespecifice de formare a interacțiunilor 
compatibile gazdă-prazit la plante.

- Rolul giberelinelor în dezvoltarea plantelor parazite este explicat prin acțiunea 
stimulatoare a proceselor metabolice din perioada pre-germinativă (condiționarea 
semințelor). Actualmente, lipsesc date care ar demonstra posibile implicații ale 
giberelinelor în manifestarea însușirilor invazive ale plantelor parazite. Mai mult 
ca atât, este argumentată posibilitatea de utilizare a giberelinelor pentru combaterea 
infecțiilor cu buruieni parazite, grație efectului de inhibare a sintezei strigolactonelor 
de către plantele gazdă.

- Plantele parazite prezintă variații în concentrația acidului abscizic, asociate cu 
întreruperea stării de latență a semințelor și procese de creștere post-germinativă, după 
atasare la planta gazdă, cu tendințe specifice în funcție de componentele patosistemului 
vegetal.

Cercetările au fost realizate în cadrul programului instituţional 
20.80009.5107.01 „Studii genetico-moleculare şi biotehnologice ale florii-soarelui în 
contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole”.
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DIVERSITATEA COMUNITĂȚILOR DE ROZĂTOARE MICI 
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Rezumat
Scopul cercetărilor a constat în studiul diversității comunităților de rozătoare mici aflate 
sub influența schimbărilor climatice și a modificărilor antropice. Cercetările au fost 
efectuate în biotopurile din zona centrală a Republicii Moldova în anii 2017-2020. Pentru 
comunitatea de rozătoare din agrocenoze s-a înregistrat o creștere a valorii indicelui de 
diversitate Shannon din luna mai (0,56) până în luna octombrie (0,93). S-a determinat că 
indicele de diversitate Shannon variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai 
mare valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi 
perene (0,48).
Cuvinte-cheie: rozătoare mici, comunități, diversitate, densitate, frecvență
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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
Utilizarea resurselor naturale, serviciile ecosistemice  şi conservarea diversităţii 

animalelor terestre reprezintă o premisă de bază pentru existenţa civilizaţiei. În acest 
context este imperios necesar studiul ecologiei şi aspectelor evolutive ale animalelor 
vertebrate terestre, inclusiv a rozătoarelor, în ecosistemele naturale şi antropizate, 
a legităţilor de formare şi funcţionare a faunei, precum şi a oscilaţiei efectivului 
populaţiilor sub influenţa modificărilor antropice şi schimbărilor climatice. Ritmul 
dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific la etapa actuală impune cerinţe noi faţă de 
protecţia faunei terestre şi reglarea efectivului animalelor de interes economic şi a 
speciilor rare [1]. Rozătoarele, fiind specii cu un efectiv mai mare comparativ cu alte 
mamifere terestre, reprezintă un obiect de studiu destul de reușit pentru cercetarea 
legităților de funcționare a comunităților și populațiilor. Ele au un mare impact 
economic în calitate de dăunători ai culturilor agricole şi silvice. Fiind consumatori 
primari, speciile de rozătoare condiționează fluctuația efectivului prădătorilor, inclusiv 
a celor de interes cinegetic. De efectivul rozătoarelor se ține cont la elaborarea măsurilor 
biotehnice și normarea vânătorii. În calitate de transmiţători ai diferitor maladii ale 
omului au și o importanță medicală, fiind elaborate măsuri sanitaro-epidemiologice 
profilactice. Rozătoarele prezintă un mare pericol și prin faptul că consumă rezervele 
alimentare din depozite, deteriorând materia primă pentru tehnologiile industriale, 
cablajele, producând pierderi materiale. Din această cauză prezintă o importanţă 
primordială elaborarea pronosticurilor efectivului mamiferelor mici [5]. În majoritatea 
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cazurilor, predomină interesul economic, iar lucrările din gospodăria agricolă şi silvică 
sunt efectuate fără a ţine cont de cerinţele actuale de protecţie, reproducere şi utilizare 
raţională a faunei terestre. În consecinţă, efectivul unor specii de mamifere, este foarte 
instabil, având o tendinţă de descreştere. În acelaşi timp, o mare parte de specii din 
fauna terestră sunt afectate puternic nu numai de modificările antropice, dar şi de 
schimbările climatice. Aceste specii necesită condiţii speciale de protecţie şi măsuri de 
ameliorare a stării lor. Omenirea trebuie să conștientizeze că toate speciile de animale 
au o semnificație deosebită în natură, fiind verigi indispensabile ale relaţiilor trofice. 
Fără un echilibru natural stabil între toate organismele vii existente, viaţa umană este 
într-un pericol constant, sunt posibile focare de boli, dăunători, dezastre de mediu, 
economice şi umanitare. Singura cale posibilă pentru existenţa omenirii pe Pământ este 
armonia cu natura.

Studiul structurii și funcționării unor populaţii şi comunităţi de vertebrate terestre în 
agrolandşaft prin folosirea indicilor biodiversităţii şi corelaţiei dintre ei şi factorii de mediu 
contribue la elucidarea procesului de adaptare a speciilor la condiţiile existente în diverse 
ecosisteme. Cercetările au fost efectuate sub două aspecte: spațial și funcțional-temporal.

Ecosistemele, având diferit grad şi caracter de influenţă antropică, sunt 
reprezentate de diverse comunităţi faunistice, caracterizate prin diversitate specifică,  
specii dominante, structură  demografică, parametri reproductivi, indicii morfo-
fiziologici, relaţii intra- şi interspecifice, și diversitate genetică a populaţiilor la diferite 
faze fenologice şi ale dinamicii numerice. Evoluţia acestor comunităţi este determinată 
de schimbările biotice cu caracter local, dar şi de evoluţia factorilor climatici globali.

Elucidarea diversităţii şi evoluţiei comunităţilor de vertebrate terestre, a căilor 
de utilizare raţională şi conservare a lor necesită efectuarea unui studiu complex a 
factorilor populaţionali, biotici şi abiotici, analizând legăturile corelative dintre structura 
populaţiilor speciilor componente şi structura comunităţii în ansamblu la diferite nivele 
taxonomice și sub diferite aspecte ale influenţei antropice [4].

O deosebită importanţă în procesul de adaptare pentru speciile cu existenţă la 
marginea arealului o are valenţa lor ecologică şi gradul de influență a condiţiilor de 
viaţă. Studiul acestui proces este destul de importat pentru cunoaşterea şi păstrarea 
biodiversităţii comunităţilor faunistice existente în condiţiile actuale.

La nivelul comunităților se desfășoară redistribuirea substanței și energiei în 
ecosisteme. Noțiunile de bază ale structurii comunității sunt diversitatea cantitativă și 
calitativă a speciilor, caracterul distribuției speciilor în timp și în spațiu; interacțiunea 
speciilor în comunitate; influența factorilor biotici și abiotici asupra lor. Ecosistemele 
sunt expuse unei influențe antropice puternice, de aceea studiu parametrilor diversității 
permite evaluarea perturbărilor lor și a populațiilor speciilor de rozătoare pentru 
optimizarea efectivului și conservarea lor. Astfel, obiectivele studiului au fost evaluarea 
diversității și organizării structural-funcționale a comunităților de rozătoare, influențate 
de schimbările climatice și modificările antropice.

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate la staţionarele din centrul țării, selectându-se 

terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogenitate şi 
activitate antropică. S-au aplicat metodele de apreciere a densității relative – specimene 
capturate la 100 băteli-nopți (%), iar pentru evaluarea structurii spaţial-funcţionale s-au  
utilizat capcanele de prins pe viu – metoda capturării-marcării-recapturării pe sectorul 



107

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Zoologia

de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen de 5 zile [6,7]. La animalele capturate 
s-au înregistrat următorii parametri: specia, sexul, vârsta şi parametrii 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 
indicele dominanţei D=100*n/N, unde n – numărul de indivizi ai speciei i în probă, N – 
numărul total de indivizi [3]. 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 
dominanță. 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 [3]. Diversitatea comunităţilor  s-a  
determinat, folosind indicele  de diversitate Shannon.

Rezultate și discuții
Condiţiile mediului ambiant deseori influenţează asupra indivizilor prin intermediul 

adaptărilor populaţionale şi a mecanismelor ce le determină. Condițiile climatice pe 
parcursul perioadei de studiu au fost variate. Faza de depresie a coincis cu o iarnă fără 
zăpadă, destul de caldă. Seceta şi temperaturile ridicate din toamna anului 2019, iarna 
și primăvara anului 2020 au influenţat negativ asupra bazei nutritive a speciilor de 
mamifere fitofage, inclusiv rozătoare – componenţi importanţi ai lanţurilor trofice din 
diverse ecosisteme. În general, sezonul de iarnă 2019-2020 a fost anomal de cald și, 
în fond, cu o cantitate redusă de precipitații [8]. În luna aprilie s-a înregistrat un deficit 
catastrofal de precipitații, iar în unele zone geografice din Centrul și Sudul republicii au 
lipsit cu desăvârșire. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat condiții 
analoage au fost atestate în anii 1948, 1952, 1968, 2009, 2018 și 2020. Cantități mai 
semnificative de precipitații au fost înregistrate la finele lunii mai, în lunile iunie, iulie 
și octombrie. În august și septembrie ale anului 2020 vremea a fost caniculară și cu un 
deficit pronunțat de precipitații. Temperatura medie sezonieră a fost cu 1,9°C - 2,9°C 
mai ridicată decât norma. Rezervele de umezeală în stratul de sol cu grosimea de 1 
m au fost practic iepuizate, ceea ce a avut repercursiuni asupra culturilor agricole și 
chiar a cenozelor silvice, unde s-a înregistrat căderea frunzelor uscate de pe arbori. 
Vremea anomal de caldă s-a înregistrat pe parcursul lunii septembrie, temperatura fiind 
cu 3,5-5,5°C mai ridicată decât norma. Precipitațiile de la sfârșitul lunii și cele din 
luna octombrie au diminuat parțial consecințele secetei. Condițiile climatice au avut 
un impact puternic, mai ales, asupra speciilor plantivore de rozătoare (gen. Microtus). 
Efectuând o analiză a temperaturii medii anuale pe parcursul ultimelor trei decenii, s-a 
stabilit că cel mai arid a fost anul 2020, când s-a înregistrat o valoare medie a acestui 
parametru de 12,9°C.

Oscilaţia efectivului populaţiei este determinată de un complex de adaptări ale 
speciilor la mediul ambiant, dar şi de o influenţă multilaterală a factorilor externi 
variabili. Deseori, acest proces era analizat unilateral, comparând variaţia efectivului 
indivizilor pe parcursul anumitei perioade de timp sub influenţa factorilor de mediu. 
Fluctuaţia efectivului rozătoarelor este determinată de factorii climatici şi de nutriţie, 
precum și de maladii şi răpitori. Odată cu dezvoltarea ecologiei  cauzele oscilaţiei 
efectivului numeric au început să fie analizate și la nivel populațional. 

A fost efectuată o analiză comparativă a parametrilor ecologici de bază – 
dominanța, frecvenţa, structura de vârstă, de sex, intensitatea reproducerii speciilor de 
fon ale mamiferelor mici în funcție de parametrii climatici și modificările antropice. 



108

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Zoologia

În comunitățile de rozătoare din cenozele silvice s-a determinat o creștere 
nesemnificativă a densității relative a rozătoarelor din primăvară (10%) spre vară 
(11,1%-13,3%) și o majorare semnificativă în luna octombrie (33,3%). Dominanța 
speciei A.flavicollis descrește din primăvară (75%) spre vară (16,6-18,2%), toamna 
înregistrându-se o pondere de 62,5%. Este constantă în ecosistemele silvice mai puțin 
afectate de tăieturi (60,7%), cu o diminuare a semnificației spre toamnă (47%). Pentru 
C.glareolus s-a înregistrat o tendință de creștere pe parcursul celor trei sezoane, fiind 
constantă în pădure (11,1%) și pădure-pajiște (19,8%), iar în agrocenoze este înregistrată 
în perioada de reproducere, pe unele câmpuri de ierburi furajere adiacente – până la 
distanţe de 100-200 m de pădure. A.sylvaticus este o specie constantă (12,7%) și se 
caracterizează printr-o dominanță maximală în perioada de vară (50%) cu o micșorare de 
2 ori a valorii acestui parametru toamna (25%) [2]. Manifestă un potențial foarte mare de 
adaptare. Se înregistrează valori mai mici ale dominanței speciei A.agrarius comparativ 
cu celelalte specii, cu o descreștere a acestui parametru în perioada de toamnă (12,5%), 
fiind o specie caracteristică (8,9%). Din cauza aridizării efectivul speciilor silvice 
A.flavicollis, Cl.glareolus și A.agrarius se micșorează din nordul spre sudul republicii.

În agrocenoză (câmp de grâu), situată lângă o cenoză silvică, formată din copaci de 
salcâm și stejar s-a înregistrat o creștere a densității relative a rozătoarelor din luna mai 
spre iunie de la 20% la 25% și o descreștere în august până la 15%. Aceasta se explică 
prin dereglarea structurii și funcționării comunității de mamifere mici urmare a recoltării 
în luna iulie a câmpului cu grâu. Ulterior, toamna, are loc o creștere ușoară până la 28% 
a acestui parametru în septembrie și 31,3% în octombrie, de acum pe câmpul pârguit de 
porumb. Primăvara din cele 4 specii semnalate (A.sylvaticus,  A.uralensis, M.spicilegus, 
M.musculus) domină A.sylvaticus (64,3%). A.uralensis constitue 17,9%, cu o intensitate 
a reproducerii de 60%, iar M.spicilegus – 14,3% . Cea mai frecventă în eșantioanele 
studiate din agrocenoze este specia A.sylvaticus (50%), ea fiind și constantă (32,2%), 
A.uralensis – caracteristică (7,16%), M.spicilegus – accesorie (4,2%), iar M.musculus 
– accidentală (0,4%). Vara, pe lângă speciile din luna precedentă, a fost înregistrată 
prezenţa a încă două specii –M.arvalis (2,4%) şi A.agrarius (4,8%). Domină, ca și 
în luna mai, A.sylvaticus (47,6%), însă mărimea acestui parametru s-a micșorat. În 
schimb, crește, aproape de 2 ori, ponderea speciei M.spicilegus (26,2%). Toamna 
comunitatea de rozătoare își menține structura cu următoarele valori ale dominanței și 
frecvenței: A.sylvaticus (46,5% și 18,6%), A.uralensis (41,8% și 12,5%), A.agrarius 
(4,7% și 2,3%), M.spicilegus (2,3% și 3,7%), M.musculus (2,3% și 0,8%), M.arvalis 
(2,3% și 0,5%). Observăm, pe fundalul condiţiilor climaterice ale anului 2019 şi a 
secetei profunde din anul 2020, o reducere a numărului mişunilor speciei M. spicilegus. 
Astfel, pe câmpul de porumb în luna octombrie s-a înregistrat o densitate de 5 mișuni/1 
ha. De asemenea, în aceste condiţii se remarcă şi o prezență accidentală în agrocenoze 
a speciei Mus musculus (0,15%). Totodată, scade prezenţa speciei A. agrarius.
A fost efectuată o analiză a indicelui de diversitate Shannon a comunităților de 
rozătoare studiate în agrocenoză și cenoza silvică (Fig.1). S-a determinat o creștere a 
valorii acestui indice din luna mai (0,44) până în luna iulie (0,57) pentru comunitatea 
de rozătoare din câmpul de grâu de toamnă și o creștere în câmpul de porumb până în 
octombrie (0,93). Aceasta se explică prin sporirea resurselor de hrană în câmpul de 
grâu în perioada de coacere și o dispersie, după recoltarea grâului, a speciilor studiate 
în câmpurile adiacente, inclusiv în cel de porumb.
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Figura 1. Indicele diversității Shannon al comunităților de rozătoare în agrocenoză și 
cenoza silvică

În cenoza silvică diversitatea descrește din luna mai (0,58) până în iunie (0,31). 
Valoarea maximă s-a înregistrat în octombrie (0,75), ceea ce se explică prin condițiile 
mai puțin oscilante ale factorilor mediului ambiant.

Analizând indicele de diversitate al mamiferelor mici în agrocenoze şi cenozele 
silvice pe parcursul anilor 2017-2020, se observă o descreștere a valorilor acestui 
parametru în anul 2020 (Fig.2).

Figura 2. Indicele diversității Shannon al comunităților de  rozătoare în agrocenoze şi 
cenozele silvice pe parcursul anilor 2017-2020

S-a determinat că acest indice variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai 
mare valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi perene 
(0,48) (Fig. 3). Aceasta se explică prin faptul că fâșiile forestiere constituie stațiuni de refugiu 
pentru speciile de rozătoare, iar câmpurile cu ierburi perene sunt periodic recoltate. 
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Figura 3. Indicele diversității diversității Shannon în diferite tipuri de agrocenoze şi 
cenoze silvice

Concluzii
S-a determinat în comunitățile de rozătoare din cenozele silvice o creștere 

nesemnificativă a densității relative din primăvară (10%) spre vară (11,1% -1 3,3%) 
și o majorare semnificativă în luna octombrie (33,3%). Din cauza aridizării efectivul 
speciilor silvice A.flavicollis, Cl.glareolus și A.agrarius se micșorează din Nordul spre 
Sudul republicii.

S-a înregistrat în agrocenoză (câmp de grâu) o creștere a densității relative a 
rozătoarelor din luna mai (20%) spre iunie (25%) și o descreștere în august până la 15%. 
Aceasta se explică prin dereglarea structurii și funcționării comunității urmare a recoltării 
în luna iulie a câmpului cu grâu. În agrocenozele, unde influența factorului antropic este 
minimă (livadă neprelucrată), semnificația ecologică a speciei A.agrarius este 23%, iar a 
speciei M.rossiaemeridionalis – 7,1%. Seceta puternică a subminat bază nutritivă pentru 
M.arvalis, a cărei dominanță este de 4,5%, iar procesul reproductiv a fost stopat.

S-a stabilit o reducere a semnificaţiei ecologice a speciei Mus spicilegus (W< 5), 
ea fiind accesorie. Din cauza secetei profunde din toamna anului 2019 şi din anul 2020 
numărul mişunilor  s-a redus considerabil (5 mișuni/1 ha).

S-a determinat pentru comunitatea de rozătoare din agrocenoză o creștere a valorii 
indicelui de diversitate din luna mai (0,44) până în luna octombrie (0,93). Aceasta se 
explică prin sporirea resurselor de hrană în câmpul de grâu în perioada de coacere și o 
dispersie, după recoltarea grâului, a speciilor studiate în câmpurile adiacente, inclusiv 
în cel de porumb. În cenoza silvică diversitatea descrește din luna mai (0,58) până în 
iunie (0,31). Valoarea maximă s-a înregistrat în octombrie (0,75), ceea ce se explică 
prin condițiile mai puțin oscilante ale factorilor mediului ambiant.

Indicele de diversitate variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai mare 
valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi perene 
(0,48). Aceasta se explică prin faptul că fâșiile forestiere constituie stațiuni de refugiu 
pentru speciile de rozătoare, iar câmpurile cu ierburi perene sunt periodic recoltate.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de cercetări științifice 
20.80009.7007.02 finanțat din Programul de Stat.
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RIVERINE BACTERIOPLANKTON AS AN INDICATOR OF THE 
DNIESTER RIVER ECOLOGICAL STATE

Jurminskaia Olga, Shubernetskii Igor, Negru Maria, Bagrin Nina 

Institute of Zoology, Republic of Moldova

Rezumat
Articolul prezintă rezultatele cercetării bacterioplanctonului efectuate în anii 2018-2020. 
Probele microbiologice au fost colectate la 11 stații de monitorizare a fluviului Nistru 
pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost analizați parametrii calitativi și cantitativi 
ai bacterioplanctonului prin prisma rețelei trofice planctonice. Dinamica sezonieră a 
abundenței comunităților bacteriene este prezentată în paralel cu dinamica unor parametri 
hidrochimici: temperatura apei, conținutul oxigenului dizolvat și consumul biochimic de 
oxigen (CBO5). Dinamica spațială a microorganismelor saprofite pe profilul longitudinal 
al Nistrului a fost analizată prin valorile-limită ale claselor de calitate a apei pentru 
indicatorul Nsapr (numărul microorganismelor saprofite).
Cuvinte cheie: fluviul Nistru,  bacterioplancton, indicatori de calitate
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Introduction
The composition of bacterial communities and the dynamics of microbiological 

synthesis process in a water body are closely related to environmental factors of the 
habitat, such as water temperature, gas regime, concentration of biogenic elements 
and organic substances, as well as the presence of toxicants. Organic matter in 
water bodies has a dual origin. Part of it (allochthonous) enters the water body with 
stormwater runoff from adjacent territories and wastewater discharge. The other part 
(autochthonous) is formed in the water body itself as a result of synthesis of biomass 
by aquatic phototrophs and chemoautotrophs. The dynamic balance of organic matter 
between water and sediment determines the physiological activity of bacterioplankton.

Aquatic microorganisms are capable of decomposing (mineralizing) organic 
matter of natural origin (cellulose, chitin, lignin, humus, phenols, etc.), as well as man-
made xenobiotics (mineral fertilizers, pesticides, detergents, household and industrial 
chemicals, pharmaceuticals, personal care products, food additives, flame retardants, 
etc.). The list of new chemical compounds (called emergent substances) in water bodies 
is constantly growing. As result of chemical surface water pollution, specific groups of 
microorganisms, which are not characteristic for natural ecosystems, appear. In order 
to assess the role of microorganisms in the processes of mineralization of organic 
matter, cycle of biogenic elements and detoxification of xenobiotics, it is necessary 
to have sufficient data on the qualitative and quantitative composition of microbial 
communities and their functional activity in the aquatic habitat.

The Dniester River is the most important source of natural water in the Republic of 
Moldova with a length of 652 km and an average volume of runoff of about 10 km3/year. 
The basin river network is represented by 1591 rivers (of which only 6 reach a length of 
100 km or more - Raut, Bic, Botna, Cainari, Cubolta and Ichel), 51 reservoirs and about 
1700 ponds [2]. The Dubossary Reservoir, located at a distance of 351 km from the 
Dniester Estuary, is the largest artificial accumulation lake on the territory of Moldova.

The aim of this study was to analyze the seasonal and spatial dynamics of 
bacterioplankton in the Moldovan part of the Dniester River in parallel to the main 
physico-chemical parameters of water quality (Table 1). It is known that the indicator 
parameters of bacterioplankton are not included in the group of quality elements of 
surface water bodies in the Water Framework Directive (WFD) classification system. 
However, some countries, including the Republic of Moldova, at the level of their 
national regulations take into account the quantitative parameters of bacterioplankton 
for assessing the water quality class of surface water body [3].

Table 1. Limit values of some parameters used in the Republic of Moldova 
for the classification of surface water bodies

Quality elements
Water Quality / Water Quality Class

High Good Moderate Poor Bad
I II III IV V

Physico-chemical parameters
Hydrogen concentration, pH units 6.5- 8.5 6.5- 9.0 6.5- 9.0 6.5- 9.0 <6.5 or >9.0
Dissolved oxygen, mg/L > 8 > 7 > 5.5 > 4 < 4
Dissolved oxygen, % of saturation > 90 > 80 > 60 > 40 < 40
Biochemical oxygen demand, mg/L 3 5 6 7 > 7
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Hydrobiological parameters
Ntot, million cells/mL 1.0 2.0 5.0 7.5 >7.5
Nsapr (22°C), thousand cells/mL 0.5 2.5 5.0 7.5 10

Materials and methods
Water samples were collected in the vegetation period (spring-summer-autumn) 

of 2018-2020. Sampling was carried out at 11 stations: upstream of the Dubossary 
Reservoir (3), in the Dubossary Reservoir (4) and at 4 stations in the lower sector of 
the Moldovan part of the Dniester River (Fig. 1). Due to the epidemiological situation 
caused by the COVID-19 pandemic and the introduction of quarantine restrictions for 
entering Transnistria, all samples in 2020 were taken on the right bank of the Dubossary 
Reservoir and the Dniester River.

Figure 1. Scheme of the Dniester River with the location of sampling stations

Sampling of bacterioplankton was carried out directly in sterile bottles of 500 mL 
from the near-surface layer of water (0.25 m depth). Simultaneously with the collection 
of microbiological samples, hydrochemical samples were taken. Water temperature and 
pH were measured “in situ” with the portable digital potentiometer Consort C5030. 
Dissolved oxygen was fixed “in situ” and determined by the Winkler method [5] in 
the laboratory. Biochemical oxygen demand (BOD5) was determined according to the 
national standard SM SR EN 1899-2:2007 [3].

Microbiological analysis was performed in accordance with the unified methods 
used in hydrobiological practice [6, 9, 15]. Total number of bacteria (Ntot) was 
determined at the cellular level by using the Razumov’s ultrafiltration method [7, 14]. 
This is a method of direct counting (under a microscope) of bacteria filtered through 
a membrane filter, fixed in formalin vapor and stained with 5% erythrosine solution.

The number of saprophytic microorganisms (Nsapr) was determined at the 
colony level by pour-plate method: 1 mL of water sample (or its decimal dilutions) was 
incorporated into sterile Petri dishes followed by pouring with meat-peptone agar [7, 
16]. The use of nutrient media of different composition makes possible the isolation of 
certain physiological groups of bacterioplankton.
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Results and discussion
The functional role of microorganisms in aquatic ecosystems is twofold: 1) in the 

process of biogeochemical circulation of substances, bacteria are the last link, carrying 
out the decomposition of organic and inorganic compounds; 2) in the trophic food 
networks, Bacteria and Protozoa are the first link. The classic linear grazer food chain 
in aquatic habitats is: Phytoplankton → Zooplankton → Fish (Fig. 2). However, this 
food chain cannot function in isolation from the microbial food web [13], the main 
component of which is heterotrophic bacterioplankton.

Figure 2. The place of riverine plankton in trophodynamics of aquatic ecosystems

The number of heterotrophic prokaryotes in planktonic communities is greatly 
influenced by both physico-chemical processes occurring in aquatic ecosystems 
(temperature and oxygen variations, sedimentation, photooxidation) and various types 
of competition with other representatives of aquatic biota: with eukaryotic autotrophs 
for nutrients, with phagotrophs (omnivorous protists) for organic carbon [13]. On the 
other hand, the abundance of bacterioplankton is regulated through their “grazing” by 
bacteriophages (flagellates, rotifers and some cladocerans). In addition, it has been 
established (Suttle, 2007; Weinbauer, 2004) that viruses are a persistent, most abundant 
and dynamic component of aquatic biota. The viral lysis of bacterial cells also has a 
significant effect on the abundance of bacterioplankton in the water bodies. 

The main factors that determine the structure of biotic communities in lotic 
ecosystems are the climatic conditions of the ecoregion and the hydrological regime of 
watercourse. The natural hydrological regime of the Dniester River was characterized 
by spring floods caused by melting snow in the Carpathians and flash floods in May 
– June. Low waters were registered in the end of summer, as well as in autumn and 
winter periods. Climate change, now a reality, under the conditions of the Republic 
of Moldova provoke hydrological droughts not just in August, but already in spring. 
The expertise of water resources, carried out in 2018 within the framework of GEF 
project [7], concluded: «… climate change may lead to the fact that surface waters 
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of Moldova can be reduced by 16 – 20 %». After the regulation of the Dniester River 
by the construction of the Dubossary dam, and then the commissioning of the Novo-
Dnestrovsс hydropower complex on the territory of Ukraine, which consist of two 
hydropower plants (HPP-1, HPP-2) and a pumped storage power plant PSPP, the 
hydrological regime of the river ceased to be natural, with all the ensuing consequences. 
Flow regulation and climate change are not the sole factors that affect the state of biotic 
communities in the river ecosystem. There is also industrial and domestic pollution, the 
exploitation of floodplain zones, the destruction of natural biotopes as a result of sand and 
gravel extraction. The adaptive potential of microbiological communities allows them to 
survive in highly modified aquatic ecosystems due to their ability to assimilate nutrients 
from various sources and quickly switch their metabolism to an available substrate.

There are three sections of the Dniester River on the territory of the Republic of 
Moldova with different hydrological characteristics (Fig. 3): upstream of Dubossary 
Reservoir (stations Naslavcea, Valcinet, Soroca), Dubossary Reservoir itself (Camenca, 
Hirjau, Goian, Cocieri) and the Lower Dniester (Vadul lui Voda, Varnita, Sucleia, Palanca).

Figure 3. Dniester River at sampling points Naslavcea, Camenca and Varnita,
right bank of the river (photos by Oksana Munjiu)

Biotic complexes of each section of the river have certain peculiarities. The most 
unfavorable conditions for the functioning of the river ecosystem are at the Naslavcea 
station. Site is located on the border of Ukraine and Moldova, on the right bank of 
the Dniester River (N48°29’22”/E27°34’54”). In this station, the Dniester is a rapid-
flowing watercourse with a rocky (partly sandy) bottom without silt deposits. Along 
the coastline up to the Valcinet station, development of submerged macrophytes is 
observed (Potamogeton, Ceratophyllum, Miriophyllum, Polygonum). The specificity 
of this section of the river is that water comes after HPP-2, but before that, it was taken 
from the lower horizons of the Dniester reservoir (from a depth of 27- 43 meters) to 
HPP-1, and then circulated between the buffer reservoir and the PSPP with its upper 
reservoir for rotation turbines. Among consequences of using the Dniester water for 
generation of electricity are: daily fluctuations in water level, especially destructive 
to hydrobionts in shallow water areas, thermal pollution, destruction of the natural 
hydrological and oxygen regimes, destruction of the biota natural habitat.

Thermal pollution of the Dniester River downstream of the Novo-Dnestrovsc 
hydropower complex is characterized by the following [1, 12]: at the Naslavcea-Soroca 
section, the water temperature in the spring is lower than that natural for the given 
geographic zone with 4 - 8 (°C), and in the summer – with 10 - 15 (°C) (Fig. 4).
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Figure 4. Seasonal dynamics of water temperature in the Dniester River [1]
During the period under consideration (vegetation seasons 2018-2020), the 

range of variation of the main physico-chemical parameters at station Naslavcea was 
as follows: water temperature 3.2 - 19.6 (°C), saturation of oxygen 42.6 - 97.2 (%), 
hydrogen concentration 7.7 - 8.9 (pH units), biochemical oxygen demand 0.7 - 2.0 
(mgО2/L). Bacterioplankton parameters varied within range: 0.40 - 1.90 (Ntot, million 
cells/mL) and 0.33 - 7.20 (Nsapr, thousand cells/mL). Thus, at the Naslavcea station, 
water quality class (WQC), based on bacterioplankton parameters, ranged from I to 
III. Combined with hydrochemical parameters, water quality of this site is as follows:

Naslavcea: Ntot Nsapr pH O2, % BOD5
WQC I - II I - III I I - IV I

From the presented data, it can be concluded that for the survival of hydrobionts in 
this section of the river, the oxygen deficiency (for example, August 2019 - 42.6 %) may 
be a limiting factor. Gulyaeva O. (2016), who studied the oxygen regime of the Dniester 
Reservoir, stated that “the reserves of dissolved oxygen accumulated in the winter-
spring period in the hypolimnetic zone (at a depth of 5 - 10 m) of the Dniester Reservoir 
are gradually ending, and by the end of summer, they can disappear completely” [11]. 
Only due to the turbulence of the flow in the upper reservoir of the PSPP and aeration of 
water when discharged from HPP-2, oxygen saturation is restored. But as shown above, 
this is not enough in the summer (WQC is IV).

For the “water temperature” parameter, the WQC threshold values are not clearly 
regulated, since it is very dependent on the hydrological regime of the river, weather 
conditions and the latitude of the area. But the influence of this parameter can be 
assessed through comparison with other elements of the ecosystem quality, which 
directly or indirectly depend on the water temperature (pH, gas solubility, intensity 
of metabolic processes, etc.). Figures 5 - 8 demonstrate fluctuations in the number 
of bacterioplankton (Ntot) at Naslavcea station (April, June and October of 2018; 
May, August and October of 2019 and 2020) in comparison with the values of water 
temperature, oxygen saturation and BOD5.

Figure 5. Seasonal dynamics of Ntot at Naslavcea station
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Figure 6. Seasonal dynamics of water temperature at Naslavcea station

Figure 7. Seasonal dynamics of oxygen saturation at Naslavcea station

Figure 8. Seasonal dynamics of BOD5 at Naslavcea station

Even without calculating the correlation coefficients, it can be seen that the 
seasonal dynamics of the total number of bacteria has a tendency similar to the 
dynamics of dissolved oxygen, as well as to the tendency of the BOD5. As for the 
first correlation, it is associated with the fact that bacterioplankton samples were taken 
from the surface water layer (25 cm) where aerobic microorganisms (aerophiles) 
predominate. Correlation with BOD5 follows from the concept of this parameter: 
the main component of river bacterioplankton is heterotrophic microorganisms, and 
the conditions and period of incubation (5 days) provide for the determination only 
carbonaceous stage of biochemical oxygen demand - before the start of nitrification.  
It is possible to explain (seemingly illogical at first view) the inverse correlation with 
water temperature. At low spring water temperatures, the development of bacterial 
communities is not limited “top-down”, since the significant development of consumers 
of bacteria occurs under more favorable temperature conditions. Regarding the “top-
down” limitation of bacterioplankton in the river sections downstream of the HPP-2, 
it should be noted: the production of zooplankton on the Naslavcea-Camenca section 
varied in the limits of 0.03 - 1.63 mg/m3, and only in the Dubossary Reservoir (Hirjau 
station) it reached 5.18 mg/m3 [10].

Microbial communities are the most operative indicator of the ecological state of 
a water body in the “here and now” format due to the very short reproduction time 
(hours). The dynamics of these communities is regulated by two main factors: resources 
(substrates,  nutrients) and consumers. The role of the first factor is “bottom-up” control, 
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the role of the second is “top-down” control. The results of this regulation are presented 
in Figure 9 at the example of two autumn months of 2020.

Figure 9. Spatial distribution of heterotrophic bacterioplankton
in the Dniester River in autumn 2020 (A - September, B - October)

Physico-chemical parameters of the Dniester water, in which bacterioplankton 
functioned during this period, are presented in Table 2.
Table 2. Values of physico-chemical parameters (min - max) in the Dniester River (2020)
Parameters: T, °C pH O2, mg/L O2, % BOD5, mgO2/L
September 19.6 - 24.9 7.84 - 8.16 5.52 - 8.61 63.9 - 96.3 1.05- 2.64
October 13.0 - 17.3 7.37 - 8.35 5.35- 8.89 54.2 - 84.7 0.31 - 1.99

Analyzing the presented data, it can be seen that the most stable parameter is the 
pH value; the decrease in water temperature was of 6 - 7 (°C), which under natural 
conditions would have contribute to an increase in the oxygen saturation of water, but 
this did not happen; the lower value of the BOD5 range decreased by 70 % in October, 
and the upper value – by 25 %.  The abundance of heterotrophic bacterioplankton 
varied in the range of 1.47 - 7.58 (thousand cells/mL) in September and 1.18 - 10.24 
(thousand cells/mL) – in October. Water quality class of the Dniester River, assessed 
based on the number of saprophytic bacteria, changed correspondingly Table 3.
Table 3. WQC [3] of the Dniester River monitoring sites assessed based on the number of 

saprophytic bacteria
Station Nasl. Valc. Sor. Cam. Hirjau Goian Coc. V.luiV. Varn. Pal.
WQC, Sept II III IV II II II IV II IV IV
WQC, Oct II II III II IV III IV IV V II

According to Nsapr parameter, the Naslavcea station stably “holds” the II class of 
water quality (good quality). From the point of view of the aquatic ecosystem trophicity, 
range of values 0.6 – 3.0 (thousand cells/mL) correspond to the category “mesotrophic” 
[16]. Considering that the microbial food network of oligo- and mesotrophic water 
bodies is controlled “bottom-up” (by the presence of available substrates and nutrients), 
it should be stated that the food resources of autochthonous bacterioplankton at 
this station are limited even in autumn. This means that there will be a deficiency 
of food resources at the next levels of the plankton food web: bacterivorous protists 
→ omnivorous protists → carnivorous zooplankton. The discharge of allochthonous 
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bacterial mass into the river with wastewater (stations Soroсa and Varnita) does not 
increase the abundance of riverine bacterioplankton for a long time, since this microflora 
dies quickly. At Camenca station, the trophicity category of the Dniester River by the 
number of saprophytic bacteria decreases to “oligo-mesotrophic” again.

Conclusions
The results of the scientific monitoring of the Dniester River in the vegetation seasons 

of 2018-2020, as well as the analysis of data from the Laboratory of Hydrobiology and 
Ecotoxicology of previous years [1, 10, 12] allows to conclude that the plankton food 
web of the Dniester ecosystem in the area downstream of the HPP-1 is directly affected 
by the Dniester hydropower complex, which manifested in a deficiency of the substrate 
for each component of this network: heterotrophic bacterioplankton, bacterivorous 
protists, carnivorous protists and zooplankton. The deep-water layers of the Dniester 
Reservoir are unproductive, since organic matter and biogenic elements remain in the 
upper photic layer of water. The development of microbial communities in these layers 
is limited not only by the temperature regime, but primarily by the deficiency of the 
substrate: BOD5< 0.4 mgO2/L is a critical oligotrophycity. The recovery of downstream 
riverine bacterioplankton occurs due to the left-bank tributaries of the Dniester River, 
and then - to the Dubossary Reservoir.

Assessment of the water quality class (WQC) based on bacterioplankton parameters 
allows predicting how efficiently the process of biochemical self-purification of the 
water body will proceed at a given moment in a given biotope.

The data obtained confirm the presence of thermal pollution and seasonal oxygen 
deficiency in the river downstream of the Dniester hydropower complex.
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НОВЫЙ ВИД ПОДЕНОК EPHEMERA LINEATA EATON,
1870 ДЛЯ ФАУНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Мунжиу Оксана, Багрин Нина, Бородин Наталья

Институт зоологии

Rezumat
Lucrarea include date noi privind o specie de rusalii Ephemera lineata Eaton, 1870 
identificată în premieră pentru Republica Moldova. Trei larve ale acestei specii au fost 
colectate în 2019 în fluviul Nistru, lângă Camenca. Biomasa totală a larvelor a fost de 
0,035 g, iar lungimea lor cu cerci - 2,5 cm, ceea ce corespunde celui de-al doilea an de 
viață. A fost efectuat și un studiu hidrochimic al apelor de suprafață la stația Camenca. Sunt 
necesare măsuri de protecție a habitatului acestei specii rare pentru Republica Moldova.
Cuvinte-cheie:specie nouă, larve de rusalii, date hidrochimice, Republica Moldova.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Munjiu Oxana, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1, 
MD 2028 Chișinău, Republica Moldova; e-mail: munjiu_oxana@mail.ru
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Введение
Ephemerа lineata Eaton, 1870 (Поденка полосатая) - один из видов поденок 

рода Ephemera. Обитает обычно в крупных реках на песчаных и песчано-
илистых субстратах [17]. Встречается во многих странах Европы, включая 
соседние Румынию [11] и Украину [3], и в Северной Азии, однако гораздо реже, 
чем похожая на нее Ephemera vulgata Linnaeus, 1758, что, возможно связано с 
большей чувствительностью личинок к загрязнению воды [2]. В Великобритании 
E. lineata находится под охраной [5].

Личинка (нимфа), большую часть жизни проводит в грунте, зарываясь в 
него далеко выступающими за передний край головы мощными мандибулами 
и ногами, создавая U-образные норки. Благодаря движениям перистых жабр, 
нимфа создает поток воды через норки, обеспечивая себе достаточное количество 
кислорода.

По типу питания относится к активным и пассивным фильтраторам-
детритофагам [5]. Длина тела имаго 14—22 мм (без хвостовых нитей) [2]. 
Вследствие довольно скрытого образа жизни личинки роющего типа редко 
попадают в пробоотборники. Взрослая личинка выбирается на сушу и 
превращается в крылатую особь - субимаго, а затем в имаго. Вылет взрослых 
насекомых чаще всего массовый и обычно происходит в сумерках, летом. В 
связи с редукцией ротового аппарата взрослые поденки (имаго) не питаются, а 
пищеварительный тракт становится воздухоносной полостью. E. lineata обычно 
имеет двухлетний жизненный цикл (2Y) [2].

Личинки поденок чувствительны к загрязнению воды и общей деградации 
водных экосистем. Поэтому многие виды поденок обитают в водоемах с олиго- 
или олиго-мезосапробными условиями и ненарушенными местообитаниями, 
например, добычей песка и гравия. Личинки E. lineata обычно встречаются в 
крупных водоёмах с замедленным течением, с мезосапробными условиями [2].

Материалы и методы
Сбор и обработка проб проводились согласно общепринятым в гидробиологии 

методам [1, 10,14,19].
Пробы макробентоса отбирали посезонно в 2018 – 2019 гг., в русле реки, 

на станции Каменка, расположенной на входе в Дубоссарское водохранилище 
(Рис.1.1), у левого и правого берега реки Днестр. Необходимо отметить, что 
отбор проб у разных берегов обуславливает некоторые различия в структурно-
функциональных показателях зообентоса из-за разнотипности субстратов.

Для отбора количественных проб использовали дночерпатель Экмана с 
площадью отбора 0,025 м2 и прямоугольную драгу с площадью отбора 8 м2, а для 
качественных проб - сачок. Помимо этого, применяли и ручной сбор с различных 
субстратов [9]. Пробы фиксировались 96% спиртом.

Определение вида проводили в лаборатории с использованием определителей 
[2, 17, 19, 20], микроскопа AxioImager А.2 (Zeiss) и бинокуляра SteREODiscovery.
V8 (Zeiss). Массу гидробионтов определяли на аналитических весах ABS 80-4 Kern 
(0.001 г). Численность и биомассу пересчитывали на экз/м2 и г/м2, соответственно.

Были рассчитаны индекс биоразнообразия Шеннона (1963), ЕРТ индекс 
и сапробность по Пантле – Букку (1955) и Зелинке – Марвану (1961) для 
макробентосных сообществ [8, 11, 16].
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Одновременно со сбором гидробиологических проб, проводилось 
исследование химического состава поверхностных вод. Сбор, подготовка и анализ 
гидрохимических проб выполнялись согласно методике ISO, адаптированной к 
национальному стандарту [4,6].

Статистический анализ выполнялся с использованием программ Excel и 
STATISTICA 10.1.

Результаты и обсуждение
Характеристика и расположение местообитания: среднее течение р. 

Днестр, правый берег (48˚0′42′′/28˚42′7′′) у села Санатэука ниже моста (Рис.2) 
напротив г. Каменка (Рис.1.1, 1.2).  Дно реки представлено разными субстратами: 
песком, заиленным песком, заиленными камнями, галькой. Течение не сильное, 
мелководье, глубина до 1,0 м.

Температура воды на данном участке реки в период отбора проб (весна, лето, 
осень 2018-2019) варьировала в диапазоне 6,0 - 24,2 0С.

1       2 
Рисунок 1. Карта Республики Молдова (1). Место отбора проб на станции Каменка (2). 

Использованы фрагменты карт https://www.google.com/maps

 
Рисунок 2. Правый берег р. Днестр у с. Санатэука.
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Поскольку личинки поденки E. lineata, имеют многолетний семи-
вольтинный цикл жизни (одна генерация в 2–3 года), были проанализированы 
гидрохимические и гидробиологические (макробентос) данные за 2 года. 

Всего на станции Каменка было собрано 14 проб зообентоса и 7 
гидрохимических проб.

Кислородный режим оказывает глубокое влияние на жизнь водоема. 
Минимальное содержание растворенного кислорода, обеспечивающее 
нормальное развитие гидробионтов, составляет около 5 мгО2/л. Средние 
концентрации растворенного кислорода в воде у станции Каменка в исследуемый 
период колебались от 7,92 до 13,60 мгО2/л, что соответствует насыщению воды на 
94,85±12,46 % к норме. В сезонной динамике кислорода четкой закономерности 
не отмечается, хотя максимальное насыщение воды кислородом происходит в 
весенне-летний период.

Значения рН колебались в сравнительно малом диапазоне - 8,85±0,61.
Концентрации аммонийного азота в воде р. Днестр у станции Каменка  

колебались в диапазоне от 0,14 до 0,51 мг/л, составляя за указанный период в 
среднем 0,33±0,15 мг/л (Табл.1). Средняя концентрация нитритного азота за тот 
же период исследований составляла 0,020±0,015 мг/л, нитратного - 0,99±0,58.

На долю органического азота в 2018 году приходилось 57-58% общего 
растворенного в воде азота, а в 2019 – от 44,1% летом до 82,8% зимой.

Концентрации минерального фосфора в поверхностных водах реки у 
Каменки были невысокими и колебались от аналитического нуля до 0,06 мг/л.

Таблица 1. Концентрации биогенных элементов в воде р. Днестр,
на станции Каменка в 2018-2019 гг., мг/л.

N-NH4
+ N-NO2

- N-NO3
- Nобщ Nорг

Среднее ±SD (n=7) 0,33 ± 0,15 0,020 
±0,015 0,99±0,58 3,40±1,61 1,77±1,26

Концентрация органического углерода подвержена сезонным колебаниям, 
характер которых определяется гидрологическим режимом водных объектов и 
связанными с ним сезонными вариациями химического состава, временными 
изменениями интенсивности биологических процессов.

Так, например, в поверхностном слое в период от весны к осени 2019г. 
наблюдается уменьшение содержания органического углерода и соответственно 
органического вещества от 38,3 до 11,6 мг/л, в то время как в 2018 г. происходит 
накопление органического вещества и максимальное значение (20,3 мг/л) 
достигается осенью.

За время исследований перманганатная окисляемость днестровской воды у 
створа Каменка варьировала от 5,68 до 9,76 мгO2/л, при среднем содержании в 
указанный период – 6,90±1,43 мгO2/л; соответствующие пределы для бихроматной 
окисляемости составляли 7,29-51,07 и 24,48±12,76 мгO2/л. Максимальные 
величины показателей перманганатной и бихроматной окисляемости были 
отмечены во время весеннего наводнения 2019 гг.

В соответствии с регламентом [6], вода р. Днестр у станции Каменка в 2018-
2019гг. по величинам нитритного и нитратного азота, минерального фосфора, 
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а также перманганатной окисляемости в большинстве случаев относилась ко 
второму классу качества воды; по величинам аммонийного азота и бихроматной 
окисляемости - к третьему классу.

Согласно данным Лаборатории Гидробиологии и Экотоксигологии Институ-
та зоологии [16], в период с 2011 по 2019 гг., солевой состав днестровской воды 
в основном оставался неизменным. Среди катионов наблюдалось явное преобла-
дание ионов кальция, а среди анионов - гидрокарбонатов. Таким образом, вода по 
солевому составу, согласно классификации А.О. Алекина [15], относилась к клас-
су гидрокарбонатных вод кальциевой группы второго-третьего типа (CCa

II-III) с 
минерализацией 356,73±43,20 мг/л.

В составе донной фауны на исследованном участке р. Днестр, с левого и 
правого берега, в период 2018-2019 гг., выявлено более 100 видов бентосных 
беспозвоночных, cреди которых: 19 таксонов олигохет, 22 вида моллюсков, 12 
таксонов ракообразных, 7 таксонов поденок, 7 таксонов ручейников, 26 таксонов 
хирономид и 10 других таксонов макробеспозвоночных. Сумма таксонов поденок 
и ручейников составляет 14, что согласно EPT (Ephemeroptera, Trichoptera, 
Plecoptera) индексу по определению качества воды соответствует референтным 
условиям, где сумма таксонов поденок, ручейников и веснянок должна быть не 
меньше 13-15 видов [18].

Для оценки видового разнообразия, на основе полученных данных о видовом 
составе зообентоса был рассчитан индекс Шеннона, который составил 2,06 бит/
экз., что соответствует «умеренно загрязненным» водам [9].

Определение индексов сапробности по показателям зообентоса по методам 
Зелинки - Марвана, а также Пантле - Букка показало, что они варьируют в 
пределах 1,82-2,63, что соответствует II - III классу качества воды «чистая – 
умеренно загрязнённая», при наличии 25-36 индикаторных таксонов зообентоса 
в пробе при необходимом минимуме 10-12 индикаторных таксонов [8].

В пробе, отобранной дночерпателем 25.10.2019 на мелководье, были 
отмечены 3 личинки роющих поденок с общей биомассой 0,035г., что в пересчете 
составило 120 экз./м2 и 1,4 г/м2 соответственно. Длина личинки с хвостовыми 
нитями - 2,5 см. Эти поденки были определены как Ephemera lineata Eaton, 1870, 
по определителям [2, 17, 19, 20]. Согласно описанию: личинки с перистыми 
жабрами, загнутыми на спинную сторону [20], имеют темный гиподермальный 
рисунок на брюшке, 6-8 тергиты с 3 парами субмедиальных продольных линий 
[19]. Тергиты VI-IX с 6 темными продольными линиями, из них внутренняя пара 
наиболее короткая [20]. Мандибулы с бивнями, бивни в сечении почти круглые. 
Характерный рисунок на дорсальной стороне II-IX тергитов [2]. Найденные 
экземпляры соответствуют вышеуказанным диагностическим признакам для 
вида E. lineata. (Рис.3.1 и 3.2).

Следует отметить, что в русле р. Днестр наибольшее биоразнообразие поде-
нок в 2015-2019 гг. было отмечено на станциях Каменка и Гояны (Дубоссарское во-
дохранилище) - по 7 видов. В Каменке в бентосных пробах, кроме E. lineata встре-
чались следующие таксоны поденок: Baetis sp., Caenishoraria (Linnaeus, 1758), 
Caenismacrura Stephens, 1835, Caenis sp., Cloeondipterum (Linnaeus, 1761), Cloeon 
(Similecloeon) simile Eaton, 1870, Cloeon sp., Ephemera vulgata Linnaeus, 1758. После 
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проведения анализа литературы и данных Лаборатории Гидробиологии и Экоток-
сикологии Института зоологии, начиная с 1946 г., а также собственных данных 
с 2009 г., можно сказать, что личинки поденок E. lineata впервые обнаружены и 
диагностированы на территории Республики Молдова. Поденки E. lineata – это 
редкий вид для фауны Молдовы, поэтому следует разработать рекомендации по 
охране его местообитаний, в виду того, что искусственное разведение может 
быть безуспешным. Так, например, в Германии проект по выращиванию в лабо-
раторных условиях и реинтродукции в речную экосистему [13], где раньше оби-
тали представители другого роющего вида - Поденки длиннохвостой – Palingenia 
longicauda (Olivier, 1791), охраняемого Бернской конвенцией не удался, несмотря 
на благоприятные гидрохимические и гидробиологические условия. В качестве 
другого примера об уязвимости роющих поденок, можно привести упомина-
ние об единственной находке днестровского эндемика в 1936 Behningia lestagei 
Motas&Bacesco, 1937 (Behningia ulmeri) в районе Вадул-луй–Водэ [7]. Тогда же, 
в том же биоценозе были впервые для нашей территории отмечены и личинки P. 
longicauda, которые на этом участке реки больше не встречались. Вышеизложен-
ные примеры говорят о том, как уязвимы эти амфибионтные насекомые, прово-
дящие большую часть своей жизни в грунте на дне наших рек.

Следует также добавить, что при отборе проб в 2020 году ни одной личинки или 
имаго полосатой поденки не обнаружено, возможно, это связанно с особенностью 
ее жизненного цикла, а именно, появление одной генерации, один раз в 2–3 года.

Негативное влияние на E. lineata могут оказать общее ухудшение 
экологического состояния реки, резкое изменение уровня воды, а также 
мероприятия направленные на модификацию русла и/или извлечение грунта, 
добыча песка и гравия, которые могут разрушить среду обитания личинок 
полосатой поденки. Вырубка леса или кустарника в прибрежной зоне 
одновременно, на одном участке реки на двух берегах негативно отражаются на 
доступности для укрытия и размножения взрослых поденок [5].

1        2
Рисунок 3. Общий вид личинки дорсально (1); тергиты 6-10 с характерным рисунком (2). 

Фото сделано с помощью бинокуляра SteREODiscovery V8 (Zeiss) Мунжиу О.
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Выводы
В результате проведенных исследований был определен новый для фауны 

Республики Молдовы вид поденок Ephemera lineata Eaton, 1870 (Поденка 
полосатая). 

В период исследований, экологические условия в месте обитания данного 
вида были благоприятными.

 Многолетний жизненный цикл поденок, а именно одна генерация в 
2–3 года, чувствительность к загрязнению воды и общей деградации водных 
экосистем, указывают на необходимость охраны местообитания этого редкого 
для Республики Молдова вида.

Работа выполнена в рамках проектов: национального (1.817.08.15A – 
AQUASYS) и международного (BSB 165 – HydroEcoNex).
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DINAMICA ACTIVITĂȚII SEZONIERE A NOCTUIDELOR 
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) SEMNALATE ÎN REZERVAȚIA 

NATURALĂ „COBÎLENI” (REPUBLICA MOLDOVA)

Țugulea Cristina

Institutul de Zoologie

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiului activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, 
Noctuidae) semnalate pe parcursul perioadei de vegetație a anilor 2016-2017 în Rezervația 
naturală „Cobîleni” (raionul Orhei, Republica Moldova). În urma studiului efectuat au 
fost analizate 1146 exemplare de noctuide, aparţinând la 98 de specii și 14 subfamilii. 
Capcana cu lumină ultravioletă a atras un număr mai mare de noctuide (857 indivizi), spre 
deosebire de cea albă, la care au fost capturați doar 289 de indivizi. A fost studiată dinamica 
activității sezoniere a speciilor Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis 
(Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica (Linnaeus, 1758), care s-au remarcat prin efectivul 
numeric ridicat, ultimele două specii menționate având statut de dăunători importanți ai 
culturilor agricole.
Cuvinte cheie: activitate sezonieră, noctuide, dăunători, rezervație naturală.
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Introducere
Cercetările faunistice ale noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Rezervația 

naturală „Cobîleni” au început în anul 2016. Până la cercetările prezentate, nu s-au 
efectuat studii referitoare la fauna lepidopterelor din rezervație. 
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S-a constatat, că la momentul actual, fauna noctuidelor din Rezervația naturală 
„Cobîleni” este constituită din 159 de specii, ceea ce reprezintă 38 % din fauna 
noctuidelor din Republica Moldova, taxonomic încadrate în 87 de genuri şi 14 subfamilii: 
Plusiinae (10 specii), Acontiinae (5), Pantheinae (1), Acronictinae (8), Metoponiinae (2), 
Cuculliinae (2), Oncocnemidinae (2), Amphipyrinae (2), Heliothinae (8), Condicinae 
(1), Bryophilinae (2), Xyleninae (60), Hadeninae (28) și Noctuinae (28 specii) [8]. 

Pe parcursul cercetărilor efectuate în rezervația „Cobîleni” au fost identificate 
următoarele specii noi de noctuide pentru fauna Republicii Moldova: Acontia candefacta 
(Hübner, 1831), Eucarta amethystina (Hübner, 1803), Cucullia fraterna Butler, 1878, 
Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775), Chersotis margaritacea (Villers, 
1789), Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775), Euxoa cos (Hübner, 1824), 
Euxoa birivia (Denis & Schiffermüller, 1775), Noctua tertia Mentzer & al., 1991, 
Euxoa temera (Hübner, 1808), Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775), 
Dasypolia templi (Thunberg, 1792) și Aedophron rhodites (Eversmann, 1851) [5, 6, 7].

În literatura lepidopterologică există numeroase lucrări care vizează activitatea 
sezonieră a fluturilor diurni și un număr extrem de mic care se referă la activitatea 
sezonieră a fluturilor, care duc un mod de viață nocturn sau crepuscular. Pe lângă faptul 
că cercetările ce decurg pe timp de noapte sunt dificil de efectuat, o altă cauză fiind 
determinarea dificilă a multor specii de noctuide care implică studiul armăturii genitale. 
În timpul zilei noctuidele stau ascunse în vegetația erbacee, pe tulpinile copacilor, pe 
sol și alte obiecte, colorația și ornamentul aripilor anterioare, contopindu-se aproape în 
totalitate cu obiectele pe care stau. Camuflajul bine dezvoltat protejează noctuidele de 
potențialii dăunători. 

Scopul acestei lucrări a fost studiul dinamicii activității sezoniere a noctuidelor 
din Rezervația naturală „Cobîleni”, inclusiv analiza frecvenței speciilor de noctuide 
semnalate în rezervație. Datele obținute aduc o contribuție semnificativă la cunoașterea 
acestui grup de insecte, și în special a activității sezoniere a unor specii de noctuide 
economic importante.

Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate în perioada de vegetație a anilor 2016-2017 în 

Rezervația naturală „Cobîleni”, situată în apropiere de s. Lopatna (r-l Orhei) pe malul 
drept al fluviului Nistru. Rezervaţia naturală „Cobîleni” are o suprafață de 33,5 ha și 
aparţine Ocolului silvic Susleni: parcela 1, subparcela 2; parcela 2, subparcelele 1 și 
3. Teritoriul rezervaţiei, conform regionării geomorfologice a Republicii Moldova se 
află pe dealurile Prenistrului şi terasele lui [5]. Rezervația naturală „Cobîleni” include 
mai multe biotopuri – pădure de foioase, plantație de conifere, luncă și canion calcaros 
amplasat pe malul fluviului Nistru, mărginite de culturi agricole și terenuri părăginite.

Noctuidele au fost colectate prin instalarea capcanei cu lumină albă și ultravioletă. 
Cele două capcane cu surse diferite de lumină au fost instalate începând cu luna martie 
și au funcționat toată perioada de vegetație (până în noiembrie), între orele 22:00 şi 
02:00, cu o periodicitate de 2-3 zile pe săptămână.

Nomenclatura şi clasificarea a fost dată după Fibiger M. și Hacker H. [1]. 
Identificarea apartenenţei taxonomice s-a realizat pe baza celor mai recente chei de 
determinare [3, 9, 11]. La determinarea materialului, în special după armătura genitală, 
a fost utilizat microscopul MBS-10.

Frecvența noctuidelor semnalate în rezervație a fost calculată după Rakosy L. [4].
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Rezultate și discuții
În total la ambele tipuri de lumină au fost colectate 1146 de exemplare de noctuide, 

aparţinând la 98 de specii taxonomic încadrate în 14 subfamilii – Acontiinae (2 specii), 
Acronictinae (5), Amphipyrinae (2), Bryophilinae (1), Cuculiinae (1), Hadeninae (19), 
Heliothinae (2), Metoponiinae (2), Noctuinae (23), Oncocnemidinae (1), Pantheinae 
(1), Plusiinae (5), Psaphidinae (2) și Xyleninae (32 specii). Cel mai mare număr de 
indivizi colectați au înregistrat subfamiliile: Hadeninae, Noctuinae, Xyleninae și 
Acontiinae (fig. 2).

În baza datelor obținute a fost stabilită activitatea sezonieră maximă şi minimă 
a noctuidelor semnalate în rezervația „Cobîleni” cât şi frecvenţa acestora. Numărul 
de noctuide capturate în perioada investigațiilor la cele două surse de lumină (albă 
şi ultravioletă) diferă esențial (fig. 2). La capcana cu lumină albă au fost capturați 
289 indivizi, iar la cea ultravioletă – 857 indivizi, astfel a fost demonstrată preferința 
noctuidelor pentru lumina ultravioletă. Indivizii speciilor de noctuide cu o densitate 
mare a populațiilor au zburat către ambele surse de lumină, dând preferință celei 
ultraviolete. Nu s-au remarcat specii care să zboare doar către sursa de lumină albă, 
în timp ce câteva specii de noctuide au fost atrase doar de lumina ultravioletă, dar din 
cauza numărului mic de indivizi capturați (1-2), e dificil de efectuat careva constatări, 
cercetările necesitând a fi continuate.

În urma studiului activității sezoniere a noctuidelor semnalate în Rezervația 
naturală „Cobîleni” în anii 2016-2017 s-a stabilit că zborul noctuidelor începe din 
prima decadă a lunii martie (speciile din genul Orthosia), până în ultima decadă a lunii 
noiembrie când a fost semnalată specia Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766).

A fost studiată dinamica activității sezoniere a speciilor de noctuide semnalate 
în perioada de vegetație a anului 2017 (98 de specii), care a fost mai accentuată în 
a III-a decadă a lunii martie (84 indivizi), I-a decadă a lunii august (82 indivizi) și 
în a II-a decadă a lunii septembrie (90 indivizi), iar minimumul a fost înregistrat în 
luna noiembrie. Descreşterea efectivului numeric şi finalizarea perioadei de zbor a 
noctuidelor s-a înregistrat în a III-a decadă a lunii noiembrie.

Figura 1. Schema amplasării Rezervației naturale „Cobîleni”.
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O scădere semnificativă a dinamicii zborului noctuidelor s-a observat în I-a 
decadă a lunii iulie, fiind colectați doar 15 indivizi ce aparțin la 8 specii, ceea ce se 
explică prin finalizarea perioadei de zbor a indivizilor din prima generație pentru multe 
specii de noctuide. Efectivul numeric populațional este în scădere și în a II-a decadă a 
lunii august-I decadă a lunii septembrie, perioadă în care multe specii de noctuide își 
finalizează a II-a generație, urmată de schimbarea condițiile climaterice, care devin 
nefavorabile pentru dezvoltare. În perioada 1 august-20 septembrie a anului 2017 în 
Republica Moldova s-a instalat vreme caniculară cu deficit semnificativ de precipitaţii 
și temperaturi ridicate, ceea ce a dus la apariția secetei puternice, astfel influențând 
negativ dezvoltarea și activitatea noctuidelor [8, 12]. 

S-a constatat o scădere a dinamicii zborului noctuidelor în a II-a decadă a lunii 
aprilie-I decadă a lunii mai, provocată de condițiile meteo nefavorabile înregistrându-se 

Figura 2. Dinamica zborului noctuidelor din unele subfamilii la capcana cu lumină 
(rezervația „Cobîleni”, anii 2016-2017).

Figura 3. Dinamica activității sezoniere a noctuidelor semnalate în rezervația „Cobîleni” 
în perioada de vegetație a anului 2017.
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ninsori abundente în perioada 20-21 aprilie, fapt care a redus total activitatea noctuidelor. 
În figura 4 putem observa oscilațiile zborului noctuidelor în perioada aprilie-mai a anului 
2017. Zborul a fost afectat doar în perioada precipitațiilor și scăderii temperaturii sub 
valoarea de 7 °C. Peste câteva zile când temperaturile au început să crească, noctuidele 
și-au reluat zborul. În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit, că la sursa de lumină 
au zburat stabil 13 specii: Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Craniophora ligustri 
(Denis & Schiffermüller, 1775), Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758), Helicoverpa 
armigera (Hübner, 1808), Charanyca trigrammica (Hufnagel,1766), Tyta luctuosa 
(Denis & Schiffermüller, 1775), Anarta trifolii (Hufnagel,1766), Mythimna l-album 
(Linnaeus, 1767), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758), Agrotis segetum (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Orthosia incerta (Hufnagel, 1766), Orthosia gothica (Linnaeus, 
1758) și Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758). Noctuidele din celelalte 85 de specii 
semnalate în rezervație apăreau sporadic. 

Figura 4. Dinamica activității sezoniere a noctuidelor în perioada aprilie-mai, anul 2017.

Figura 5. Repartizarea speciilor colectate în perioada anilor 2016-2017 în rezervația 
naturală „Cobîleni” după frecvență.
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Analiza frecvenței speciilor de noctuide colectate în Rezervația naturală „Cobîleni” 
în perioada anilor 2016-2017 (fig. 5), a permis identificarea unei dominanțe stabile a 
speciilor foarte rare (56 %), urmate de cele relativ frecvente (22 %), rare (18 %) și 
frecvente (3 %). O singură specie (Acontia trabealis) a înregistrat o frecvență foarte 
mare. Raporturile dintre coeficienții de frecvență stabiliți, relevă o mare diversitate 
specifică de specii a noctuidelor în rezervație.

A fost studiată dinamica activității sezoniere a speciilor de noctuide: Acontia 
trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica 
(Linnaeus, 1758), care s-au remarcat prin efectivul numeric ridicat, ultimele două specii 
menționate având statut de dăunători importanți ai culturilor agricole.

Acontia trabealis este o specie obișnuită, care se întâlnește pretutindeni în 
Republica Moldova dar nu produce daune culturilor agricole, ci doar unor plante 
din familia Convolvulacee [2]. Pe parcursul perioadei de studiu, specia menționată a 
prezentat cel mai mare număr de indivizi colectați la capcanele cu lumină. Numărul 
de indivizi al speciei Acontia trabealis în anul 2017 a atins cca 170 (fig. 6), dintre 
care 98 au fost capturați la capcana cu lumina albă, iar 72 – la cea ultravioletă. Astfel, 
demonstrând o stabilitate numerică bine definită a efectivului populaţiei acestei specii. 
Apariţia adulţilor de Acontia trabealis a avut loc în a III-a decadă a lunii mai. O creștere 
numerică s-a înregistrat în a II-a decadă a lunii iunie (29 indivizi), după care numărul 
acestora scade, astfel că în prima decadă a lunii iulie, la capcana cu lumină nu a fost 
colectat nici un individ. Numărul acestora începe să crească în II-a decadă a lunii iulie 
(17 indivizi), astfel în a III-a decadă a lunii iulie înregistrându-se cota maximă de 35 
de indivizi. În a II-a decadă a lunii august efectivul numeric începe să se micșoreze 
semnificativ, ultimii indivizi fiind colectați pe 2 septembrie. 

Figura 6. Dinamica zborului speciei Acontia trabealis în anul 2017 
(rezervația „Cobîleni”).

Efectivul numeric al speciei Acontia trabealis a fost mai mare în anul 2016. 
Fluturii și-au început zborul în prima decadă a lunii iunie. Cei mai mulți indivizi au 
fost colectați începând cu a II-a decadă a lunii iulie (108), înregistrându-se o explozie 
numerică în I-a decadă a lunii august – 470 indivizi, după care numărul acestora s-a 
redus considerabil (fig. 7).
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Figura 7. Dinamica zborului speciei Acontia trabealis în anul 2016
(rezervația „Cobîleni”).

Specia Agrotis exclamationis, sau buha cu semnul exclamării, a fost semnalată 
în anul 2016 începând cu a II-a decadă a lunii iunie, cu o lună mai târziu decât în anul 
următor (fig. 8). Cei mai mulți indivizi au fost colectați începând cu a II-a decadă a lunii 
iulie – până în I-a decadă a lunii august (98 indivizi), după care numărul lor începe să 
scadă considerabil. Fluturii și-au finalizat zborul în I-a decadă a lunii septembrie.

Figura 8. Dinamica zborului speciei Agrotis exclamationis în anul 2016
(rezervația „Cobîleni”).

Numărul total al indivizilor speciei Agrotis exclamationis capturați la capcanele 
cu lumină în anul 2017 a constituit 97 exemplare. Cota maximă (79 indivizi) s-a 
înregistrat la capcana cu lumină ultravioletă, iar cota minimă (18 indivizi) – la lumina 
albă. Specia a înregistrat efectivul numeric mai mare în a III-a decadă a lunii mai (22 
indivizi), după care a urmat o descreștere, în I-a decadă a lunii iulie nefiind capturat nici 
un fluture. Începând cu a II-a decadă a lunii iulie, s-a înregistrat o creștere a numărului 
de indivizi capturați, cota maximă fiind atinsă în I-a decadă a lunii august –17 indivizi. 
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Descreşterea efectivului numeric şi finalizarea perioadei de zbor s-a înregistrat în I-a 
decadă a lunii septembrie (fig. 9).

Figura 9. Dinamica zborului speciei Agrotis exclamationis în anul 2017
(rezervația „Cobîleni”).

Specia Orthosia gothica, dăunător important al pomilor și arbuștilor fructiferi, are 
o apariție destul de timpurie, primii indivizi fiind capturați începând cu a II-a decadă a 
lunii martie (26 indivizi) (fig. 10). 

Deși perioada de zbor are o durată mai scurtă în comparație cu speciile analizate 
mai sus, ultimii doi indivizi fiind colectați în I-a decadă a lunii mai, efectivul numeric a 
fost ridicat, colectându-se în total 138 de indivizi, dintre care 110 la capcana cu lumină 
ultravioletă și doar 28 – la capcana cu lumină albă. Maximumul zborului acestei specii 
s-a înregistrat în a III-a decadă a lunii martie (52 indivizi), menținându-se și în I-a 
decadă a lunii aprilie – 46 indivizi.

Figura 10. Dinamica zborului speciei Orthosia gothica în anul 2017
(rezervația „Cobîleni”).

Activitatea sezonieră a unor specii de noctuide economic importante a fost 
analizată de către M. Tkaci cu aproape patru decenii în urmă [10]. Comparând aceste 
date cu cele obținute în anul 2017, s-a observat apariția mai timpurie cu 1-2 decade a 
indivizilor speciei Orthosia gothica. 



135

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Zoologia

Conform datelor expuse de M. Tkaci, pe teritoriul Republicii Moldova, indivizii 
speciei Agrotis exclamationis își fac apariția în a III-a decadă a lunii aprilie și zboară 
până în a III-a decadă a lunii septembrie, date care se diferențiază de cele prezentate în 
lucrare (fig.8). Astfel, putem constata că în perioada anilor 2016-2017, specia Agrotis 
exclamationis a prezentat o durată de zbor mai scurtă cu câteva decade, decât acum 
patru decenii în urmă. 

Concluzii
În urma studiului dinamicii sezoniere s-a constatat că apariția noctuidelor are loc 

în prima decadă a lunii martie (speciile din genul Orthosia), alte specii ca Asteroscopus 
sphinx (Hufnagel, 1766) fiind active până în ultima decadă a lunii noiembrie.

S-a stabilit că maximele zborului noctuidelor în anul 2017 au fost semnalate în a 
III-a decadă a lunii martie, I-a decadă a lunii august și a II-a decadă a lunii septembrie, 
cu minimul înregistrat în luna noiembrie. S-a constatat că scăderea temperaturii sub 
valoarea de 7 °C influențează negativ asupra activității de zbor a noctuidelor.

S-a stabilit că la capcana cu lumină au zburat stabil 13 specii de noctuide, celelalte 
apăreau sporadic. Pe parcursul perioadei de studiu, speciile Acontia trabealis (Scopoli, 
1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) s-au 
remarcat prin efectivul numeric populațional ridicat, ultimele două specii menționate 
având statut de dăunători importanți ai culturilor agricole și pomilor fructiferi.

Raporturile dintre coeficienții de frecvență stabiliți relevă o mare diversitate de 
specii a noctuidelor în Rezervația naturală „Cobîleni”,cu o dominanță stabilă a speciilor 
foarte rare(56 %), urmate de cele relativ frecvente(22 %), rare(18 %) și frecvente (3 %).
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CONȚINUTUL UNOR PESTICIDE ORGANOCLORURATE ÎN 
ABRAMIS BRAMA L. (CYPRINIDAE) DIN FLUVIUL NISTRU

Ivanova Anastasia

Institutul de Zoologie

Rezumat
Lucrarea include rezultatele cercetării conținutului de pesticide organoclorurate în probele 
de plătică (Abramis brama Linnaeus, 1758) din fluviul Nistru. Compușii dicloro-difenil-
tricloroetanului (DDT) și compușii lui de transformare DDE și DDD au fost depistați în 
94 % de probe analizate. Valorile medii ale concentrațiilor ∑DDT în mușchii corpului, 
gonade și ficat au constituit 21±4.4, respectiv, 30±7.2 și 26±5.8 ng/g de masă umedă. 
Compușii hexaclorociclohexanului (HCH) au fost depistați în 70 % de probe analizate, 
valorile medii ale concentrațiilor ∑HCH în mușchi, gonade și ficat constituind 2.1±0.82, 
5.0±1.1 și 3.9±0.93 ng/g de masă umedă, corespunzător. Conținutul mai înalt al pesticidelor 
organoclorurateîn gonade și ficat se explică prin proprietățile lipofile ale compușilor organici 
persistenți, care determină acumularea lor în țesuturile cu un conținut sporit de lipide.
Cuvinte cheie: poluanți organici persistenți, fluviul Nistru, Abramis brama Linnaeus, 1758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresă pentru corespondență: anastasia.ivanova@zoology.md

Introducere
Pesticidele organoclorurate aparțin grupului poluanților organici persistenți 

(POP) utilizarea și producerea cărora, conform Convenției de la Stockholm privind 
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poluanții organici persistenți, actualmente este interzisă. Cu regret, acești compușii 
sunt depistați în mediul ambiant, inclusiv ecosisteme acvatice. Efectele inhibitoare și 
toxice ale pesticidelor asupra  hidrobionților se manifestă mai pronunțat decât asupra 
organismelor terestre. În mediul acvatic, POP, fiind substanțe hidrofobe, se adsorb, în 
marea lor majoritate, pe particulele suspendate. Acești compuși manifestă și proprietăți 
lipofile, cu tendința de a se acumula în țesuturile adipoase ale organismelor vii[12].

Pentru a determina procesele de migrație a pesticidelor în ecosistemele acvatice, 
odată cu investigarea acestor substanțe în apă, depuneri subacvatice, este extrem de 
importantă cercetarea nivelului lor de acumulare în organismele acvatice, în special, 
cele care prezintă interes economic și care, fiind consumate, pot afecta sănătatea umană. 

Procesele de bioacumulare și biomagnificare a pesticidelor în organele și țesuturile 
hidrobionților de-a lungul lanțurilor trofice sunt extrem de complicate și importante, dar 
studierea lor este necesară pentru estimarea riscul de poluare a ecosistemelor acvatice, 
prevenirea efectelor toxice asupra organismelor acvatice și ale celor nefaste pentru 
sănătatea umană.

Este cunoscut faptul că reziduurile de pesticide organoclorurate, acumulându-se în 
corpul organismelor acvatice, pot cauza efecte toxice în mod direct și indirect [17]. La 
etapa de ontogeneză timpurie, compușii organoclorurați pot afecta destul de grav atât 
icrele depuse, cât și embrionii eclozați și larvele peștilor, care sunt mai puțin protejați 
decât peștii maturi. Peștii detritofagi și bentofagi pot fi afectați mai intens în comparație 
cu alte grupuri ecologice de pești, deoarece majoritatea pesticidelor organoclorurate se 
depozitează în depunerile subacvatice și o bună parte nimerește în speciile detritofage. 
De menționat efectele acumulative destul de înalte ale DDT și produșilor lui de 
transformare – DDE și DDD, care pot provoca dereglarea sistemului endocrin, nervos, 
cât și de reproducere a organismelor atât acvatice, cât și terestre, fiind și cancerigene[16].

Scopul acestei lucrări a fost investigarea conținutului pesticidelor organoclorurate 
– hexaclorociclohexanului (HCH), dicloro-difenil-triclorietanului (DDT) și compușilor 
lui de transformare DDD și DDE – în corpul peștilor detritofagi. A fost cercetat nivelul 
de acumulare în plătica (Abramis brama Linnaeus, 1758) colectată din fl. Nistru. Această 
specie de ciprinide este destul de răspândită în ecosistemele acvatice ale Republicii 
Moldova, frecvent înregistrată în capturile industriale și prezintă valoare economică [2].

Materiale și metode
A fost studiat nivelul de acumulare a pesticidele organoclorurate în mușchii corpului, 

ficatul și gonadele de A.brama, care a fost capturată în timpul pescuitului științific în 
fl.Nistru, în aval de barajul lacului de acumulare Dubăsari, în anul 2018 (Figura 1).

Figura 1. Locul de capturare a Abramis brama L. (a) și indivizi selectați pentru 
prelevarea eșantioanelor biologice (b)
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În mușchii corpului, gonade și ficat a fost analizat conținutul HCH(izomerii 
α-,β-, γ- și δ-HCH), DDT și compușii lui de transformare - DDE și DDD. Prelevarea 
eșantioanelor biologice (organe și țesuturi de pește), analiza lor fizico-chimică și sinteza 
datelor obținute a fost efectuată în Laboratorul de  Hidrobiologie și Ecotoxicologie al 
Institutului de Zoologie și în Laboratorul POPs, Universitatea Științelor Agricole din 
Suedia.

Procedura de extragere a pesticidelor organoclorurate a fost efectuată conform 
metodei lui Jensen [10]. Pe scurt, eșantioanele cântărite au fost omogenizate cu 25 ml 
de propanol-2 și izo-hexan:dietileter (3:1, 20 ml), apoi,  după centrifugarea lor, faza 
lichidă a fost trecută în pâlnia de separare, unde a fost adăugată soluția apoasă de acid 
clorhidric (50 ml). După o agitație ușoară, rezultată în separarea fazelor, faza organică 
a fost decantată și lăsată să se evaporeze.

Figura 2. Procesul de determinare a pesticidelor organoclorurate
în  eșantioanele de pește.

Conținutul de lipide a fost determinat gravimetric. Înlăturarea lipidelor din 
extracte a fost efectuată cu ajutorul acidului sulfuric concentrat. Pentru purificarea 
extractelor au fost utilizate coloane umplute cu silicagel acidifiat și sulfat de sodiu 
anhidru. Concentrarea până la volum de final 0,3 ml a fost efectuată sub un flux ușor 
de azot. 

Determinarea compușilor cloroorganici a fost efectuată prin utilizarea 
cromatografului gazos (GC 7890A, Agilent Technologies) cuplat cu spectrometru de 
masă cu triplu cuadropol (7010 GC-MS/MS Triple Quad, Agilent Technologies).

Rezultate și discuții
A. brama este o specie bentofagă, în componența hranei căreia predomină larvele 

de chironomide, oligochete, moluștele și detritusul [18]. Anume modul de alimentare 
al acestei specii contribuie la acumularea compușilor organoclorurați persistenți în 
cantități sporite. 

În rezultatul investigațiilor, au fost depistați compușii DDT în 94% de eșantioane 
analizate. Conținutul metaboliților a scăzut în următoarea ordine: p,p’-DDE >p,p’-DDD 
>o,p’-DDD >p,p’-DDT >o,p’-DDE >o,p’-DDT. În mușchii corpului concentrațiile 
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∑DDT au variat de la 15 ng/g până la 27 ng/g de masă umedă. În gonadele și ficatul 
de A. brama conținutul sumar al DDT (∑DDT) a oscilat în limitele 21-41 ng/g și, 
corespunzător, 19-36 ng/g de masă umedă.

Prezența compușilor de transformare DDD și DDE în țesuturile și organele de 
A.brama în concentrații mai mari decât cele ale compusului parental DDT denotă că o 
bună parte a DDT în mediul ambiant se află în proces de degradare și, totodată, indică 
lipsa poluării curente. 

Dintre cei patru izomerii analizați ai HCH, în organele și mușchii corpului A.brama 
au fost depistați doar α-HCH și β-HCH (în 70% din toate eșantioanele investigate). 
Conținutul de ∑HCH în mușchii plăticii a variat în limitele 0,87-3,2 ng/g, fiind maxim 
în indivizii cu vârsta de 6 ani, cu masa corpului, respectiv, mai mare. Concentrațiile de 
∑HCH în gonade și ficat au variat în limitele 3,4-6,6 și 2,8-5,1 ng/g de masă umedă, 
corespunzător.

Dinamica conținutului izomerilor α- și β-HCH denotă utilizarea pe larg a 
pesticidului HCH în bazinul hidrografic al fl. Nistru.

Astfel, conținutul de pesticide organoclorurate în gonadele și ficatul de A. brama 
este vizibil mai înalt în comparație cu cel din mușchii corpului (Figura 3). 

Figura 3. Conținutul pesticidelor organoclorurate în organele și mușchii corpului 
la Abramis brama L. din fl.Nistru.

Procesele de acumulare a poluanților în pești depinde de starea mediului acvatic, 
starea peștelui, inclusiv vârsta, și intensitatea proceselor metabolice. Distribuirea între 
diferite organe se petrece prin intermediul circuitului sangvin,  dar pentru pesticidele 
organoclorurate este dovedită dependența nivelului de acumularea de conținutul și 
componența lipidelor, ele acumulându-se preferabil în țesuturi bogate în triacilglicerol 
[1, 7].

Analiza concentrațiilor sporite ale poluanților, raportate la o unitate de masă 
umedă a corpului, înregistrate în cadrul acestui studiu, cât și a datelor din literatura de 
specialitate poate crea o impresie greșită, precum că peștii cu un conținut mai mare de 
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lipide pot fi mai vulnerabili față de acești poluanți, în comparație cu peștii cu un conținut 
de lipide scăzut. De fapt, s-a stabilit că poluanții sunt relativ inofensivi atâta timp cât 
rămân în depozitele de triacilglicerol și efectele toxice ale poluanților persistenți sunt 
mai mici în organismele cu un conținut sporit de lipide [5, 6, 11]. Triacilglicerolul are, 
în temei, rol de sursă de energie, astfel depozitele lui contribuie la eliminarea unei bune 
părți de poluanți organici din structurile biologic active, inclusiv membrane celulare 
care, astfel, rămân mai puțin afectate. Totuși, triacilglicerolul mai devreme ori mai 
târziu se poate epuiza, cum se întâmplă în caz de lipsă de hrană, hibernare ori migrație a 
peștilor. În acest caz concentrația poluanților organici poate crește din cauza micșorării 
conținutului de lipide și redistribuirii poluanților, prin sânge, în alte organe și țesuturi, 
unde pot cauza efecte toxice [4].

Unii autori au constatat în corpul peștilor bentofagi cu un mod de viață mai puțin 
activ (Abramis brama L., Carassiusauratusgibelio B.) o acumulare a POP în cantități 
mai mici, în comparație cu peștii bentofagi mai activi (RutilusrutilusL., Rutilushecheli 
N., Cyprinuscarpio L.)[19, 20]. 

Materialele disponibile privind conținutul POP în ecosistemele acvatice ale 
Republicii Moldova, și anume în hidrobionți, sunt insuficiente. Investigațiile recente 
ale apei și depunerilor subacvatice din r. Prut și fl.Nistru au demonstrat prezența 
pesticidelor organoclorurate în fiecare probă analizată [3, 8, 9].Un studiu de peste un 
deceniu în urmă a demonstrat prezența ∑DDT în organele și țesuturile mai multor 
specii de pești din fl. Nistru: Abramis brama, Rutilusrutilusheckeli, Perca fluviatilis, 
Chondrostomanasus, Carassiusauratusgibelio și Cyprinuscarpio. Conținutul maxim 
de DDT în mușchi a fost de 27,7 ng/g masă umedă, iar în gonade – de 34,2 ng/g masă 
umedă [13].

Concentrațiile înregistrate în studiul nostru pentru A. brama sunt similare celor 
înregistrate de Sapozhnikova Y. ș.a. [13](Figura 4, grupul E și F), ceea ce dovedește 
persistența compușilor studiați și, posibil, existența la momentul actual a surselor de 
pătrunderea acestor poluanți în apele de suprafață. Analiza rezultatelor cercetărilor 
efectuate în anii ’80 ai sec. XX și în anii ’2000 în zona Nistrului Inferior [20] 
demonstrează concentrații ale pesticidelor organoclorurate în A. brama și alte specii de 
pești de zeci de ori mai mari, comparativ cu datele noastre. Concentrația poluanților în 
grăsime era aproape de 50 de ori mai mare decât concentrația în gonade în anul 2018 
(Figura 4).

Un studiu efectuat în delta Dunării (brațul Chilia) a demonstrat prezența ∑DDT și 
∑HCH în mușchii de A. Brama în concentrații de 440 ng/g și, respectiv, 770 ng/g masă 
umedă, și în ficat – de 590 ng/g și, respectiv, 850 ng/g masă umedă. Conținutul ∑DDT și 
∑HCH în mușchii de Perca fluviatilis a constituit 1370 ng/g și 1360 ng/g masă umedă, 
corespunzător. De menționat că indivizii de P. fluviatilis analizați în studiul dat au fost 
cei mai tineri și au avut cele mai mici dimensiuni ale corpului [15].

A fost stabilită următoarea ordinea de descreștere a compușilor: DDD>DDT>DDE, 
ceea ce dovedește prezența în apele Dunării a poluării recente cu DDT. Rezultatele 
noastre, de asemenea, au fost similare celor obținute în cadrul unui studiu efectuat în 
delta Dunării și Marea Neagră în anul 2010 [14].
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Concluzii
Reziduurile pesticidelor organoclorurate au fost depistate aproape în fiecare probă 

analizată de plătică (Abramis brama Linnaeus, 1758, Cyprinidae). Concentrațiile 
înregistrate sunt similare rezultatelor obținute recent de către alți cercetători, ceea ce 
demonstrează persistența acestor compuși în mediul acvatic. Comparativ cu mușchii 
corpului, în gonadele și ficatul de A. Brama a fost depistat un conținut mai înalt de 
pesticide organoclorurate,  fenomen explicat prin proprietățile lipofile ale compușilor 
organici persistenți și, corespunzător, acumularea mai intensă în țesuturile relativ 
bogate în lipide. 

În scopul aprecierii gradului de acumulare și de poluare cu poluanți organici 
persistenți, este necesar un studiu complex al componentelor ecosistemelor acvatice.
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COMPONENŢA BIOCHIMICĂ A BIOMASEI DE LEVURI
DIN DEŞEURILE INDUSTRIEI DE BERE
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Rezumat
În articol sunt prezentate date privind compoziţia biochimică a levurilor din deşeurile 
industriei de bere, restante după diferite cicluri de fermentare. S-a stabilit, că biomasa de 
levuri are o compoziţie biochimică variată şi conţine (în % BAU) 56,2-58,2 – proteine; 
34,3-36,1 – carbohidraţi; 2,4-5,3 lipide şi 3,4-4,3 cenuşă în funcţie de ciclul de fermentare 
după care a fost prelevată. Biomasa conţine cantităţi semnificative de aminoacizi esenţiali 
şi imunoactivi, o gamă largă de macro- (K, P, Na, Mg, Ca) şi microelemente (Fe, Zn, Cr, 
Se, Mo, Mn, Cu) şi practic nu conţine metale grele (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr), fapt ce o 
poziţionează ca o sursă bogată şi inofensivă de substanţe biologic active pentru obţinerea 
biopreparatelor cu utilizare în diferite domenii.
Cuvinte cheie: levuri de bere, Saccharomyces cerevisiae, proteine, carbohidraţi, lipide, 
macro-, microelemente, metale grele, aminoacizi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Chiseliţa Natalia, Institutul de Microbiologie și 
Biotehnologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, R. Moldova; tel. +373(22)73-80-13;
E-mail: chiselita.natalia@gmail.com

Introducere
Sectorul zootehnic din Repiblica Moldova se confruntă cu insuficienţa furajelor 

cu un conţinut echilibrat de substanţe biologic active [3], importate, acestea sunt 
comercializate deseori la un preţ prea înalt pentru producătorii locali. În consecinţă, 
scade imunitatea, capacitatea de reproducţie şi productivitatea animalelor de interes 
zootehnic [12]. Această insuficienţă poate fi diminuată prin utilizarea substanţelor 
biologic active de origine microbiană, care posedă proprietăţi antivirale şi antibacteriene, 
imunomodulatoare şi imunostimulatoare, activitate antioxidantă, capacitate de 
biosorbţie a micotoxinelor şi a metalelor grele fapt ce le oferă un potenţial înalt de 
aplicare în zootehnie şi domeniile conexe.

În această ordine de idei, prezintă interes valorificarea biomasei de levuri din 
deșeurile industriei de bere și vin, care se obţin în cantităţi semnificative în urma 
procesului de fabricare a acestora, pentru obținerea bioproduselor naturale şi utilizarea 
lor în sectorul zootehnic. Levurile posedă o compoziţie biochimică bogată, variată, 
sunt inofensive pentru organismele vii şi pot fi exploatate cu succes şi după finalizarea 
procesului de fermentare şi obţinere a produselor alcoolice. Acest fapt impune 
necesitatea căutării alternativelor care să utilizeze acest produs secundar în beneficiul 
omului, dar şi pentru atenuarea impactului negativ asupra mediului şi, în consecinţă, să 
reducă costurile gestionării deşeurilor în industria de bere.
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Astfel, cele relatate evidenţiază actualitatea, necesitatea şi perspectiva cercetărilor 
scopul cărora constă în evaluarea potenţialului biochimic al biomasei de levuri din 
deşeurile industriei de bere, pentru obţinerea biopreparatelor de diferită natură. Pentru 
atingerea scopului au fost trasate următoarele obiective: determinarea conţinutului 
de proteine, carbohidraţi şi lipide în biomasa levuriană; determinarea conţinutului de 
aminoacizi, macro-, microelemente şi metale grele.

Materiale şi metode
Obiect de studiu. În cercetări a fost utilizată biomasa de levuri (Saccharomyces 

cerevisiae) de fermentare inferioară de la producerea berii, oferită cu amabilitate de 
fabrica de bere Kellers (Budeşti).

Metode de realizare a cercetărilor. Determinarea biomasei uscate s-a realizat 
gravimetric conform metodei uzuale [21]. Conţinutul de proteine s-a determinat 
spectrofotometric conform metodei Lowry O. ș. a. [8], utilizând în calitate de 
standard albumina cristalină din serul bovinelor. Carbohidraţii totali s-au determinat 
spectrofotometric, la lungimea de undă 620 nm, utilizând PG T60 VIS Spectrophotometer, 
în calitate de standard - reactivul antron şi D-glucoza [4, 27]. Conţinutul lipidelor în 
biomasă s-a determinat gravimetric [13]. Cuantificarea multielementală simultană a 
conţinutului de macro-, microelemente şi urmele de elemente toxice s-a efectuat prin 
spectrometrie ICP-OES (spectrometrie de emisie optică cu plasma cuplată inductiv) la 
spectrometrul Thermo Scientific iCAP 6200 Duo (producător Thermo Fisher Scientific, 
United Kingdom) dirijat de softul de calculator iTEVA [10]. Testele au fost efectuate 
cu suportul colegilor de la Institutul de Zoologie. Conţinutul aminoacizilor în biomasă 
s-a determinat conform metodei cromatografice [6] cu suportul cercetătorilor de la 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie. Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost 
efectuată cu utilizarea metodelor matematice şi setului de programe Statistica 7.

Rezultate şi discuţii
Levurile din genul Saccharomyces spp. sunt utilizate la producerea mai multor 

produse alimentare, inclusiv a berii, însă, de regulă, în medie după cinci procese de 
fermentație, sunt aruncate ca deşeu, provocând efecte negative și pagube mediului 
ambiant. Din literatura de specialitate se cunoaște că levurile posedă un conţinut 
înalt de 30 - 70% BAU (biomasă absolut uscată) de proteine, conţin lipide (în special 
fosfolipide), vitamine ale grupei B, minerale, macro- şi microelemente, în special 
seleniu şi fibre alimentare, reprezentate de polizaharidele pereţilor celulari, în special, 
manani şi glucani [5, 15].

La etapa inițială de prelucrare, deșeurile au fost supuse centrifugării cu scopul 
separării biomasei de lichidul remanent. Biomasa a fost congelată la temperatura de 
–18°C pentru păstrare și prelucrare ulterioară. Conform unor specialişti în domeniu, 
etanolul rezidual prezent în crema de levuri, nu afectează determinarea şi extragerea 
constituenţilor celulari [2], de aceea etapa de spălare a biomasei cu apă și eliminare a 
alcoolului a fost omisă.

În continuare a fost evaluată componenţa biochimică a biomasei de levuri după 
5 (B/M G5) şi 10 (B/M G10) cicluri de fermentare a berii. Astfel, s-a determinat că 
biomasa levuriană conţine în medie 218,8±2,3 - 238,7±4,12 mg substanţă uscată per 
1 gram de biomasă, ce constituie 21,9-23,9% BAU. Testele biochimice efectuate au 
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relevat o componenţă biochimică bogată, B/M G5 fiind compusă (în % BAU) din 
58,2±0,1 proteine; 36,1±0,5 carbohidraţi; 2,4±0,1 lipide şi 3,4±0,3 cenuşă. Componenţa 
biochimică a B/M G10 este practic identică şi este constituită (în % BAU) din 56,2±0,2 
proteine; 34,3±1,3 carbohidraţi; 5,3±0,1 lipide; restul 4,3±0,3 revenindu-i cenuşii. 
Conţinutul mai mare de lipide din B/M G10 poate fi explicat prin sinteza lor în exces, 
la faze târzii de dezvoltare după 10 cicluri de fermentare, în detrimentul proteinelor şi 
carbohidraţilor. Rezultatele sunt prezentate în Figura 1.

Fig. 1. Compoziţia biochimică a biomasei de levuri după 5 şi 10
cicluri de fermentare a berii.

Aceste rezultate sunt în concordanţă cu ale altor cercetători, care au raportat o 
compoziţie biochimică variată a biomasei de levuri de bere. Astfel, conform Caballero-
Cordoba ş. a. [1] biomasa levurilor conţine 48,5% BAU proteine; 32,9% BAU 
carbohidraţi; 3,4% BAU lipide şi 8,3% BAU cenuşă, Sgarbieri şi colaboratorii [9] 
relatează 48,7% de proteine; 35,0% de carbohidraţi; 3,33% de lipide şi 8,6% de cenuşă, 
iar Thammakiti şi colaboratorii [11] - 43,5% de proteine; 59,6% de carbohidraţi; 1,2% 
de lipide şi 10,3% de cenuşă. Aşadar, putem menţiona componenţa biochimică bogată a 
biomasei şi conţinutul înalt de proteine în levurile de la fabrica de bere din Budeşti, fapt 
ce evidenţiază potenţialul înalt şi perspectiva utilizării ei în calitate de sursă de diverse 
preparate proteice şi altă natură.

Creşterea şi dezvoltarea normală a levurilor necesită o gamă largă de macro- 
şi microelemente care joacă un rol important în metabolismul celular. Magneziul 
şi manganul fac parte din centrul activ al multor enzime, inclusiv cele responsabile 
de sinteza carbohidraţilor, fierul - a enzimelor metabolismului energetic, cobaltul 
stimulează sinteza vitaminelor B12 şi a riboflavinei [14,17].

Mineralele sunt implicate în reglarea proceselor fiziologice, cum ar fi conversia 
zahărului în etanol, flocularea şi influenţează semnificativ rezistenţa levurilor la stres. 
Se cunoaşte relaţia strânsă între conţinutul de oligoelemente şi viabilitatea celulară 
în condiţii de şoc termic şi etanolic [16, 18], ce are o deosebită importanţă pentru 
producerea industrială a băuturilor alcoolice, în special a berii.

Se consideră că sărurile minerale ale materiei prime cerealiere, diferiți înlocuitori 
ai malţului şi hameiului, într-o măsură sau alta, în funcţie de particularităţile tehnologiei 
utilizate, trec şi în must, din care prin fermentare se obţine berea. Exhaustivitatea 
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extragerii acestor componente din materia primă în mare măsură influenţează starea 
fiziologică, caracteristicile tehnologice şi biochimice ale levurilor. O anumită contribuţie 
la compoziţia minerală a mustului o are metalul din care este fabricat echipamentul, 
aditivii alimentari şi diversele materiale auxiliare utilizate pe scară largă [28].

Luând în consideraţie problema poluării mediului şi efectele interacţiunii 
dintre elementele minerale şi microorganisme, nu poate fi neglijată posibilitatea (şi 
chiar probabilitatea mare) introducerii în mediul de fermentaţie a metalelor grele, 
radionuclizilor şi a nitriţilor care au un efect toxic asupra celulei vii, odată cu materia 
primă, în special cu apa, cerealele, hameiul [19, 20].

Macro- şi microelementele joacă un rol esenţial şi pentru macroorganisme, în 
special animale şi om. Împreună cu proteinele, carbohidraţii şi vitaminele, acestea 
sunt componentele vitale indispensabile ale hranei organismelor care servesc pentru 
formarea ţesuturilor, derularea proceselor biochimice şi fiziologice. Mineralele creează 
o anumită presiune osmotică în sânge şi ţesuturi, sunt implicate în procesul de difuzie şi 
transfer al gazelor din sânge. Efectul semnificativ al oligoelementelor asupra proceselor 
fiziologice se explică prin faptul că ele fac parte din aşa-numitele substanţe accesorii: 
pigmenţi respiratorii, vitamine, hormoni, enzime, coenzime şi influenţează direcţia şi 
activitatea acestora [7].

Luând în consideraţie activitatea biologică a macro- şi microelementelor, 
importanţa lor pentru organismele vii şi disponibilitatea lor în diverse surse 
microbiene, în continuare, în biomasa levuriană a fost determinat conţinutul de macro- 
şi microelemente, care ar putea oferi plus valoare preparatelor obţinute din ea şi 
conținutul metalelor grele, care ar duce la unele impedimente ce ţin de utilizarea lor în 
diverse domenii, în special în zootehnie. În rezultat, s-a stabilit că conţinutul de macro- 
şi microelemente este foarte variat. Macroelementele sunt reprezentate prin K, P, Na, 
Mg şi Ca. Din microelemente sunt prezente Fe, Zn, Co, Cr, Se, Mo, Mn, Cu.Merită 
evidenţiată şi absenţa sau conţinutul infim de mic a elementelor ca Pb, Ba, Hg, Li, Bi, 
Sb, Sr în biomasa din ambele generaţii studiate, care denotă inofensivitatea acesteia 
pentru organismele vii. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în Tabelul 1.

Valorile indicilor studiaţi sunt în concordanţă cu datele din literatura de specialitate, 
care indică spectru şi valori asemănătoare a conţinutului de macro- şi microelemente în 
biomasa de levuri de bere [24].

Tabelul 1. Conţinutul de macro-, microelemente şi metale grele în biomasa de levuri 
de bere după 5 şi 10 cicluri de fermentare.

Macroelemente, mg/g
B/M (biomasa de levuri)

G 5 G 10

K ≥2 ≥2

P 16,8±0,3 14,2±0,6

Na 0,4±0,01 0,4±0,01

Mg 1,8±0,3 1,6±0,03

Ca 1,4±0,1 2,4±0,08
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Microelemente, µg/g

Fe 0,300±10,0 100±1,0

Al 0,02±0,001 0,03±0,004

Mn 0,01±0,001 0,01±0,002

Cu 0,01±0,0003 0,01±0,001

Cr 0,002±0,0002 0,003±0,0001

Mo 0,003±0,0003 0,006±0,0002

Ni 0,003±0,0007 0,003±0,0001

Co - -

Zn 0,02±0,001 0,04±0,002

Se - 0,002±0,0001

Ag - -

Li - -

Metale grele, µg/g

Pb - -

Ti - -

Ba 0,007±0,0005 0,009±0,0005

Bi - -

Hg - -

Sb - -

Sr 0,008±0,0006 0,01±0,006

Calitatea şi valoarea nutritivă a biomasei de levuri, de regulă, sunt apreciate după 
conţinutul de proteine şi aminoacizi. Biomasa microbiană conţine în medie 42-50% 
proteine şi depăşeşte la acest indicator făina de soia cu 37% de proteină, fără a ceda 
la conţinutul de aminoacizi esenţiali [23]. Biomasa de levuri de bere Saccharomyces 
cerevisiae (carlsbergensis) este o sursă importantă de proteine nutriţionale şi vitamine. 
Organismul uman asimilează peste 90% din nutrienţii care se conţin în ea. În compoziţia 
acestor levuri s-au identificat 14 vitamine, cele din grupa B fiind prezente practic în 
totalitate [25].

Aşadar, la următoarea etapă, s-a stabilit că biomasa de levuri conţine toată gama de 
aminoacizi esenţiali şi imunoactivi, care joacă un rol impunător în viaţa organismelor 
vii, conţinutul cărora este de 212-251 şi respectiv 228-258 mg/g de biomasă uscată.

Rezultatele cercetărilor, prezentate în Tabelul 2, denotă prezenţa a aşa aminoacizi 
esenţiali ca treonina, valina, metionina, izoleucina, leucina, tirozina, fenilalanina şi 
lizina, iar din cei imunoactivi – acidul aspartic şi glutamic, glicina, alanina, cisteina şi 
arginina, care evidenţiază calitatea nutritivă înaltă a biomasei de levuri de bere, ce este 
considerată deşeu şi nu se valorifică.



148

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Microbiologia și Biotehnologia

Tabelul 2. Conţinutul de aminoacizi în biomasa de levuri din deşeurile
industriei de bere după 5 şi 10 cicluri de fermentare.

Aminoacizi, mg/g
B/M (biomasa de levuri)

G 5 G 10
Acidul aspartic** 41,42 45,78

Treonina* 24,53 32,60

Serina** 17,79 22,63

Acidul glutamic** 78,47 75,84

Prolina 54,03 37,84

Glicina** 36,31 37,51

Alanina** 40,73 41,28

Valina* 21,18 34,53

Cisteina** 1,65 1,99

Metionina* 1,88 2,22

Izoleucina* 25,38 35,17

Leucina* 51,63 50,71

Tirozina* 8,44 5,94

Fenilalanina* 21,06 23,48

Lizina* 35,08 38,08

Histidina 8,52 9,76

Arginina** 22,65 24,21

Acidul γ-aminobutiric 1,91 3,44

Ornitina - -

Σ aminoacizi neesenţiali 278,85 268,81

Σ aminoacizi esenţiali 211,92 250,76

Σ aminoacizi imunoactivi 227,69 258,08

Σ aminoacizi glicogeni 181,97 214,34

Σ aminoacizi ketogeni 141,60 153,37

Σ aminoacizi proteinogeni 490,77 519,57

Σ aminoac. cu conţinut de S 3,53 4,20

Notă: * - aminoacizi esenţiali; ** - aminoacizi imunoactivi 

Astfel, spectrul aminoacizilor din biomasa de levuri, utilizată în cercetări, este 
asemănător cu cel raportat de alţi cercetători [24], iar conţinutul cantitativ al acestora 
prevalează faţă de cel relatat de Serba şi colab. [26], sau este comparabil cu cel prezentat 
de Meledina [24]. În acelaşi timp, rezultatele obţinute confirmă datele din literatura de 
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specialitate conform cărora proteina de levuri este săracă în metionină şi cisteină, dar 
bogată în lizină şi treonină [22]. În această ordine de idei, biomasa de levuri de la 
fabrica din Budeşti conţine 1,9-2,2 mg/g metionină, 1,7-2,0 mg/g cisteină, 35,1-38,1 
mg/g lizină şi 24,5-32,6 mg/g treonină, în funcţie de ciclul după care a fost prelevată.

Concluzii
Biomasa de levuri din deşeurile industriei de bere posedă compoziţie biochimică 

bogată şi variată, conţine un spectru larg de macro- şi microelemente, aminoacizi 
esenţiali şi imunoactivi, practic nu conţine metale grele toxice şi poate servi ca sursă 
excelentă şi inofensivă pentru obţinerea diferitor compuşi biologic activi pentru 
utilizare în diverse domenii, în special, în zootehnie.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului 20.80009.5107.16 „Preparate 
microbiene biologic active noi pentru majorarea potenţialului reproductiv şi productiv 
al animalelor de interes zootehnic”.

Bibliografie
1. Caballero-Cordoba G.M., Pacheco M.T.B., Sgarbieri V.C. Composicao quimica de 

biomassa de levedura integral (Saccharomyces cereveisiae) e determinacao do valor nutritivo da 
proteina, em celulas integras ou rompidas mecanicamente. //Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 
1997, 17(2), p. 102-106.

2. Costa A. G., Magnani M., Castro-Gomez R. J. H. Obtencao e caracterizacao de 
manoproteinas da parede celular de leveduras de descarte em cervejaria. //Acta Scientiarum. 
Biological Sciences. Maringa, 2012, 34(1),  p. 77-84.

3. Coşman S., Bahcivanji M., Coşman V., Garaeva S., Mitina T. Cerinţe zootehnice, 
componenţa chimică şi valoarea nutritivă a nutreţurilor din Republica Moldova: Ghid practic 
de date actualizate. //Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – 
Maximovca: S. n., 2018 (Tipogr. „Prin-Caro”). - 58 p. ISBN 978-9975-56-609-4.

4. Dey P., Harborn J. Methods in Plant Biochemistry. //Carbohydr. Academic Press, 
1993, vol. 2. 529 p.

5. Ferreira I.M.P.L.V.O., Pinho O. C., Vieira E., Tavarela J.G.  Brewer’s Saccharomyces 
yeast biomass: characteristics and potential applications. //Trends in Food Science & Technology, 
2010, 21(2), p. 77-84.

6. Garaeva S.N., Redkozubova G.V., Postolati G.V. Aminokislotî v jîvom organizme. //
Academia de Ştiinţea Moldovei. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, 2009, 552 p.

7. Korochkina E. A., Volgin V. I., Romanenko L. V., Fedorova Z. L. The influence of trace 
elements zinc, cobalt, iodine, selenium, manganese, copper on the health and productive ability 
of animals. //Генетика и разведение животных, 2016, 3, c. 69-73.

8. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with the 
Folin phenol reagent. //J. Biol. Chem., 1951, 193, p. 265-275.

9. Sgarbieri V. C., Alvim I. D., Vilela E. S. D., Baldini V. L. S., Bragagnolo N. Produtto 
piloto de derivados de levedura (Saccharomyces sp.) para uso como ingrediente na formulacao 
de alimentos. //Brazilian Journal of Food Technology, 1999, 2(1/2), p. 119-125.

10. SW-846 Test Method 3015A: ”Microwave Assisted Acid Digestion of Aqueous 
Samples and Extracts” şi SW-846 Test Method 3051A: ”Microwave Assisted Acid Digestion of 
Sediments, Sludges, Soils, and Oils”.

11. Thammakiti S., Suphantharika M., Phaesuwan T., Verduyn C. Preparation of spent 
brewer’s yeast β-glucans for potencial applications in the food industry. //International Journal 
of Food Science and Technology, 2004, vol. 39(1), p. 21-29.



150

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Microbiologia și Biotehnologia

12. Tona G. O. Current and Future Improvements in Livestock Nutrition and Feed 
Resources, Animal Husbandry and Nutrition. 2018. Banu Yücel and Turgay Taşkin, IntechOpen, 
DOI: 10.5772/intechopen.73088. Available from: https://www.intechopen.com/books/animal-
husbandry-and-nutrition/current-and-future-improvements-in-livestock-nutrition-and-feed-
resources

13. Usatîi A., Calcatiniuc A., Grosu L., Şirşova T. Procedeu de extragere a lipidelor din 
drojdii. Brevet de invenţie MD 1930, 2002.05.31., BOPI nr. 5/2002.

14. Walker G. Metals in yeast fermentation processes. //Advances in Applied Microbiology, 
2004, 54,  p. 197-229. 

15. Yamada E.A., Alvim I.D., Santucci, M.C.C., Sgarbieri, V.C. Composicao centesimal 
e valor proteico de levedura residual da fermentacao etanolica e de seus derivados. //Revista 
Nutricional. Campinas, 2003, 16(4), p. 423-432.     

16. Zhao X.Q., Bai F.W. Zinc and yeast stress tolerance: micronutrient plays a big role. // 
Biotechnology, 2012, 158(4), p. 176-183.

17. Аливердиева Д.А., Мамаев Д.В., Бондаренко Д.И. Дикарбоксилатный транспортер 
плазматической мембраны Saccharomyces cerevisiae переносит цитрат и модулируется 
катионами. //Биологические мембраны, 2008, 25(6), c. 467-478.

18. Аливердиева Д.А., Мамаев Д.В., Лагутина Л.С. Транспорт сукцината в клетки 
Saccharomyces cerevisiae после продолжительной холодовой преинкубации. // Прикладная 
биохимия и микробиология, 2009, 45(5), c. 577-485.

19. Аннемюллер Г.  Дрожжи в пивоварении. //Г. Аннемюллер, Г.-Й. Мангер, П. Литц. 
- Пер. с англ. под научн. ред. С.Г. Давыденко. - СПб.: ИД Профессия, 2015. - 428 с.

20. Борисова С.В. Использование дрожжей в промышленности. // С.В. Борисова, 
Решетник О.А., З.Ш. Мингалеева. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 216 с.

21. Егоров Н.С. Руководство к практическим занятиям по микробиологии, М.: МГУ, 
1995. - 224 с. ISBN 5-211-03358-2.

22. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Биологически активная добавка из 
биомассы дрожжей. //Современные наукоемкие технологии, 2004, 2, c. 63-65. ISSN 1812-
7320.

23. Кузнецов И. Н. Технология микробного синтеза антибиотиков, витаминов 
и ферментов. // Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие для студентов 
специальности 1-48 02 02 «Технология лекарственных препаратов», специализации 1-48 
02 02 01 «Промышленная технология лекарственных препаратов» / И. Н. Кузнецов. – 
Минск : БГТУ, 2018. - 85 с. ISBN 978-985-530.

24. Меледина Т.В., Давыденко С.Г. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae. //Морфология, 
химический состав, метаболизм: Учеб. пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 88 с.

25. Новиков Д.А. Выделение и очистка продуктов биотехнолгии. //Методическое 
пособие / авт.: Д.А. Новиков – Минск.: БГУ, 2014. -256 с.

26. Серба Е.М., Соколова Е.Н., Фурсова Н. А., Волкова Г.С., Борщева Ю.А., Курбатова 
Е.И., Кускова Е.В. Получение биолгически активных добавок на основе обогащённой 
дрожжевой биомассы. //Хранение и Переработка Сельхозсырья, 2018, 2, с. 74-79.

27. Филиппович Ю., Егорова Т., Севастьянова Г. Практикум по общей биохимии. 
Москва: Просвещение. 1982, c. 284-286.

28. Чейка П. Тяжелые металлы в пиве. //П. Чейка, Ф. Франтик, В. Келлнер ≪Пива!≫. 
1998, 6, c. 15-18.



151

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Microbiologia și Biotehnologia

STUDIUL INFLUENȚEI NANOPARTICULELOR SUPLIMENTATE 
ÎN MEDIUL DE CULTURĂ ASUPRA VIABILITĂȚII 

MICROMICETELOR DUPĂ LIOFILIZARE
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Țurcan Olga, *Gorincioi Viorina.
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Referat
Unul din factorii ce influențează viabilitatea micromicetelor după liofilizare și depozitare 
îndelungată este mediul de cultură utilizat înainte de liofilizare. În prezent pentru 
stimularea creșterii și a proprietăților biosintetice a microorganismelor sunt folosite 
cu succes nanoparticulele. Rezultatele obținute în acest studiu au demonstrat că, NP 
de Fe2CuO4, și NP Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare a micromicetelor, care 
ulterior au fost liofilizate, au influențat nesemnificativ vialilitatea tulpinilor după liofilizare 
și depozitare. La unele tulpini s-a înregistrat o stimulare (mai semificativ în variantele 
cu NP de Fe2CuO4), iar la altele o diminuare a viabilității după liofilizare. Viabilitatea 
tulpinilor studiate după liofilizare, cât și după 1 an de depozitare în stare liofilizată variază 
în limitele ± 2-3%, comparativ cu varianta martor.
Cuvinte cheie: micromicete, mediul de cultivare, nanoparticule, liofilizare, viabilitatea 
culturilor, depozitare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Sîrbu Tamara, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, 
str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova; e-mail: tfsirbu@gmail.com;  
tel. (+373 22) 73-96-09

Introducere
Utilizarea industrială a microorganismelor, ca agenți biotehnologici pentru 

obținerea unei game largi de produse utile, impune conservarea acestora, cu menținerea 
viabilităţii, fără modificări ale trăsăturilor morfologice, fiziologice și genetice, a 
purităţii şi implicit a capacităţii lor bioproductive. Depozitarea, menţinerea viabilităţii 
şi stabilizarea de lungă durată ale caracterelor taxonomice pentru microorganismele 
ce prezintă interes ştiinţific şi practic  reprezintă principalele sarcini ale tuturor 
colecţiilor din lume. Cercetătorii microbiologi studiază permanent eficacitatea 
diferitor metode de conservare a microorganismelor. Până în prezent, liofilizarea şi 
crioconservarea sunt considerate ca cele mai eficiente metode de conservare și păstrare 
a tulpinilor de microorganisme [4,7, 21]. Principalii factor ce influențează viabilitatea 
microorganismelor liofilizate sunt: mediile de cultură și faza de creștere a culturii, 
mediile de protecție, concentrația celulelor supuse liofilizării, toleranța la congelare 
și suplimare în procesul liofilizării, mediile de rehidratare a celulelor după liofilizate 
și condițiile de ambalare și depozitare. Modul în care mai mulți factori extrinseci și 
intrinseci afectează viabilitatea și recuperarea tulpinilor după păstrarea îndelungată 
poate influenţa o serie de caracteristici ale microorganismelor, in special potenţialul 
biosintetic ai acestora [9, 11, 18, 19, 25]. 
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Pentru izolarea și identificarea microorganismelor, evaluarea structurii și funcției 
lor, elucidarea rolului în natură, obținerea produselor biologic active, conservarea și 
păstrarea lor în colecție este necesar de selectat mediul de cultură potrivit, adecvat 
scopului propus [5].

Mediile de cultură sunt substraturi care asigură nutrienții și condițiile fizico-
chimice necesare creșterii și multiplicării microorganismelor. Necesitățile nutritive ale 
microorganismelor pentru creșterea și dezvoltarea optimă sunt individuale și de aceea 
la prepararea mediilor de cultură este necesar să se țină cont de acest fapt. Principalii 
factori care asigură activitatea vitală, creșterea și reproducerea microorganismelor sunt 
nutriția, respirația și condițiile de conviețuire. Nutriția microbiană este posibilă numai 
în condiții de o anumită umeditate, astfel încât nutrienții să poată difuza în celulă. Este 
demonstrat că celulele microbiene conțin în medie 80% apă. O altă condiție importantă 
pentru viața unei celule este respirația și, indiferent de natura acesteia (anaerobă, 
aerobă), este necesar un mediu lichid pentru schimbul de gaze [26]. Sunt cunoscute 
medii nutritive specifice pentru cultivarea, identificarea preliminară, studierea 
caracterelor morfologice și fiziologice, conservarea anumitor grupe de ciuperci 
microscopice. Astfel, pentru conservarea și păstrarea ciupercilor din genul Aspergillus 
spp., Penicillium spp., Trichoderma spp. sunt recomandate mediile: malț-agar, Czapek, 
Czapek-Dox, M1170 [20, 22, 24, 27].

În prezent în microbiologie și biotehnologie sunt pe larg utilizate nanoparticulele 
metalice în calitate de stimulatori sau inhibitori al proceselor biosintetice ale 
micoorganismelor, însă, ca orice tehnologii noi cele cu utilizarea nanoparticulelor 
prezintă un risc deosebit, ce ține de posibilile efecte adverse precum modificarea ADN-
ului, accelerarea proceselor de îmbătrânire şi moartea celulelor, etc [1-3]. 

Conform literaturii științifice de specialitate, efectul nanoparticulelor (NP) asupra 
activităţii biosintetice ale microorganismelor variază în funcţie de natura, mărimea 
şi concentraţia particulelor, precum şi de particularităţile fiziologo-biochimice ale 
tulpinilor studiate [6, 14, 28]. Astfel, a fost demonstrat că efectul radiației albastre 
LED (405 nm) în combinație cu oxidul de fier (III) asupra bacteriei Staphylococcus 
aureus 209 P este deprimant, înregistrând o scădere a numărului de celule vii cu 88% 
după 30 min de expunere. De asemenea s-a stabilit o schimbare a morfologiei celulelor 
stafilococice sub influența complexă a radiației albastre (405 nm) și a nanoparticulelor 
Fe2O3, care a fost exprimată printr-o scădere a diametrului celulei cu 100 nm și apariția 
unui strat fragmentat extern cu o grosime de 71 nm [30]. De asemenea nanoparticulele 
pot servi ca şi biostimulatori ai proprietăţilor biosintetice ale microorganismelor de 
interes industrial, în special în agricultură [6, 8, 12, 16, 29]. A fost demonstrat că 
NP de Fe3O4 sporesc creșterea și activitatea antifungică a micromicetelor din genul 
Trichoderma şi Penicillium cultivate în prezenţa trifluralinei (TF) [14, 28]. La 
cultivarea micromicetelor din genul Aspergillus, Penicillium și Trichoderma pe mediul 
agarizat Czapek suplimentat cu NP Fe2CuO4 sau Fe2ZnO4, s-a constatat că se modifică 
culoarea sau mărimea coloniilor unor micromicete, iar la cultivarea submersă, în acest 
mediu, sporește cantitatea de biomasă acumulată. Astfel, în prezența NP de Fe2ZnO4 
la majoritatea tulpinilor s-au înregistrat cantități mai mari de biomasă (cu 15-18 %), 
comparativ cu varianta martor [15]. Aceste rezultate ne-au motivat de a studia influența 
nanoparticulelor asupra viabilității tulpinilor după liofilizare și 1 an de păstrare în stare 
liofilizată. 
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Scopul cercetărilor a constat în studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în 
mediul de cultivare asupra viabilității tulpinilor de micromicete după liofilizare și peste 
1an  de păstrare în stare liofilizată.

Materiale și metode
Ca obiect de studiu au fost utilizate tulpini de micromicete ce aparțin genurilor: 

Aspergillus (5 tulpini), Trichoderma (5 tulpini) și Penicillium, (8 tulpini) din Colecția 
Națională de Microorganisme Nepatogene (CNMN). Înainte de liofilizare tulpinile au 
fost cultivate pe mediul Czapek, mediul Czapek suplimentat cu nanopartciule (NP) 
Fe2CuO4 și mediul Czapek suplimentat cu NP Fe2ZnO4 în concentrație de 5 mg/l. 
Nanoparticule au diferite dimensiuni (nm): NP Fe2ZnO4 - 8-15, iar NP Fe2CuO4 - 20-
50, preponderent 30-35.  Cultivarea s-a efectuat în tuburi, la temperatura de 28oC, 
timp de 10 zile, apoi a fost pregătită suspensia de spori pentru liofilizare. În calitate de 
mediu de protecție pentru liofilizare a fost utilizat mediul lapte degresat + 7% glucoză, 
selectat anterior ca optim pentru liofilizarea micromicetelor [13]. Suspensiile de spori, 
ale culturilor studiate (câte 1 ml în fiolă) au fost congelate în refrigeratorul Ult Freezer 
DW86L626/386/286 la temperatura de -50oC. Pentru liofilizare a fost utilizată sistema 
de sublimare „LABCONCO 6 plus”. Pentru rehidratarea tulpinilor după liofilizare a 
fost utilizată apa distilată. 

Nanoparticulele au fost sintetizate și oferite cu amabilitate de către cercetătorii IP 
Institutului de Chimie din Moldova 

Viabilitatea tulpinilor de micromicete până şi după liofilizare (exprimate în unităţi 
formatoare de colonii UFC ml-1) a fost determinată prin metoda contării coloniilor 
pe mediul agarizat malț-agar pe cutiile Petri. După efectuarea diluţiilor succesive şi 
inocularea acestora pe mediu agarizat, s-a efectuat calculul unităţilor formatoare de 
colonii (UFC) după incubare la 28°C [23]. Numărul de celule viabile a fost exprimat prin 
log10 a UFC în 1,0 ml suspensie [10]. Viabilitatea a fost calculată conform formulei:

c % = (lgUFCml-1
fin / lgUFCml-1

in) × 100% , unde:
lgUFC ml-1

in – este logaritmul (cu baza 10) a numărului UFC înainte de liofilizare;
lgUFC ml-1

fin – este logaritmul numărului UFC după liofilizare sau păstrare;
c – viabilitatea culturilor în procente.

Toate experienţele au fost efectuate în 3 repetări. Calculul indicilor statistici a fost 
efectuat prin utilizarea programului MS Excel 2010.

Rezultate și discuții 
Conform rezultatelor obținute (Fig. 1, A) viabilitatea tulpinilor din genul 

Aspergillus, cultivate pe medii suplimentate cu NP Fe2CuO4, după liofilizare este mai 
înaltă comparativ cu varianta martor, cu excepția tulpinii A. fumigatus FA 04, care este la 
nivelul martorului. Viabilitatea tulpinilor în varianta menționată depășește martorul cu 
1,2- 2,6%. În variantele în care tulpinile au fost cultivate pe mediul Czapek suplimentat 
cu NP Fe2ZnO4, după liofilizare s-a înregistrat o diminuare a viabilității, comparativ cu 
varianta martor, la 2 din cele 5 tulpini studiate. Stimulări nesemnificative (1,5-2,4%) a 
viabilității, comparativ cu varianta martor, au fost înregistrate la tulpinile: A. fumigatus 
FA 04 și A. niger FA 03. 
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Figura 1 Viabilitatea tulpinilor din genul Aspergillus: A) – după liofilizare; B) – după 
1 an de păstrare în stare liofilizată (C- mediul Czapek).

După 1 an de păstrare în stare liofilizată viabilitatea tulpinilor în variantele testate 
(Fig.1, B) a scăzut mai puțin comparativ cu varianta martor. Astfel, viabilitatea tulpinilor 
din varianta martor a scăzut cu 2 - 6% pe când în varianta cu NP de Fe2CuO4 cu 2 -3%, 
cu excepția tulpinii A. fumigatus FA 04, viabilitatea căreia a scăzut considerabil (cu 
6%) timp de un an de conservare în stare liofilizată. 

În varianta cu NP de Fe2ZnO4 viabilitatea tulpinilor din genul Aspergillus, după 1 an 
de păstrare în stare liofilizată, a variat în limitele ± 1-2%, comparativ cu varianta martor.

La tulpinile ce aparțin genului Trichoderma nu au fost înregistrate modificări 
semnificative în viabilitate după liofilizare, indiferent de mediul pe care au fost cultivate 
tulpinile înainte de liofilizare (Fig. 2, A). O stimulare nesemnificativă a viabilității 
a fost înregistrată la tulpina Trichoderma virens FD 13 în varianta cu NP Fe2CuO4. 
Viabilitatea acestei tulpini după liofilizare constituie 97,9%, iar în varianta martor 
numai 93,8% comparativ cu titrul inițial de până la liofilizare. Viabilitatea celorlalte 
tulpini de Trichoderma din varianta cu NP de Fe2CuO4 este în limita variantei martor. 
În varianta în care au fost utilizate NP de Fe2ZnO4, la 3 din cele 5 tulpini studiate a fost 
înregstrată o diminuare a viabilității cu 1,5-4,0% comparativ cu varianta martor. 

După 1 an de păstrare în stare liofilizată, viabilitatea tulpinilor în variantele cu 
NP s-a modificat nesemnificativ, comparativ cu varianta martor. Astfel, viabilitatea 
tulpinilor din varianta  cu NP de Fe2CuO4 variază în limitele ± 2% față de martor. 
În varianta cu NP de Fe2ZnO4 viabilitatea acestora, după un an de păstrare în stare 
liofilizată este în limitele variantei martor (Trichoderma virens FD 13 și Trichoderma 
harzianum FD 16), iar la tulpinile Trichoderma lignorum FD 14 și Trichoredma viride 
FD 17 s-a înregistrat o diminuare, comparativ cu varianta martor.

Viabilitatea tulpinilor din genul Penicillium, după liofilizare, în variantele testate 
diferă de varianta martor (Fig. 3). Astfel, în varianta cu NP Fe2CuO4 din 8 tulpini 
studiate la 5 tulpini a fost înregistrată o diminuare a viabilității față de varianta martor, 
iar la 3 tulpini – stimulări nesemnificative (3 - 5%). În varianta cu NP Fe2ZnO4 la 4 
tulpini a fost observată o diminuare, iar la altele 4 tulpini - viabilitatea este aproximativ 
la nivelul variantei martor.
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Figura 2. Procentul viabilității tulpinilor ce aparțin genului Trichoderma: A – după 
liofilizare; B - după 1 an de păstrare în stare liofilizată (C – mediul Czapek)

 Figura 3. Viabilitatea tulpinilor din genul Penicillium cultivate pe mediul Сzapek 
suplimentat cu nanoparticule (NP) după liofilizare (C- mediul Czapek).

Figura 4. Viabilitatea tulpinilor din genul Penicillium cultivate pe mediul Сzapek 
suplimentat cu nanoparticule după 1 an de conservare în stare liofilizată 

(C- mediul Czapek).
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După 1 an de păstrare în stare liofilizată s-a menținut aceeași legitate. Diferența 
viabilității tulpinilor în variantele testate nu diferă semnificativ de varianta martor și 
constituie ± 2-3% (Fig. 4).  Conform rezultatelor obținute NP Fe2CuO4 sau Fe2ZnO4 
suplimentate în mediul de cultivare n-au influențat semnificativ asupra viabilității 
tulpinilor de Penicillium după liofilizare, cât și după 1 an de conservare în stare liofilizată.

Examinând coloniile tulpinilor de micromicete după liofilizare, cât și după 1 
an de păstrare în stare liofilizată, s-a constatat că schimbări semnificative privitor la 
particularitățile morfo-culturale nu au fost depistate. 

Astfel, s-a constatat că, nanoparticulele (NP) de Fe2CuO4 sau Fe2ZnO4, suplimentate 
în mediul de cultivare a micromicetelor înainte de liofilizare, în concentrație de 5 mg/l, 
acționează diferit asupra  viabilității lor după liofilizare și păstrare îndelungată în stare 
liofilizată. Ele pot stimula sau diminua nesemnificativ viabilitatea tulpinilor liofilizate.

Concluzii
 Rezultatele obținute în acest studiu au demonstrat că, NP de Fe2CuO4, cât și 

NP Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare a micromicetelor au influențat 
nesemnificativ asupra vialilității tulpinilor după liofilizare și depozitare. La unele 
tulpini s-a înregistrat o stimulare (mai semificativă în variantele cu NP de Fe2CuO4), iar 
la altele o diminuare a viabilității după liofilizare. Viabilitatea tulpinilor studiate după 
liofilizare în variantele testate variază în limitele ± 2-3%, comparativ cu varianta martor. 
Datele viabilității tulpinilor după 1 an de depozitare în stare liofilizată demonstrează că, 
diminuarea viabilității în variantele cu NP este mai lentă comparativ cu varianta martor. 
Totuși această diferență este nesemnificativă și nu se poate afirma că NP de Fe2CuO4 
sau Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare pot stimula viabilitatea acestora după 
liofilizare și depozitare.
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЦИНКА НА ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ПРОТЕАЗ МИКРОМИЦЕТА TRICHODERMA 
KONINGII OUDEMANS CNMN FD 15

Чилочи Александра, Тюрина Жанета, Клапко Стелиана,
Дворнина Елена, Лаблюк Светлана.

Институт Микробиологии и Биотехнологии

Rezumat
În scopul de a releva influenţa nanomaterialelor asupra particularităţilor proteazelor 
extracelulare sintetizate de micromiceta Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 
15, au fost efectuate cercetări  comparative a proprietăţilor fizico-chimice şi catalitice 
a complexului de enzime proteolitice extracelulare obţinute prin cultivarea tulpinii 
producătoare în condiţii clasice şi dirijată, cu utilizarea nanoparticulelor de ZnO. A fost 
stabilită eficienţa utilizării nano-oxidului de zinc în tehnologia de cultivare a micromicetei 
T. koningii şi obţinerea unui nou preparat enzimatic proteolitic cu particularităţi 
biotehnologice performante care poate fi utilizat pentru soluţionarea unui şir de probleme 
practice asociate cu hidroliza compuşilor proteici cu masă moleculară mare. Conform r 
ezultatelor cercetării, nanoparticolele de ZnO are cel mai mare efect asupra ameliorării 
proprietăţilor catalitice ale proteazelor extracelulare sintetizate de producător, asigurând 
o creştere a activităţii proteazelor acide cu 19%-23,5% şi a proteazelor alcaline cu 14,3% 
-17,5%. Activitatea proteazelor neutre sub influenţa nanoparticulelor de zinc a sporit 
dublu. S-a constatat stabilitatea efectului nanoparticulelor, acesta menţinându-se în timpul 
procesării tehnologice a lichidului cultural, precipitarea şi izolarea enzimelor, precum şi 
atunci când preparatele enzimatice sunt expuse la valori extrem de acide ale pH-ului (2.2-
2.0) şi la temperaturi înalte.
Cuvinte-cheie: micromicete, Trichoderma koningii, proteaze, nanoparticule, preparate 
enzimatice, particularităţi fizico-chimice şi catalitice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: dr. Ciloci Alexandra, Institutul de Microbiologie şi Bioteh-
nologie, str. Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova; tel. (+37322) 739824;
e-mail: alexandra.ciloci@gmail.com
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Ведение
Широкое использование протеаз в различных отраслях промышленности и 

в медицине обуславливает интерес к поиску и изучению новых продуцентов этих 
ферментов. Штамм микроскопических грибов Trichoderma koningii Oudemans 
CNMN FD 15 был отобран и запатентован как активный продуцент комплекса 
внеклеточных протеолитических ферментов, включающего кислые, нейтральные 
и щелочные протеазы [7]. Протеолитические ферменты – это деструктивные 
ферменты из класса гидролаз, которые расщепляют пептидные связи между 
аминокислотами в белках до полного гидролиза протеинов. Протеазы являются 
одними из самых значимых ферментов, как для промышленности, так и в 
физиологии [6, 9,18]

В последние десятилетия для повышения биосинтеза вторичных метаболитов 
у микроорганизмов – продуцентов биологически активных веществ интенсивно 
изучаются наноматериалы как новое направление исследований. 

Повышенный интерес исследователей к нанообъектам вызван обнаружением 
у них необычных физических и химических свойств, особенностями 
биологического действия. Вследствие малых размеров они имеют высокую 
величину поверхности раздела. Как следствие, такие нанообъекты проявляют 
высокую физико-химическую активность, обладают сильными адсорбционными 
свойствами, повышенным уровнем свободной энергии, способностью проникать 
через барьеры клетки [2, 4, 14, 17].

Сегодня в промышленности наиболее изучены возможности использования 
наночастиц (НЧ) металлов [13]. Также, хорошие перспективы открываются и для 
применения НЧ металлов в биологии и медицине, фармакологии, косметологии, 
при решении экологических и сельскохозяйственных проблем [3, 10, 14, 20, 25, 26].

В раннее проведенных в лаборатории Энзимологии Института 
Микробиологии и Биотехнологии работах установлена эффективность 
использования наночастицы ZnO в качестве перспективных стимуляторов 
биосинтеза внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans 
CNMN FD 15. Так, внесение наночастиц ZnO в питательную среду продуцента 
оказала положительный эффект на активность кислых и нейтральных протеаз 
(увеличение активности составило 83,7-87,6% и, соответственно, 4,4-4,5 раза) 
[8]. Однако работы по изучению воздействия наноматериалов на биосинтез и 
свойства внеклеточных гидролаз микромицетов находятся в начальной стадии 
исследования, что делает актуальным их проведение, применение с оценкой 
биологических рисков [5, 19, 23, 24]. 

Целью настоящей работы было изучение воздействия наночастиц оксида 
цинка на физико-химические и каталитические свойства комплексов внеклеточных 
ферментов протеолитического действия, синтезируемые микромицетом 
Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.

Материалы и методы
Объектом исследований служил штамм микромицета Trichoderma koningii 

Oudemans CNMN FD 15, отобранный как перспективный продуцент внеклеточ-
ных ферментов протеолитического действия [7]. Штамм хранится в Националь-
ной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Республики Молдова при Ин-
ституте Микробиологии и Биотехнологии.
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Культивирование штамма осуществлялось в конических колбах Эрленмейера 
объемом на 500 мл со 100 мл питательной среды, при температуре 28-30°С на 
качалках (180-220 об/мин.), на среде ранее подобранного состава (г/л): соевая мука 
– 10,0; отруби пшеничные – 20; CaCO3 – 2; (NH4)2SO4 – 1; рН – 6,25 (контроль). В 
экспериментальном варианте к основной питательной среде (описанной выше), 
одновременно с посевным материалом, в качестве стимуляторов биосинтеза 
внеклеточных протеаз, добавляли наночастицы ZnO с размерами 30 нм в 
концентрации 10 мг/л.

Суспензию нанооксида цинка в деизонированной воде готовили на 
ультразвуковой бане DH-96 DADi непосредственно перед посевом путем 
обрабатывания дискретно по 2 мин до полного диспергирования конгломератов. 
Остальные условия культивирования были идентичны контрольному варианту.

В качестве посевного материала использовалась водная суспензия 
14-и дневной культуры, выращенной на скошенной сусло-агаровой среде, в 
количестве 10% (с концентрации 2-3x106 спор/мл) от инокулированного объема. 
Культивирование продуцента производилось в течении 9 суток.

Осаждение протеолитического комплекса из культуральной жидкости 
осуществлялась этиловым спиртом.

Определение протеолитической активности выделенных ферментных 
препаратов проводилось по методу Вильштеттера, по степени гидролиза 
высокобелкового соединения (желатина) до аминокислот и полипептидов 
в кислых (рН 3,6), нейтральных (рН 7,4) и щелочных (рН 9,0) условиях с 
последующим определением количества свободных карбоксильных групп [16]. 
Физико-химические свойства препаратов: температурный оптимум действия 
и термостабильность, рН оптимум действия и рН стабильность, определяли 
согласно методам принятых в энзимологии [1, 12, 21-23]. 

Статистическую обработку результатов проводили по методу Доспехова 
[15] с использованием компьютерных программ.

Результаты и их обсуждение
Для определения рН-оптимума действия протеолитических ферментных 

препаратов гидролиз желатина проводили в стандартных условиях (t - 40°С, 
время инкубации - 3 часа), при различных значениях рН (2,0-9,0). 

Выявлено, что ферментные препараты (контрольный и экспериментальный) 
имеют два рН-оптимума действия. Первый оптимум определяется активностью 
кислых протеаз и находится в интервалах рН от 3,0 до 5,0 в контрольном препарате 
и от 2,0 до 5,0 в экспериментальном препарате (Рис.1). 

Как видно из представленных материалов, препарат, полученный с 
использованием наночастиц ZnO, характеризуется более широким рН оптимумом, 
причем расширение наблюдается в более кислую сторону (рН 2,0). При этом 
значении рН активность кислых протеаз у экспериментального препарата 
представлена значительными величинами – 8736 ед/г, а у контрольного препарата 
она отсутствует. Максимумы активности у контрольного препарата находятся при 
рН 3,6 (9912 ед/г) и несколько ниже при рН 4,0 (8456 ед/г), а у опытного препарата 
они сдвинуты в более кислую сторону – при рН 3,0 (11704 ед/г) и 3,6 (11800 
ед/г). Активность экспериментального ферментного препарата при рН 3,6 на 19% 
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Рис. 1. рН оптимумы действия ферментных препаратов, полученных при 
культивировании микромицета T. koningii в классических условиях (контроль) и с 

использованием наночастиц ZnO (экспериментальный вариант).

Рис. 2. рН-стабильность кислых (А), нейтральных (Б) и щелочных (В) протеаз 
полученных при культивировании микромицета T. koningii в классических 

условиях (контроль) и с использованием наночастиц ZnO (экспериментальный 
вариант).
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выше, по сравнению с контрольным вариантом. Таким образом, использование 
наночастиц ZnO на этапе культивирования микромицета Trichoderma koningii 
приводит к смещению рН-оптимумов действия кислых протеаз и максимумов 
их активности в более кислую сторону, обеспечивая появление активности даже 
при экстремально кислом значении рН 2,0, с сохранением более высокого уровня 
каталитических способностей кислых протеаз.

Второй рН-оптимум действия у обоих ферментных препаратов определяется 
активностью нейтральных и щелочных протеаз и находится в интервалах рН 7,0-
10,0. Максимумы их активности находятся при рН 7,4 и 8,0, составляя 16744 ед/г и 
16520 ед/г в контрольном препарате и 33352 ед/г и 27552 ед/г в экспериментальном 
препарате, соответственно. При рН 7,4 активность нейтральных протеаз в 
экспериментальном препарате превышает активность контроля почти в два раза.

Активность щелочных протеаз (при рН 9,0) была ниже активности 
нейтральных протеаз, составляя 14112 ед/г для контрольного препарата и 
16128 ед/г для экспериментального препарата, при этом увеличение активности 
препарата, полученного при добавлении наночастиц ZnO сохраняется и 
составляет 14,3%. Необходимо отметить, что при сильно щелочном рН 10,0 у 
обоих препаратов сохраняется достаточно высокий уровень активности – 51,2 % 
и 52,7% от максимальной активности щелочных протеаз.

Анализ результатов исследования показывает, что использование наночастиц 
ZnO в технологии культивирования продуцента не приводит к изменению рН–
оптимумов действия нейтральных и щелочных протеаз изучаемого микромицета, 
но способствует повышению их каталитических способностей – в 2 раза 
нейтральных протеазы и на 14,3% щелочных.

рН-стабильность протеолитических ферментов была установлена 
определением остаточной активности кислых (рН 3,6), нейтральных (рН 7,4) 
и щелочных (рН 9,0) протеаз после инкубирования ферментных препаратов 
в буферных растворах со значениями рН 2,0-10,0 в течение 24 часов (Рис. 2). 
Можно выделить 3 максимума активности: при рН 4,0 – 21728 ед/г (контрольный 
препарат) и 26826 ед/г (экспериментальный препарат); при рН 6,0 – 22288 ед/г и 
28672 ед/г, и при рН 9,0 – 23968 ед/г и 28168 ед/г соответственно.

Более высокий уровень каталитической активности кислых протеаз 
ферментного препарата (Рис. 2А), полученного при использовании наночастиц 
ZnO в технологии культивирования продуцента, сохраняется, составляя 23,5 
% при рН 4,0; 28,6 % при рН 6,0 и 17,5 % при рН 9,0. Нейтральные протеазы 
обоих ферментных препаратов оказались наименее стабильными (Рис. 2Б). Так, 
установлено резкое снижение их активности в кислой области рН (от рН 2,0 до 
5,0). Ферменты относительно стабильны при рН 6,0; 8,0 и 9,0 сохраняя около 50% 
активности, установленной до рН обработки. При этом, как и до инкубирования 
при различных значениях рН, остаточная активность нейтральных протеаз у 
экспериментального препарата почти в 2 раза выше чем у контрольного препарата, 
так например, при рН 6,0 активность контрольного препарата составляла 7504 
ед/г, а экспериментального – 14672 ед/г. 

Щелочные протеазы не столь отрицательно реагируют на рН обработку, 
как нейтральные протеазы (Рис. 2В). Наибольшее снижение активности обоих 
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препаратов наблюдается при рН 2,0 и 6,0, а максимум активности - при рН 4,0, 
8,0 и 9,0. При инкубирования в буферных растворах со щелочными значениями 
рН наблюдается даже некоторое увеличение активности щелочных протеаз: на 
9,5% и 20,3% у контрольного препарат и опытного препарата, соответственно, по 
сравнению с активностью до рН обработки.

По полученным результатам можно делать вывод, что использование 
нанооксида ZnO в технологии культивирования продуцента не влияет на рН 
стабильность конечного продукта (фермента). 24 часовая рН обработка обоих 
ферментных препаратов (контрольного и экспериментального) при разных 
значениях рН оказывает аналогичное действие на рН- стабильности всех трех 
типов внеклеточных протеаз с сохранением преимущества по каталитической 
активности у экспериментального препарата активности кислых протеаз на 17,5-
28,6%, нейтральных протеаз в 2 раза, щелочных протеаз – на 10%. 

Температурные оптимумы действия ферментных препаратов были 
установлены при проведении гидролиза желатина в течении 3-х часов при 
значениях рН, установленных для каждого типа ферментов – 3,6 (кислые 
протеазы), 7,4 (нейтральные протеазы) и 9,0 (щелочные протеазы), при разных 
температурах в диапазоне от 20о до 90 °С.

Согласно полученным данным (Рис. 3А-В), температурные оптимумы 
действия обоих ферментных препаратов являются идентичными, с сохранением 
преимущества каталитической активности у экспериментального ферментного 
препарата, полученного с использованием наночастиц ZnO на этапе 
культивирования продуцента.

Кислые протеазы у обоих препаратов характеризуются высокой активностью 
в широком температурном диапазоне от 30°С до 80°С, с максимальными 
значениями (16800 ед/г – контрольный препарат и 18480 ед/г экспериментальный 
препарат) при 60°С. В стандартных условиях проведения гидролиза (t 40 °C, рН 
3,6, продолжительность – 3 часа) активность кислых протеаз ниже, составляя 
57,6% (контрольный препарат) и 63,3% (экспериментальный препарат) от 
активности, получаемой при температуре 60°C. Стимулирующий эффект, 
полученный от использования наночастиц у экспериментального ферментного 
препарата, составил 20,8% (Рис. 3А).

У нейтральных протеаз температурный оптимум лежит в более узком 
диапазоне от 30 до 50°С, с максимальным значением при 40°С (Рис. 3Б). При 
дальнейшем повышении температуры активность держится практически на 
одном уровне. У оптимизированного препарата активность нейтральных протеаз 
превышает уровень контрольного почти в 2 раза. 

Для щелочных протеаз установлено два температурных оптимума действия: 
первый – от 30°С до 50°С, с максимумом при 40°С и второй – от 60° до 80°С, с 
максимумом при 70°С (Рис. 3В). При 40°С (стандартная температура проведения 
гидролиза) активность щелочных протеаз оптимизированного ферментного 
препарата на 13,8% выше по сравнению с контролем. 

Результаты исследования показывают, что наночастицы ZnO использованные 
в качестве стимуляторов биосинтеза внеклеточных протеаз при культивирование 
микромицета T. koningii не влияют на температурные оптимумы действия протеаз, 
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Рис. 3. Температурные оптимумы действия кислых (А), нейтральных (Б) и ще-
лочных (В) протеаз ферментных препаратов, полученных при культивировании 
микромицета T. koningii в классических условиях (контроль) и с использованием 

наночастиц ZnO (экспериментальный вариант).

Рис. 4. Термостабильность кислых (А), нейтральных (Б) и щелочных (В) протеаз, 
полученных при культивировании микромицета T. koningii в классических услови-
ях (контроль) и с использованием наночастиц ZnO (экспериментальный вариант).
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о чем свидетельствует их идентичность у обоих типов ферментных препаратов, а 
способствуют увеличению их каталитических способностей, особенно в случае 
нейтральных протеаз (выше в 2 раза)

Термостабильность ферментных препаратов определяли посредством 
измерения активности кислых (рН 3,6), нейтральных (рН 7,4) и щелочных (рН 
9,0) протеаз в стандартных условиях после их термической обработке течение 60 
минут в диапазоне от 30°С до 90°С. Результаты отображали в виде зависимости 
остаточной активности от температуры. За 100% принимали начальную 
активность раствора фермента. 

Результаты по остаточной активности кислых протеаз обоих ферментных пре-
паратов показывают, что протеазы сохраняют высокую активность (60-100% от из-
начального значения) после инкубирования при температуре от 30 до 50°С (Рис. 4А). 
При 60°С происходила инактивация ферментов на 65-68%, а при более высоких тем-
пературах активность контрольного препарата снижалась на 84-88%. По сравнению 
с контрольным препаратом, препарат, полученный с использованием наночастиц 
цинка, характеризуется более высокой стабильностью сохраняя при 70-90°С около 
23-33% активности (Рис. 4 А-В). 

Термообработка при разных температурах приводит к постепенному 
снижению активности нейтральных протеаз. Так, при 30°С уровень остаточной 
активности составил около 70% у обоих препаратов, а при 40 и 50°С активность 
нейтральных протеаз снизилась на 50-58% (Рис. 4Б). По мере возрастания 
температуры активность нейтральных протеаз в контрольном варианте снижается 
на 75-91,2%, в то время как в экспериментальном препарате фиксируется менее 
резкое снижение активности, на 60% , максимум, 75%.

В случае щелочных протеаз установлено, что в обоих препаратах 
фермент сохраняет около 50% активности после 60 минут инкубирования при 
температуре от 30 до 40°С. При 50°С активность снижалась на 60%, а при 
дальнейшем повышении температуры наблюдалась такая же динамика падения 
активности как в случае нейтральных протеаз. Остаточная активность колеблется 
в пределах от 8,8% до 25,7 % в контрольном препарате и, от 23,9 % до 38,4 % в 
экспериментальном препарате. 

Результаты исследований показали, что наночастицы цинка по-разному 
влияют на изучаемые типы протеаз, что можно объяснить различным 
строением ферментных молекул кислых, нейтральных и щелочных протеаз, 
то есть специфичностью расположения аминокислот, а так же особенностями 
пространственной конфигурации их полипептидной цепи и её активного центра [11]. 
Наиболее значительное воздействие наночастицы оказали на физико-химические 
свойства кислых протеаз. Так, использование наночастиц цинка при глубинном 
культивировании штамма-продуцента приводит к расширению и смещению рН 
оптимумов действия кислых протеаз и максимумов их активности в более кислую 
сторону, обеспечивая появление энзиматической активности высокого уровня (74 
% в расчёте от максимальной) при экстремально кислом значении рН 2,0.

Выводы
Была установлена эффективность использования нано-оксида цинка в 

технологии культивирования микромицета Trichoderma koningii CNMN FD 
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15 и получения ферментного препарата внеклеточных протеаз, обладающего 
высокими биотехнологическими показателями, который может быть использован 
для решения целого ряда практических задач, связанных с гидролизом 
высокомолекулярных белковых соединений. Наночастицы цинка селективно 
влияют на изучаемые типы протеаз. Использование НЧ цинка при глубинном 
культивировании штамма-продуцента приводит к расширению и смещению рН 
оптимумов действия кислых протеаз и максимумов их активности в более кислую 
сторону (до экстремально кислых значении рН 2,0). При этом наночастицы цинка 
не влияют на физико-химические свойства нейтральных и щелочных протеаз

Согласно результатам исследований, наибольшее воздействие нано-оксид 
ZnO оказывает на усиление каталитических свойств внеклеточных протеаз, 
синтезируемых продуцентом, обеспечивая увеличение активности кислых протеаз 
на 19%-23,5%, щелочных протеаз на 14,3%-17,5%. Активность нейтральных 
протеаз под воздействием наночастиц цинка увеличивается в 2 раза.

Эффект от воздействия наночастиц является стабильным, сохраняющимся 
при технологической обработке культуральной жидкости, осаждении и выделении 
ферментов, а также при воздействии на ферментные препараты экстремально 
кислых значений рН (2,2-2,0) и высоких температур 60-90оС.
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ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA

CONŢINUTUL AMONIACULUI NEIONIZAT ÎN APELE DIN FL. 
NISTRU ŞI AFLUENŢII LUI DE DREAPTA

Sandu Maria, Nedealcov Maria, Tărîţă Anatol

Institutul de Ecologie şi Geografie

Rezumat
Studiul include calculul concentraţiei amoniacului în apele fl. Nistru şi afluenţilor lui de 
dreapta în diferiţi ani. Conţinutul amoniacului neionizat a fost mai mare de 0,025 mg/
dm3 (obligatoriu vieţii piscicole) pe porţiunile fluviului: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. 
Soroca,  aval – 0,0450 mg/dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,0750 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 
mg/dm3, s. Olăneşti -  0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,0290 mg/dm3. În apa afluenţilor 
conţinutul NH3 a fost de la 0,011 la 1,140 mg/dm3 (50C), iar la 150C – de la 0,026 la 3,280 
mg/dm3 (r. Ichel, s. Ratuş, şi, respectiv, r. Bâc, aval or. Călăraşi).
Cuvinte cheie: amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta,   valoarea 
obligatorie NH3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Sandu M., Institutul de Ecologie şi Geografie, str. Academiei, 
1, MD 2028, mun. Chişinău, Republica Moldova; tel. (+373 22) 72 55 42.,
e-mail: sandu_mr@yahoo.com.

Introducere
În mediile acvatice amoniul total există în două forme chimice: amoniac neionizat 

(NH3) şi ioni de amoniu (NH4
+) cu un procent diferit al amoniacului în funcţie de pH 

şi temperatură [21, 24, 32]. Forma ionizată a amoniului (ionul de amoniu - NH4
+) are 

o toxicitate minoră comparativ cu cea a amoniacului (NH3) [5]. Pentru păstrăvul tânăr, 
de exemplu, la temperatura de 140C, conţinutul O2 de 9,5-10 mg/dm3, al amoniacului 
de 0,2-12,8  mg/dm3 şi pH-ul 7,55-9,3 timpul de rezistenţă este de la 390 min (6,5 
ore) la 8-10 min [28]. Directiva Consiliului din 18.07.1978 privind calitatea apelor 
dulci, care trebuie să fie protejate sau ameliorate pentru a se întreţine viaţa piscicolă  
(Anexa I. Lista parametrilor) prevede ca amoniacul neionizat în apele salmonicole şi 
ciprinicole poate fi în concentraţii de £0,005 mg/dm3 (orientativ) şi £0,025 mg/dm3 
(obligatoriu) şi ai amoniului total (NH3+NH4

+) de 0,02-0,04 şi <=1 mg/dm3. Amoniacul 
prezintă pericol pentru diversitatea biologică acvatică, în concentraţii de la 0,03 până 
la 2 mg/dm3 NH3, în funcţie de specie şi vârstă [8]. Cerinţele Directivei sunt preluate în 
Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă [13] (capitolul II. 
Substanţele specifice, care se introduc în apele de suprafaţă, pct. 8) (tab. 1).

Tabelul 1. Аmoniacul neionizat şi amoniul total din lista parametrilor fizici şi chimici 
aplicaţi pentru apele salmonicole şi  ciprinicole, valori minime, mg/dm3 

Parametrii 
Ape salmonicole Ape ciprinicole
G I G I

Аmoniacul neionizat (NH3) <=0,005 <=0,025 <=0,005 <=0,025
Amoniul total (NH3+NH4

+) <=0,04 <=1 <=0,02 <=1
G = orientativ; I = obligatoriu.
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Capitolul IV din Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013  (Substanţele 
periculoase, altele decât substanţele prioritar periculoase, pct. 10, 1) include familii şi 
grupe de substanţe cu efect nociv asupra mediului acvatic: substanţe care influenţează 
negativ balanţa de oxigen, în special amoniacul şi nitriţii [13].

În Ghidul Canadian privind calitatea apei pentru protecţia vieţii acvatice [6] sunt 
specificate liniile directoare privind conţinutul în ape a amoniacului (NH3, mg/dm3) în 
funcţie de pH (6,0-10,0)  şi temperatura apei (0-30°C), ca limită inferioară de predicţie 
a amoniacului de 0,019 mg/dm3 [9, 10]. 

Într-un studiu referitor la riscul ecologic al impactului amoniacului asupra 
nevertebratelor, cât şi al peştilor, s-a constatat că 5% din speciile acvatice ar prezenta 
o reducere de 20% a creşterii sau reproducerii lor la concentraţia de 0,041 mg/dm3 [7].

Deoarece calitatea apei este un factor foarte important asupra stării biotei acvatice 
şi în Republica Moldova, prezentul studiu include evaluarea conţinutului amoniacului 
neionizat (NH3), care este unul dintre poluanţii toxici în apele din fl. Nistru şi afluenţii 
lui de dreapta, reieşind din informaţia existentă a concentraţiei totale a compuşilor 
amoniului (NH3+NH4

+) [1-3, 16-20, 25, 26, 29, 30, 33, 34] în funcţie de pH (6,0-10,0)  
şi temperatura apei, selectând-o pe cea de 50C şi 150C.

Materiale şi metode
Pentru determinarea concentraţiei amoniacului (NH3) în apele de suprafaţă din 

Republica Moldova în funcţie de pH şi temperatură a fost utilizată metoda de calcul 
[21, 24, 32], fiind elaborat de Institutul de Ecologie şi Geografie şi standardul naţional 
SM 353:2020 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniac (NH3). Metodă de 
calcul” [22].  Metoda se aplică pentru concentraţia 0–4 mg/dm3 a compuşilor de amoniu 
(NH3+NH4

+). Eroarea metodei este de 4,56%; 5,46% şi 2,91% pentru temperaturile de 
50C, 150C şi respectiv de 250C, valoarea medie fiind de 4,32 % [22].

Evaluarea concentraţiei amoniacului (NH3) în apele de suprafaţă din Republica 
Moldova a fost realizată în baza informaţiei din publicaţiile ştiinţifice din diferiţi 
ani  (1980-2020), Anuarul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (valoarea maximă, 
anii 2015 şi 2016) [1-3, 16-20, 25, 26, 29, 30, 33, 34] şi proiectele de cercetări 
aplicative realizate de Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate al Institutului 
de Ecologie şi Geografie: 06.411.020A. „Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, 
dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica 
Moldova” (2004-2010);  1.817.08.05A. „Impactul factorilor naturali şi antropici asupra 
geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării  
managementului  resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative” (2011-
2014) şi 15.817.02.21A „Crearea şi ţinerea Băncii de date a registrului sistemului 
informaţional automatizat al fondului ariilor naturale protejate de stat” (2015-2019), 
privind concentraţia compuşilor amoniului (NH3+NH4

+) şi valoarea pH-ului. Calculul 
s-a realizat în funcţie de pH-ul 7,0-10,0 şi temperatura apei, care variază pe anotimpuri, 
dar şi pe timpul de zi şi noapte, selectată fiind temperatura de 50C şi 150C.

Rezultate şi discuţii.
Reieşind din informaţia că apele râurilor mici din republică se caracterizează 

printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu [12], a fost calculat conţinutul 
amoniacului neionizat (NH3) în apele fl. Nistru şi afluenţilor lui de dreapta în baza 
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informaţiei existente a concentraţiei totale a compuşilor amoniului (NH3+NH4
+) şi pH-

ul apei din diferiţi ani (1980-2019) [1-3, 16-23, 28, 29, 32, 33, 36, 37].
Specific proprietăţilor amoniacului neionizat este că procentajul lui la temperaturile 

de la 00C până la 300C şi pH-ul 7,0-10,0 este în creştere de 2,2-10,8 ori, iar cu modificarea 
pH-ului la aceeaşi temperatură concentrația procentuală a  amoniacului neionizat în apă 
creşte de sute de ori. De ex., la temperatura de 100C procentul NH3 de la pH-ul 7,0 la 
pH-ul 10,0 creşte de 395 ori, iar la 00C fiind o creştere de 594 ori, deci şi conţinutul NH3 
(mg/dm3) va creşte în ape odată cu temperatura şi pH-ul [21].

Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane în Republica Moldova este 
cauzată în cele mai multe cazuri de: scurgerile apelor meteorice, diferite depozite, 
câmpuri agricole, şeptelul casnic, evacuările de ape uzate insuficient epurate sau 
neepurate provenite din sectorul casnic şi industrial, etc. În anuarul Inspectoratului de 
Protecţie a Mediului se specifică că din 133 staţii de epurare a apelor uzate în raioanele 
din bazinul fl. Nistru în a. 2018 cu epurare normativă funcţionau doar 6 unităţi (4,5%), 
cu epurare insuficientă – 94 unităţi (70,7%),  cu epurare parţială – 11 unităţi (8,2%) şi 
nu funcţionau 22 (16,6%) de sisteme de tratare [3].  

În Cadastrul Apelor este specificat că prin deversarea apelor uzate în apele de 
suprafaţă din bazinul fl. Nistru în a. 2012 s-a deversat 193,173 tone de amoniu, ceea 
ce constituie cca  66% din totalul pe republică (291,431 tone), distribuirea pe raioane 
fiind menţionată în tabelul 2 [18]. Cea mai mare cantitate de amoniu a fost deversată în 
municipiile Chişinău, Tighina, Bălţi şi în raioane fiind deversat amoniu în cantitate mare: 
Orhei – 14,78 tone, Călăraşi – 4,197 tone, etc. (tab. 2). În r-nul Soroca s-au deversat 0,46 
mln. m3 de ape uzate, dar nu este specificată prezenţa amoniului în apele deversate.

Tabelul 2. Cantitatea amoniului deversat în obiectele acvatice de suprafaţă 
din bazinul fl. Nistru, a. 2012

Unitatea
teritorial- administrativă NH4

+, tone Unitatea 
teritorial- administrativă NH4

+, tone

Total pe republică 291,431 r-nul Ialoveni 0,013
mun. Chişinău 21,058 r-nul Ocnița 0,469
inclusiv, or. Chişinău 3,607 r-nul Orhei 14,78
or. Vadul lui Vodă 0,274 r-nul Rezina 0,007
or. Cricova 17,177 r-nul Sîngerei 1,767
mun. Bălti 52,441 r-nul Soroca 0,000
mun. Tighina 60,231 r-nul Străşeni 0,034
r-nul Anenii Noi 3,140 r-nul Ştefan-Vodă 1,395
r-nul Călăraşi 4,197 r-nul Teleneşti 2,012
r-nul Căuşeni 2,813 UTDS Nistrului 1,330
r-nul Donduşeni 0,372 or. Slobozia 0,622
r-nul Drochia 2,273 or. Dnestrovsc 0,708
r-nul Floreşti 2,453 Total în bazinul fl. Nistru 193,173

Conţinutul amoniacului neionizat în apa din fl. Nistru. În marea majoritate a 
probelor de apă studiate din fl. Nistru concentraţia amoniului sumar (NH3+NH4

+) era 
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mică în diferiţi ani (1981-2019), astfel şi conţinutul amoniacului era mai mic de 0,025 
mg/dm3, spre exemplu în apele şi sursele bibliografice menţionate în tabelul 3, fiind 
mai mare pe unele porţiuni: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. Soroca, aval – 0,045 mg/
dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,075 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 mg/dm3, s. Olăneşti - 
0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,029 mg/dm3. În capitolul 3.2 (Regimul hidrochimic în 
apele Nistrului inferior) din publicaţia Juravleova L. A. (1992) [34], este menţionat că 
conţinutul N-NH4

+ în apa Nistrului inferior în anii 1985-1988 a variat de la 0,369 mg/
dm3 la 0,752 mg/dm3, iar al amoniacului neionizat calculat – de la 0,0005 mg/dm3 la 
0,029 mg/dm3.

Tabelul 3. Concentraţia (NH3+NH4
+), sursele bibliografice, pH-ul şi conţinutul 

amoniacului neionizat (NH3) în apele din fl. Nistru calculat la temperatura de 50C şi 150C.

Secţiunea fl. 
Nistru 

Sursa 
bibliografică pH, un

(NH3 + 
NH4

+), mg/
dm3

NH3
mg/dm3

50C 150C
s. Naslavcea [1, 2] 8,8 0,10-0,36 0,0065-0,023 0,014-0,051

or. Otaci [1, 2, 19] 7,9-8,3 0,03-0,16 0,0004-0,0034 0,002-0,0079

or. Soroca,  
amonte [17] 7,2-8,2 0,23-0,46 0,0008-0,0079 0,0019-0,018

aval [17] 8,4 0,73 0,019 0,045
lacul Dubăsari,
or. Rezina baraj [1, 2, 19, 29] 8,1-8,7 0,10-0,51 0,0019-0,0052 0,0044-0,013

or. Vadul lui 
Vodă [1, 2, 29, 33] 8,0-8,6 0,15-0,56 0,0032-0,011 0,0074-0,025

s. Gura Bâcului, 
amonte revărsarea 
r. Bâc

[1, 19] 8,0-8,3 0,3-0,31 0,0034-0,0065 0,0078-0,0148

s. Gura Bâcului, 
aval revărsarea 
r. Bâc 

[16, 20] 7,6-7,8 7,35-24,7 0,032-0,170 0,075-0,400

aval revărsarea 
r. Bâc [20] 7,7 1,64 0,009 0,0210

or. Tighina [19, 29] 7,85-8,0 0,5-0,73 0,0039-0,0079 0,0091-0,0185

s. Sucleia [29] 8,2 0,95 0,0163 0,0376

s. Olăneşti [1, 19, 29] 7,95-8,2 0,4-0,67 0,0036-0,0082 0,009-0,019

s. Palanca [1, 2, 34] 7,1-8,6 0,26-0,752 0,0005-0,013 0,0012-0,029

Conţinutul amoniacului în apa afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru. Conţinutul 
amoniului (NH4

+) în apele de suprafaţă din republică variază anual [11, 16]. Conform 
datelor prezentate de Inspectoratul Ecologic de Stat, de exemplu, concentraţia (a. 2001-
2014) în apa din lacul Ghidighici, baraj, a fost în descreştere şi a variat de la 4,4 mg/dm3 

la 0,11 mg/dm3, iar în r. Bâc aval de mun. Chişinău (s. Sângera) fiind în creştere – de la 
16,4 mg/dm3 (a. 2001) la 77,0 mg/dm3 (a. 2012) şi ulterior în descreştere până la 25,4 
mg/dm3 (a. 2014) [16].  
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În apa unor porţiuni ale afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru concentraţia amoniului 
(NH3+NH4

+) era mică în diferiţi ani (1981-2019) şi conţinutul amoniacului fiind mai 
mic de 0,025 mg/dm3: r. Răut (amonte mun. Bălţi şi aval s. Vărvăreuca), r. Căinar (s. 
Gura Căinarului), r. Ciulucul Mare, Ciulucul Mic, r. Camenca (s. Gura Camencii), r. 
Cogâlnic (s. Cişmea), etc.

Este semnificativă informaţia privind concentraţia amoniului (NH3+NH4
+) în apa 

din r. Răut, aval de or. Orhei (a. 2016), care a fost de 0,07-0,56 mg/dm3 [2], amoniacul 
fiind calculat la 0,0057-0,013 mg/dm3, fapt ce se deosebeşte de informaţia Gladchi 
(2015-2018) [11], în care este menţionată concentraţia amoniului total, s. Ustia, de 
0,72-3,4 mg/dm3, amoniacul fiind calculat la temperatura de 50C de 0,029-0,35 mg/dm3 
şi la cea de 150C - de 0,065-0,528 mg/dm3 (tab. 4).

În apa din unele porţiuni ale râurilor Răut, Ciulucuri, Camenca, Cubolta, Bâc, 
Ichel şi Botna conţinutul amoniacului calculat pentru temperatura de 50C a fost de 
la 0,011 (r. Ichel, s. Ratuş)  la 1,14 mg/dm3 (r. Bâc, aval or. Călăraşi ), iar la cea de 
150C a fost de la 0,026 (r. Ichel, s. Ratuş) la 1,8 mg/dm3 (r. Bâc, aval mun. Chişinău, 
s. Sângera), 2,7 mg/dm3 - r. Bâc, s. Gura Bâcului, şi 3,28 mg/dm3 - r. Bâc, aval or. 
Călăraşi, fiind depăşită concentraţia de 0,025 mg/dm3 NH3 în majoritatea cazurilor la 
ambele temperaturi de 1,04-131,2 ori (tab. 4).

Tabelul 4. Conţinutul amoniacului (NH3) în apele din afluenţii de dreapta ai fl. Nistru

Râul Secţiunea recoltării Sursa 
bibl.

pH, 
un

(NH3+
NH4

+), 
mg/dm3

NH3
mg/dm3

50C 150C

r. Răut mun. Bălţi, amonte [17] 7,7-8,1 0,24-1,30 0,0013-
0,0057

0,0031-
0,013

or. Bălţi, aval [17, 18] 7,95-
8,4 4,7-17,3 0,081-

0,47
0,186-
1,06

or. Floreşti, aval [1, 2] 8,1 0,50 0,0068 0,016
s. Vărvăreuca, aval [1, 2] 7,9 0,57 0,0049 0,011
s. Ordăşei [17] 8,6 0,42 0,018 0,039

r. Răut or. Orhei, amonte [1, 2] 7,6 0,43 0,0019 0,0044
 s. Ustia, aval [2] 8,0 0,56 0,0059 0,015

[11] 8,8-9,8 0,72-3,4 0,029-
0,35

0,065-
0,528

r. Camenca s. Gvozdova [17] 8,4 7,6 0,200 0,460
r. Cubolta s. Cubolta [17] 8,4 3,2 0,086 0,196
r. Ciulucul Mic gura de vărsare [17] 8,25 0,72 0,014 0,032
r. Ciulucul Mare gura de vărsare [30] 9,0 3,1 0,300 0,640
r. Ciulucul 
Mijlociu gura de vărsare [30] 7,9-9,0 1,6-2,8 0,014-

0,280
0,060-
0,580

r. Bâc or. Călăraşi,  amonte [17] 8,2 0,76 0,013 0,030
or. Călăraşi,  aval [17] 8,1 83,0 1,14 3,280

or. Străşeni, aval [2, 20, 
30]

7,75-
8,3 2,9-25,6 0,018-

0,55
0,056-
1,260

mun. Chişinău 
amonte SEB

[2, 20, 
34] 7,8-8,5 1,94-9,5 0,017-

0,145
0,039-
0,481
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s. Sângera, s. 
Bulboaca [2, 17] 7,6 - 

8,3 14,8-89,0 0,065-
0,78

0,150-
1,80

s. Gura Bâcului [2, 20] 7,4 - 
8,25 11,5-36,3 0,025-

0,704 0,06-1,61

[30] 8,6 28,8 1,215 2,70
r. Ichel s. Ratuş [17] 8,1 0,82 0,011 0,026

s. Goieni [2, 30] 7,6 - 
8,4

6,7
10,7

0,020
0,290

0,048
0,65

r. Botna s. Ulmu – 
s. Chircăieşti [17] 8,0-8,7 0,59-1,26 0,014-

0,031
0,032-
0,068

În apa din diferiţi ani (1981-2019) pe multe porţiuni, îndeosebi ale afluenţilor 
de dreapta din bazinul fl. Nistru, concentraţia amoniului (NH3+NH4

+) era mare, iar 
în funcţie de pH şi temperatură şi conţinutul amoniacului neionizat calculat depăşea 
valoarea de 0,025 mg/dm3, specificată în cerinţele Directivei Consiliului (78/659/
CEE) privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea 
întreţinerii vieţii piscicole şi Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013 privind 
condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă [8, 13]. 

Din diverse izvoare istorice se cunoaşte că ihtiofauna de pe teritoriul actual al 
Republicii Moldova până la începutul sec. al XIX era puţin influenţată de factorii 
antropici [31]. Actualmente se observă, că ihtiofauna tuturor ecosistemelor acvatice 
naturale din Republica Moldova a suferit modificări cardinale, caracterul succesional 
al ihtiocenozelor fiind ca model sigur în elucidarea bunăstării ecosistemelor acvatice şi 
al factorilor de impact [4]. 

Unul dintre motivele dispariţiei peştilor în râurile mici din republică fiind şi 
prezenţa amoniacului. Astfel este important de inclus în documentele normative şi de 
monitorizat conţinutul amoniacului neionizat în apele bazinelor acvatice, îndeosebi 
destinate activităţii piscicole, pentru a respecta valoarea de 0,025 mg/dm3 NH3. Prin 
inventarierea de către Inspectoratul de Protecţie a Mediului a modului de folosinţă a  
bazinelor acvatice (a. 2018) s-a constatat că în activitatea piscicolă se utilizează 2307 
bazine acvatice în bazinul fl. Nistru [3].

Unele propuneri ce ţin de prevenirea poluării pentru folosirea raţională a resurselor 
acvatice sunt menționate de Inspectoratul de Protecţie a Mediului [3]. 

Concluzii
În apa din fl. Nistru concentraţia amoniului sumar (NH3+NH4

+) era mică în diferiţi 
ani (1981-2019), concomitent şi conţinutul amoniacului era mai mic de 0,025 mg/dm3, 
fiind mai mare pe unele porţiuni: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. Soroca,  aval -  0,045 
mg/dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,075 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 mg/dm3, s. Olăneşti 
-  0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,029 mg/dm3. 

Conţinutul amoniacului neionizat calculat în apa Nistrului inferior (s. Palanca)  în 
anii 1985-1988 a variat de la 0,0005 mg/dm3 la 0,029 mg/dm3. 

În apa afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru conţinutul amoniacului calculat pentru 
temperatura de 50C a constituit de la 0,011 (r. Ichel, s. Ratuş)  la 1,14 mg/dm3 (r. Bâc, 
aval or. Călăraşi ), iar la cea de 150C a fost de la 0,026 (r. Ichel, s. Ratuş)  la 1,8 mg/dm3 
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(r. Bâc, aval mun. Chişinău, s. Sângera), 2,7 mg/dm3 - r. Bâc, s. Gura Bâcului, şi 3,28 
mg/dm3 - r. Bâc, aval or. Călăraşi, fiind depăşită concentraţia de 0,025 mg/dm3 NH3 în 
majoritatea cazurilor la ambele temperaturi de 1,04-131,2 ori.

Deci este importantă monitorizarea conţinutului amoniacului neionizat în apele 
de suprafaţă din republică, fiind necesar de găsit un echilibru între pH şi concentraţia 
amoniacului, recomandat fiind pH-ul 7,0-7,5 la deversarea apelor uzate.
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SUBURBANE GHINDEȘTI ȘI MĂRCULEȘTI (RAIONUL FLOREȘTI)
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Rezumat
La evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos a fost stabilit că cea mai mare 
cantitate de fitomasă proaspătă a fost înregistrată în s. Mărculești după care urmează or. 
Bălți, amonte și la periferie, în restul stațiunilor la același nivel. Au fost remarcate, la 
unele probe, diferențe esențiale în masa vegetală verde și uscată, explicată prin diferența 
fazelor fenologice a diferitor specii de plante. A fost stabilit, că cea mai mare cantitate de 
fitomasă verde și uscată, materie organică și cantitate de apă au fost determinate în probele 
din s. Mărculești, amonte or. Florești, unde impactul antropic este minimal. După fitomasa 
uscată și materia organică (cele mai importante produse a biocenozelor), pe ultimul 
loc se situează gara auto Bălți. Acest fapt se datorează efectului negativ al impactului 
antropic din ecosistemul urban Bălți asupra biodiversității și prezenței a diferitor familii 
(Chenopodiaceae și Poaceae) de plante vegetale în probele analizate.
Cuvinte cheie: ecosisteme urbane și rurale,  producția primară a fitocenozelor, fitomasă 
proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Bulimaga Constantin, Institutul de Ecologie şi Geografie, 
str. Academiei, 1, MD  2028 Chişinău, Republica Moldova; tel. (+ 373 022) 723544;
e-mail: cbulimaga@yahoo.com

Introducere
Deoarece biodiversitatea este din ce în ce mai vulnerabilă faţă de acţiunea 

impactului, declanşat de activităţile antropice, se impune necesitatea monitorizării 
diversităţii biologice terestre îndeosebi în ecosistemele urbane (EU) și suburbane (SU), 
în scopul luării măsurilor urgente de protecţie şi conservare a acesteia.

Anterior, autorii [1] au stabilit, că în ecosistemele urbane se produce un 
dezechilibru în raportul speciilor spontane (Lotus corniculatus L., Coronilla varia L., 
Plantago major L., Achillea millefolium L. etc.) și a celor cultivate cu scop decorativ 
pe de o parte și pe de altă parte invazia speciei Ambrosia artemisifolia L., care provoacă 
alergii în timpul înfloririi și prejudicii sănătății populației. Un impact asupra vegetației 
îl reprezintă specia parazită Cuscuta europaea L., prezența căreia a fost semnalată în 
EU Orhei și Telenești. Această specie trebuie monitorizată și luate măsuri de lichidare 
pentru a evita răspândirea ei în alte sectoare ale orașului.

Pentru  estimarea  impactului antropic asupra diversității vegetale, auitorii 
[2], au efectuat cercetări privind evaluarea producției primare a fitocenozelor din 
r-nul Telenești. A fost stabilită dependența fitomasei de locul de colectare în cadrul 
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ecosistemului urban și de conținutul de humus (materia organică) din solul, unde au 
fost prelevate plantele. Cea mai mare cantitate de fitomasă proaspătă a fost înregistrată 
în stațiunea IV (amonte Telenești (la periferia ecosistemului), r. Ciulucul Mic) ce 
constituie 664 g/m2, iar conținutul de humus este de 5,70%. În stațiunea VI ( r. Răut, 
s. Sărătenii Vechi) cantitatea fitomasei este cea mai mică - 226 g/m2, iar conținutul de 
humus constituie 2,28%. Cercetările efectuate au demonstrat, că vegetația în ansamblu 
este supusă influenței factorului antropic, gradului scăzut de umiditate a solului, 
condițiilor locale (calitatea solului) și pășunatului intens din albia r. Răut, ceea ce scade 
simțitor capacitatea de creștere și dezvoltare a florei.

Grație faptului, că până în prezent sunt efectuate un număr redus de cercetări 
privind productivitatea fitocenozelor în ecosistemele cu impact major, prezintă interes 
studiul impactului antropic asupra  biodiversității în cadrul mai multor ecosisteme 
urbane și suburbane din republică.

Scopul prezentei lucrări este de a evalua masa vegetală în ecosistemul urban 
Bălți și ecosistemele suburbane din raionul Florești.

Materiale și metode
Prelevarea speciilor de plante a avut loc în prima jumătate a lunii august, a. 2020, 

majoritatea plantelor fiind în fenofaza de fructificare, întrucât perioada favorabilă pentru 
estimarea producției primare corespunde cu fenofazele de înflorire și fructificare [5]. 

Stațiunile de prelevare a probelor includ sectoarele: I – Amonte or. Bălți, r. Răut; 
II – Gara auto, or. Bălți, r. Răut; III – Periferia or. Bălți, str. Paravoznaia; IV – s. 
Mărculești, amonte or. Florești; V – s. Ghindești, r. Răut.

Pentru determinarea producției primare a fitocenozelor din stațiunile menționate, 
au fost efectuate ridicări fitocenologice, conform metodologiilor [3-8]. Aceasta 
presupune efectuarea operațiunilor în două etape:

I – Lucrul în câmp – constă în colectarea fitomasei și cântărirea acesteia la fața 
locului, și

II – Lucrul în laborator – activitate migăloasă care necesită o perioadă de câteva 
zile [2]. Pentru aprecierea potențialului productiv al asociațiilor vegetale a fost utilizată 
metoda patratelor [3-8].

Metoda constă în selectarea aleatorie a suprafeței de 1m2 din cadrul unei fitocenoze 
și secerarea/tăierea vegetației (cu secera sau foarfeca) la nivelul solului, obținându-
se astfel producția primară netă momentană sau așa-zisa recoltă supraterană. Ulterior, 
recolta se ambalează în pungi de plastic și se cântărește pe loc cu cântarul dinamometric. 
În lipsa acestuia, probele se pot cântări și în laborator. Se face media cântăririlor și se 
află fitomasa verde medie pe m2. Se repetă apoi experimentul într-o altă fitocenoză [3- 
8]. Evaluarea producției nete este exprimată în: kg, t/m2, t/ha prin cântărirea fitomasei 
de pe mai multe suprafețe de probe reprezentative. Dacă această cântărire se face o dată 
sau de puține ori într-o perioadă de vegetație, aceasta reprezintă producția primară netă 
momentană determinată la data (datele) respectivă. Când cântărirea se face repetat, 
la intervale egale de timp pe toată perioada de vegetație, obținem, prin însumarea 
fitomaselor, producția primară netă anuală. În cazul în care se ia în calcul doar fitomasa 
de deasupra solului, se obține producția primară netă parțială supraterană, iar dacă se 
adaugă și cea subterană obținem producția primară netă globală [4, 6-8]. 
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Pentru a afla cantitatea de fitomasă uscată, recolta a fost introdusă în etuvă și 
deshidratată la temperatura de 105oC până la greutatea constantă. Ulterior, materialul 
vegetal a fost tocat în bucăți lungi de 2-3 cm și apoi ars complet. Cenușa rezultată a fost 
cântărită. Rezultatul se scade din greutatea uscată și se obține cantitatea de substanță 
organică exprimată în g/m2. Scăzând fitomasa uscată din cea proaspătă se obține 
cantitatea de apă din biomasa vegetală.

Producția primară înseamnă energia acumulată de plante, reprezentând forma de 
stocare fundamentală în structura ecosistemului. Pentru aprecierea producției primare 
este necesar să se cunoască nu doar fitomasa proaspătă a stratului ierbos. Aceasta 
presupune și fitomasa uscată, masa organică, cantitatea apei din materialul vegetal. 
Energia ce ramâne stocată în materia organică formează producția primară netă. 
Producția primară netă se acumulează în timp ca fitomasă. Aceasta constituie cantitatea 
raportată la unitatea spațială. Se poate evalua in grame de masă umedă, uscată, conținut 
în carbon sau echivalentul caloric respectiv energie potențială (cal sau kcal) [4, 8, 6, 7].

Rezultate și discuții
Determinarea fitomasei proaspete a stratului ierbos. Producția primară (fitomasa) 

netă (ceea ce rămâne în plante după consumul de materie organică și energie utilizate 
în procesele fiziologice ale fitoindivizilor) constituie baza nutrițională a consumatorilor 
primari si a oamenilor, cea care susține viața pe Terra. Deci, fitomasa proaspătă ne oferă 
informații referitor la starea si capacitatea ecosistemului [5]. Rezultatele obținute sunt 
prezentate în fig. 1.

Fig. 1. Fitomasa proaspătă a stratului ierbos în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești.

În baza rezultatelor din fig.1, putem menționa, că cea mai mare cantitate de 
fitomasă proaspătă se înregistrează în s. Mărculești, aceasta fiind de 1324 g/m2. În 
celelalte stațiuni fitomasa proaspătă practic este aceeași, menținându-se în limitele 452 
g/m2 (or. Bălți, amonte și la periferie) și respectiv 606 g/m2 (gara auto, or. Bălți).

Determinarea fitomasei uscate a stratului ierbos. Cea mai mică cantitate de masă 
vegetală uscată se atestă pentru zona gării auto din or. Bălți – 144 g/m2, după care 
urmează zona r. Răut din s. Ghindești și amonte de or. Bălți, cu 230 și respectiv 240 g/m2. 
O cantitate mai mare de fitomasă uscată  a fost stabilită la periferia or. Bălți – 350 g/m2, 
iar cea mai mare cantitate îi revine localității Mărculești – 370 g/m2 (fig. 2).
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Datele din fig. 2, indică, la faptul, că masa vegetală uscată diferă (și nu) esențial 
de masa vegetală umedă. Aceasta se explică prin faptul, că în probele date au fost 
prezente diferite specii de plante, unele din ele (reprezentanți ai fam. Chenopodiaceae), 
uscându-se, au devenit foarte ușoare, iar altele – practic nu și-au schimbat greutatea 
atât de considerabil, întrucât acestea erau în fenofaza de fructificare și aveau spice 
(fam. Poaceae).

Fig. 2. Fitomasa uscată a stratului ierbos în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești

Cantitatea de materie organică a stratului ierbos. Materia organică acumulată la 
un anumit timp și arie se mai numește și recoltă [7]. Materia organică are o însemnătate 
enormă pentru vegetație, aceasta servind drept sursă de nutriție și dezvoltare a plantelor 
– producători primari ai lanțurilor trofice. Rezultatele obținute experimental sunt 
prezentate în fig. 3.

Fig. 3. Cantitatea de materie organică în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești

Cea mai mare cantitate de substanță organică se înregistrează atât în proba de 
fitomasă din s. Mărculești – 316 g/m2, cât și în cea de la periferia or. Bălți – 314 g/m2. 
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În s. Ghindești și amonte de or. Bălți au fost stabilite 206 g/m2 și respectiv 200 g/m2de 
substanță organică. Cea mai mică cantitate de substanță organică a fost stabilită pentru 
proba de material vegetal din preajma gării auto din Bălți – doar 120 g/m2. Aceasta se 
explică prin faptul, că în preajma gării impactul antropic asupra aerului și solului este 
major, ceea ce contribuie esențial la micșorarea cantității de substanță organică.

Cantitatea de apă din biomasa vegetală. Apa este esențială în creșterea și 
dezvoltarea plantelor, precum și în menținerea mai îndelungată a perioadei de vegetație. 
Cu părere de rău, seceta care a fost prezentă practic pe tot parcursul verii, cât și lipsa 
precipitațiilor din acest an au afectat productivitatea plantelor. Datele din fig. 4 indică la 
faptul, că cea mai mare cantitate de apă o regăsim pentru vegetația din s. Mărculești – 
954 g/m2. La polul opus se înregistrează 102 g/m2 în proba de material vegetal recoltată 
de la periferia or. Bălți. În celelalte probe de fitomasă constituie 462 g/m2 – la gară auto 
or. Bălți, 278 g/m2 – s. Ghindești și 222 g/m2 amonte de or. Bălți (fig. 4).

Fig. 4. Cantitatea apei din biomasa vegetală în EU Bălți și ES Mărculești și Ghindești

Drept concluzie putem afirma, că cercetările realizate au scos în evidență  că cea 
mai mare cantitate de fitomasă verde, uscată, materie organică și cantitate de apă au fost 
remarcate în probele prelevate în s. Mărculești, (amonte or. Florești) și acest fapt este 
confirmat și în lucrarea [2], unde probele de fitocenoze au fost prelevate de asemenea 
amonte de or. Telenești (periferie), unde impactul antropic, în comparație cu cel din 
ecosistemele urbane, în ambele cazuri, este minimal. Menționăm, că după cantitatea 
de fitomasă uscată și materie organică (cele mai importante produse a biocenozelor), 
pe ultimul loc se situează gara auto Bălți. Acest fapt se explică prin efectul negativ al 
impactului antropic în ecosistemul urban asupra biocenozelor.

Concluzii
1. Cea mai mare cantitate de fitomasă proaspătă se înregistrează în s. Mărculești, 

aceasta fiind de 1324 g/m2. În celelalte stațiuni fitomasa proaspătă practic este aceeași, 
menținându-se în limitele 452 g/m2 (or. Bălți, amonte și la periferie) și respectiv 606 g/
m2 (gara auto, or. Bălți).
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2. Masa vegetală uscată în unele probe diferă esențial de masa umedă. Acest fapt 
este explicat prin prezența în probe a multor specii de plante la diferite faze fenologice 
(de coacere din fam. Chenopodiaceae și fructificare din fam. Poaceae).

3. Cea mai mică cantitate de substanță organică a fost stabilită pentru proba de 
material vegetal recoltată din preajma gării auto (or. Bălți) – doar 120 g/m2 explicat 
prin faptul, că în preajma gării impactul antropic influențează negativ nu numai asupra 
calității aerului, dar și a solului, ceea ce contribuie esențial la scăderea cantității de 
substanță organică.

4. Seceta care a persistat practic pe tot parcursul verii, cât și lipsa precipitațiilor 
din acest an au afectat într-o mare măsură productivitatea plantelor.
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STAŢIA DE EPURARE BIOLOGICĂ A APEI REZIDUALE 
SRL ,,GLORIN-INGINERING” DIN ECOSISTEMUL URBAN BĂLŢI 

ȘI IMPACTUL ACESTEEA ASUPRA MEDIULUI

Bulimaga Constantin, Țugulea Andrian, Portarescu Anastasia

Institutul de Ecologie și Geografie

Rezumat
A fost stabilită dinamica procesului de epurare a apelor reziduale la Stația de epurare 
biologică (SEB) SRL ,,Glorin-Inginering” Bălţi în perioada 2015-2019. Rezultatele 
demonstrează că în a. 2011-2018, a fost depășită norma după conținutul ionilor de amoniu, 
materii în suspensii și CBO5 (HG 950 din 25.11.13) până la 13.06.2018.  Investigațiile de 
laborator indică o poluare în secțiunea aval SEB, față de amonte după materii în suspensii, 
conținutul ionilor de amoniu și CBO5. Consumul biologic de oxigen în amonte de SEB 
constituie 5,71 mg/dm3, în aval 7,52 mg/dm3 ca rezultat al influenței stației. Cu toate că 
ecosistemul urban Bălți și cele studiate anterior, Telenești, Orhei și Chișinău dispun de 
SEB, din cauza gradului de epurare necorespunzător a apelor reziduale are loc o poluare 
majoră a apelor de suprafață. O sursă de poluare a mediului din ecosistemul urban Bălți o 
constituie și depozitul de nămol de la SEB SRL ,,Glorin-Inginering”. Analizele probelor 
de ape reziduale epurate la SEB Bălți în a. 2020 au demonstrat, că nu au loc depășiri a 
normelor atribuite acestei stații de epurare pentru nici un component.
Cuvinte cheie: ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de 
nămol, sursă de poluare, efect de seră.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Bulimaga Constantin, I.P. Institutul de Ecologie şi 
Geografie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, str. Academiei, 1, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova; e-mail: cbulimaga@yahoo.com; tel. (+ 373 022) 723544

Introducere
Autorii [5, 6, 8] au efectuat cercetări privind impactul antropic asupra apelor de 

suprafață, învelișului de sol și a diversității floristice din ecosistemul urban Chișinău. 
În lucrarea [6] a fost efectuată analiza conținutului compușilor de azot în probele de 
apă prelevate din obiectele acvatice din ecosistemul urban Orhei, care demonstrează, 
că cel mai înalt grad de poluare o are apa de la stația de epurare. Este stabilit, că gradul 
de poluare a apei r. Raut este mai înalt în aval de or. Orhei, ceea ce se explică prin 
deversarea apelor epurate de la SEB, care este amplasată pe deal, și a apei râușorului 
Ivanos care traversează orașul Orhei unde are loc poluarea lui esențială.

La efectuarea analizelor chimice a apelor de suprafață din ecosistemele urbane 
Telenești și suburbane Sărătenii Vechi și Țânțăreni au fost înregistrate depășiri ale 
conținutului de N-NH4

+ și N-NO2
- în probele prelevate din r. Ciulucul Mic și r. Răut 

în limitele ecosistemelor studiate din r-nul Telenești [7]. În această lucrare a fost 
demonstrat gradul de poluare a apei râului Răut cu amoniu și fosfați în amonte și aval 
de or. Orhei, cauzat de deversarea apelor epurate necalitativ. Este evidențiat, că una 
din sursele principale de poluare a apei r. Răut din cadrul ecosistemului urban Orhei o 
prezintă apele epurate necalitativ la SEB.

În legătură cu efectuarea cercetărilor privind evaluarea impactului antropic asupra 
mediului în ecosistemul urban Bălți, prezintă interes și studiul impactului SEB din 
ecosistemul dat.
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Scopul lucrării consta în evaluarea impactului stații de epurare biologică SRL 
,,Glorin-Inginering” Bălţi asupra mediului precum și asupra r. Răut.

Materiale și metode
Obiect de studiu a servit SEB Bălți. Această întreprindere funcţionează din 1976 

şi pentru menţinerea regimului tehnologic de epurare au fost efectuate unele modificări. 
Volumul insuficient de ape, contra capacităţii de proiect, a impus implementarea 
modificărilor în procesul tehnologic. Din cele 3 secții ale bazinului de aerare, una 
funcţionează intensiv, a doua e în rezervă iar secția a treia nu funcționează. Sistemul 
de monitorizare a calităţii apelor evacuate şi influenţa deversărilor asupra receptorului 
se derulează în limita posibilităţilor tehnice de care dispune Centrul de Investigații 
Ecologice (CIE) al Agenției Ecologice Bălţi. 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului a SEB Bălți au fost efectuate calcule 
pentru stabilirea volumului de nămol depozitat în paturile de uscat, emisiile care sunt 
generate de nămolul depozitat și cantitatea de metan care se conține în emisiile de 
biogaz generat de nămolul cercetat.

Pentru evaluarea procesului de epurarea a apelor reziduale (AR) la SEB și a 
impactului acesteia asupra mediului au fost prelevate probe de apă reziduală, până 
la intrare și după epurare (la ieșire). Probele de AR au fost prelevate în următoarele 
stațiuni: la intrare - stațiile nr. 76-78. La ieșire: ape epurate în stațiile nr. 79-82.

Analiza probelor de ape reziduale prelevate au fost efectuate în laboratorul de 
referință a Agenției de Mediu din Republica Moldova.

Indicatorii fizico-chimici au fost determinați prin metoda ionometrică, a regimului 
de oxigen – titrimetrică, elementele biogene – spectrometrică de absorbție moleculară, 
metalele grele – spectrometrică de absorbție atomică.

Rezultate și discuții
Volumul apelor reziduale epurate la SEB Bălți variază de la un an la altul (fig. 1). 

În perioada de cercetare (2005-2019) valorile au fost cuprinse între 7096,8 și 9789,7 
mii m3. Volumul maxim al apelor epurate a fost înregistrat în anul 2005, iar minim în 
2011. Analizând figura 1, observăm că volumul de AR la SEB în perioada analizată nu 
variază mult de la an la an. 

Menționăm că gradul de poluare a apelor uzate de la staţia de epurare SRL ,,Glorin-
Inginering” la deversarea acestora în receptor, pentru perioada a. 2011-2018, conform 
informațiilor oferite de către Inspectoratul Ecologic de Stat [1] (fig. 2), a fost depășită 
după conținutul ionilor de amoniu și CBO5 (HG 950 din 25.11.13). 

În anul 2018 pe sectorul mun. Bălţi, evaluarea calităţii apelor r. Răut a fost 
monitorizată de către CIE al Agenției Ecologice Bălţi [1]. Rezultatul investigațiilor de 
laborator indică o poluare mai sporită în secțiunea aval de SEB comparativ cu amonte 
după materii în suspensii (MS), conținutul ionilor de amoniu și CBO5. Conținutul 
consumului biologic de oxigen în amonte de SEB constituie 5,71 mg/dm3, în aval 7,52 
mg/dm3 ca rezultat al influenței stației. Începând cu 14.06.2018, conform avizului de 
acordare a normativelor deversărilor limitat admisibile de poluanți cu AR evacuate în 
apele de suprafață, se încadrează în DLA.

Centrul de Investigații Ecologice (CIE) al Agenției Ecologice Bălţi, pe segmentul 
r. Răut (sectorul superior) prelevează probe din 6 stațiuni, unde există potențiale surse 
de poluare (fig. 3). Investigațiile denotă concentrația MS, CBO5 și NH4 mai mică 
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Fig. 1. Dinamica volumului de ape reziduale tratate la SEB Bălți.

Fig. 2. Variaţia concentraţiilor medii a Materii în suspensii, CBO5, NH4
+ la evacuare de la 

staţia de epurare SRL ,,Glorin-Inginering” (2011-2018)[1] 

Fig. 3. Variaţia concentraţiilor medii a Materii în suspensii, CBO5, NH4
+ la evacuare de la 

staţia de epurare SRL ,,Glorin-Inginering” 2018 [1]
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amonte de SEB în comparație cu valorile acestor poluanți în aval. Această dependență 
este demonstrată și pentru SEB Florești.

Pe parcursul anului 2018 au fost prelevate 24 probe de la SEB „Glorin Inginering” 
(la recepţie şi evacuare) şi 4 probe de apă din receptor, amonte şi aval de deversare. 
Rezultatele obţinute demonstrează că eficacitatea de reţinere a suspensiilor este de 87,30 
%, a consumului chimic de oxigen 82,49 %, consumul biologic 84,70 %, şi a ionilor de 
amoniu 84,65 %. Așadar, în baza cercetărilor realizate și prezentate de CIE al Agenției 
Ecologice Bălţi [1], se poate concluziona, că SRL ,,Glorin-Inginering” în perioada a. 
2011-2018 a dus la poluarea apei r, Răut cu MS, CBO5, NH4

+ în urma deversării apelor 
epurate în r. Răut.

Pentru corelarea influenţei deversărilor asupra emisarului, se compară concentraţiile 
de poluanţi din secţiunea aval de deversare cu cele amonte. În baza investigaţiilor de 
laborator [1] constatăm, că volumele de ape uzate deversate produc o concentrare sporită, 
în receptor, a substanţelor organice (CCO şi CBO5) și a conţinutului ionilor de amoniu.

Deoarece SRL ,,Glorin-Inginering” Bălţi reprezintă un obiect strategic unde este 
supus epurării întregul volum de ape reziduale, prezintă interes care este impactul SEB 
asupra mediului în ecosistemul urban.

Pentru evaluarea impactului SEB Bălți asupra r. Răut au fost studiate datele privind 
dinamica procesului de epurare a AR la SRL ,,Glorin-Inginering” pentru perioada 
2015-2019 (tab. 1).

Tabelul 1. Componența apelor uzate neepurate și tratate la Stația de epurare din mun. 
Bălți (Informație prezentată de către SRL ,,Glorin-Inginering”)
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Norma SEB Bălți 25 1000 11,25 200 12,48 7,28 n/n 1,73 400 0,5 5 10

20
19

* 292 869 283 104 32,3 10,5 197 2,09 1,78 40,4
** 8974,8 15,63 812 12,5 100 8,32 0,44 4,49 1,48 218 0,08 0,37 0,72

20
18

* 318 836 270 88 35,8 11,3 201 1,91 1.38 29.7
** 8316,3 13,22 738 12,9 87 5,28 0,37 4,45 1,61 213 0,05 0,28 0,53

20
17

* 391 851 347 98 38,2 12,4 215 1,8 2,89 78,9
** 8926,2 14,16 769 12,9 97 5,43 0,36 5,07 1,61 215 0,05 0,44 0,58

20
16

* 322 934 278 109 33,3 10,97 250 1,84 2,34 23,1
** 7653,4 15,14 850 12,9 104 5,66 0,37 4,44 1.73 255 0,05 0,39 0,53

20
15

* 359 1051 2957 117 31,1 10,94 295 1,74 2,58 20,9
** 7666,4 14,27 978 13,4 121 5,39 0,39 5,28 1,72 310 0,05 0,34 0,57
HG 950 din 25-11-2013; * Caracteristica apei reziduale neepurate; ** Caracteristica apei 

reziduale epurate.
Volumul apelor uzate în perioada 2015-2019 s-a mărit de la 7666360m3 în a. 2015 

cu 1308423 m3 în a. 2019 (tab. 1, fig. 1) . Gradul de epurare a AR după CBO5 în 2015 
depășea norma stabilită de 11,25 mg/l, cu 20%, iar în a. 2019 depășirea a constituit 11%. 
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Conținutul azotului amoniacal, nitriți, nitrați, fosfor, produse petroliere și grăsimi nu 
depășesc normele stabilite pentru SEB din ecosistemul urban Bălți. Gradul de înlăturare 
a ionilor de clor la această SEB practic nu are loc, ceea ce confirmă rezultatele obținute 
în lucrarea [2].

Pentru stabilirea gradului de poluare a AR care ajung la SEB Bălți și gradul de 
epurare a acestora, care ulterior sunt deversate în r. Răut, în a. 2020 au fost prelevate 
probe de apă și analizate în laboratorul de referință al Agenției de Mediu (tab. 2). 

Datele din tabel demonstrează că, după epurare, nu au loc depășiri a valorii pH. 
Indicatorii regimului de oxigen CBO5 (norma 12,48) nu depășesc normele atribuite 
SEB Bălți, care constituie -11,25. Conținutul elementelor biogene: N-NH4

+ (12,48), 
N-NO2

- (7,28) și P2O5 (1,73 mg/dm3), deasemenea nu sunt depășite.
După indicatorii regimului de oxigen și elemente biogene, apele după epurare la 

SRL „Glorin-Inginering” se încadrează în clasa a III-a de calitate a apelor de suprafață. 
Analiza conținutului de metale grele în AR epurate indică la faptul, că nu sunt depășite.

Tabelul 2 . Caracteristica indicatorilor probelor de ape prelevate la SEB 
SRL „Glorin-Inginering” Bălţi (18.09.2020)

Nr. 
d/o

Parametru 
investigat

Unități 
de 

măsură

Intrare la SEB Ieșire de la SEB
76 77 78 79 80 81 82

Valori determinate
I. Indicatori fizico-chimici

1 pH Unit. pH 7,08 7,11 7,06 7,25 7,62 7,60 7,56
II. Indicatorii regimului de oxigen

2
Consumul chi-
mic de oxigen 

(CCOCr)
mgO/dm3 277,2 342,7 292,3 36,8 49,9 29,0 33,8

3
Consumul bio-
chimic de oxi-

gen (CBO5)
mgO/dm3 68,6 104,2 61,4 4,76 4,42 4,74 5,12

III. Elemente biogene
4 Amoniu mgN/dm3 5,638 5,505 5,719 6,263 6,735 4,178 5,025
5 Nitriți mgN/dm3 0,04 0,027 0,028 0,207 0,113 0,068
6 Nitrați mgN/dm3 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343
7 Fosfați mgP/dm3 2,428 2,952 2,519 0,467 0,438 0,464 0,454
8 Fosfor total mgP/dm3 2,428 2,952 2,519 0,467 0,438 0,464 0,454

IV. Metale grele
9 Cu µg/dm3 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 4,192
10 Zn µg/dm3 11,01 3,629 7,757 4,092 5,847 7,88 7,69
11 Ni µg/dm3 1,459 1,291 ˂3,0 1,343 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0
12 Pb µg/dm3 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0
13 Cr µg/dm3 2,085 2,093 1,993 2,775 2,843 2,53 2,792

În componența IM Regia „Apă-Canal” Bălţi se găsește și SEB s. Sadovoe. Staţia 
de epurare s. Sadovoe cu capacitatea de 400 m3/diurnă este învechită și deteriorată. 
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AR sunt supuse epurării mecanice și se acumulează în două acumulatoare cu Vtot = 
4000 m3 fără deversare în obiective acvatice, ulterior sunt transportate la staţia de 
epurare orăşenească. În anul 2016, conform datelor IM Regia „Apă-Canal” Bălţi au 
fost transportate 255 m3 de ape reziduale.

Staţia de epurare a SRL „Glorin-Inginering” după proiect are capacitatea de 
epurare a 60 mii m3/diurnă. Media zilnică a apelor epurate în anul 2018 a constituit 
22,78 mii m3/ 24 ore.

Impactul SRL „Glorin-Inginering” asupra mediului este cauzat și de nămolul care 
se formează la SEB în rezultatul depozitării acestuia pe teritoriul stației. Platforma 
de nămol de la SEB constă din 32 unităţi cu suprafaţa de 20 ha, Vtotal al nămolului 
depozitat constituie 450 mii m3. Din 32 unităţi, la 25 umplerea este de 30%, în 7 unități 
sedimentele lipsesc. Staţia de pompare de drenaj – pompează apele limpezite de la 
acumulatoarele de nămol la camera de recepţie a staţiei de epurare cu ajutorul pompelor 
de tipul CD-250. Starea tehnică de funcționare este satisfăcătoare.

Pentru evaluarea impactului SEB asupra aerului atmosferic au fost efectuate 
calculele privind emisiile care au loc de la nămolul depozitat în paturile de uscare. 
În acest scop a fost calculat volumul nămolului stocat. Volumul ce este depus în 
toate paturile constituie 105468,75 m3 nămol. Cantitatea de nămol care va genera 
biogaz constituie 70312,5 m3. Volumul de biogaz generat de acest nămol va constitui: 
70312,5×15 = 1054687,5 m3. Volumul de CH4 care se conține în volumul de biogaz 
eliminat constituie: 1054687,5 × 0,65 = 685546,875 m3 metan. Masa reală a metanului 
degajat va constitui: mr CH4 =M CH4 × 44,64 × 685546,875×10 -6 = 489,645 t CH4 [7, 8].

Nămolul depozitat pe această platformă servește ca sursă de poluare, cu 489,645 
t CH4 cu contribuții asupra efectului de seră. De menționat, că coeficientul de cauzare 
a efectului de seră a metanului este de 21 ori mai mare decât a dioxidului de carbon. 

Rezultatelor obținute în prezenta lucrare și cele precedente [1, 5, 6] privind dinamica 
gradului de poluare a apelor de suprafață de către ecosistemele urbane, demonstrează 
că necătând la prezența sistemelor de purificare a AR în toate ecosistemele urbane 
studiate Chișinău, Orhei, Telenești și Bălți, servesc ca o sursă esențială de poluare a 
apelor de suprafață.

Concluzii
1. A fost stabilită dinamica procesului de epurare a apelor reziduale la SEB 

Bălţi în perioada 2015-2019. Investigațiile de laborator indică o poluare mai mare în 
secțiunea aval SEB, față de amonte după materii în suspensii, conținutul ionilor de 
amoniu și CBO5.

2. Stația de Epurare biologică Bălți, ca și cele studiate anterior, Telenești, Orhei 
și Chișinău, din cauza gradului de epurare necorespunzătoare a apelor, servesc ca sursă 
esențială de poluare a apelor de suprafață.

3. O altă sursă de poluare cauzată de SEB este cea a solului și îndeosebi a aerului 
atmosferic de nămolurile care se generează în procesul de epurare a apelor reziduale, 
și se depozitează pe terenurile aferente SEB pentru uscare. Impactul nămolurilor 
depozitate este cauzat de emisiile de metan, amoniac, dioxid de carbon, etilmercaptan, 
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metilmercaptan și alți poluanți care se formează în procesul anaerob de fermentare, 
care are loc în nămolul depozitat.

Prezentul articol a fost elaborat în cadrul realizării proiectului 20.80009.7007.11: 
„Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării 
durabile”.
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RECENZII

RECENZIE ASUPRA MONOGRAFIEI 
„Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii şi stimularea productivităţii

la puii de carne”.
Autori: Putin Victor, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, 

Macari Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, Rotaru 
Ana, doctor în științe medicale veterinare, conferențiar universitar. Tipografia „Print-
Caro”, 2020, 227 p., ISBN 978-9975-56-765-7.

Ameliorarea sănătăţii în ansamblu şi stimularea productivităţii 
la puii de carne a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimele 
decenii datorită unui ansamblu de factori care le-au influenţat 
esenţial, determinant fiind impresionantul progres tehnic şi 
tehnologie. Producerea cărnii de pasăre înaintează o serie de 
cerinţe privind integritatea raţiei alimentare a păsărilor cu 
potenţial dirijat de creştere şi dezvoltare, în substanţe nutritive 
actualizate performanţelor vitale, în special, în macro-, 
microelemente şi vitamine. De asemenea, proprietăţile 
nutriţionale ale raţiei servesc ca factori esenţiali ai intensităţii 
derulării digestiei şi proceselor metabolice, influenţând 
productivitatea şi viabilitatea păsărilor.

Monografia scrisa de către colectivul de autori are un nivel academic ridicat 
şi ştiinţific întemeiat, bazat pe teoria şi practica dirijată a însuşirilor fiziologice şi a 
mecanismelor de menţinere a echilibrului structural-biochimic al organismului 
păsărilor în tehnologiile industriale de pregătire şi obţinere a produselor competitive 
de pui sub influenţa preparatului BioR. Materialele lucrării sunt convenţional ordonate 
şi autorii prezintă cu exigenţă minuţioasă un sistem complex managerial profesional 
de cunoaştere multilaterală a proprietăţilor bioactive ale preparatului BioR în condiţii 
de actualizare continuă prin cercetări ştiinţifice experimentale şi de creştere industrială 
a efectivelor avicole. Autorii au diversificat şi perfecţionat în continuitatea fluxului 
tehnologic gama caracteristicilor preparatului BioR, atingând performanţe de fiabilitate 
de neconceput pe parcursul zecilor de ani de cercetare ştiinţifică. 

Cercetările conceptuale tratate şi raţional prezentate în cele şapte capitole ale 
monografiei recenzate sunt deosebit de vaste şi progresive şi scot în evidenţă importanţa 
domeniului ştiinţific abordat de către cercetători. Monografia conţine capitole dedicate 
originii, compoziţiei şi proprietăţilor produsului cercetat; strategiei de cercetare a 
acţiunii BioR-lui asupra stării de sănătate, statusului clinico-hematologic, indicilor 
metabolici şi bioproductivi la puii de carne; stării de sănătate şi statusului clinic la 
păsări sub acţiunea preparatului menţionat şi al Catosalului, precum şi asupra indicilor 
hematologici. Este elucidată variabilitatea compoziţională a elementelor de bază ale 
ţesuturilor organismului păsărilor sub influenţa compuşilor BioR-lui. În particular, 
este prezentată acţiunea bioactivă a preparatului asupra proteinelor totale şi fracţiunile 
proteice în serul sanguin la pui, nivelului seric al glucozei, ureei şi creatininei, 
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intensitatea metabolismului lipidic, precum şi valoarea acestor indici. Capitolele finale 
sunt dedicate tehnicilor de studiu ale metabolismului ficatului, sistemului tripsină-
antitripsină şi activităţii sistemului pro-antioxidant în diverse substraturi biologice 
la acţiunea BioR-ului, inclusiv a indicilor bioproductivi şi economici postabatoriali. 
În elaborarea lucrării s-a folosit o bibliografie impresionantă, precum şi experienţa 
ştiinţifică şi practică a colectivului de autori, iar sursele citate de către domniile sale 
sunt actualmente relevante. Bibliografia este completă, fiind citate lucrările ştiinţifice 
reprezentative pentru tematica abordată în monografie.

Organizarea monografiei este una clasică, corectă din punct de vedere ştiinţific, 
în care există un fir logic al prezentării şi argumentării materialului. În conţinut sunt 
introduse ca părţi distincte introducere, descrierea literaturii de specialitate în cadrul 
descrierii modelelor utilizate, aplicarea metodelor, concluzii şi bibliografie. Capitolele 
şi subcapitolele lucrării au fost utilizate judicios pentru prezentarea, definirea şi 
discuţia rezultatelor cercetărilor efectuate. În monografie sunt combinate tehnici şi 
metode de cercetare şi analiză adecvate, actuale şi relativ noi la momentul recenzării 
lucrării, prin intermediul căror se aduce o lumină nouă asupra domeniului abordat de 
cercetare şi este posibilă demonstrarea originalităţii rezultatelor obţinute. Limbajul 
utilizat în scrierea monografiei este corect din punct de vedere ştiinţific, contribuind la 
o accesibilitate adecvată de urmărire a metodologiei aplicate şi a rezultatelor obţinute 
în stil şi exprimare clară şi coerentă.

Lucrarea recenzată, concepută şi realizată de un colectiv de cercetători profesionişti, 
cu îndelungată activitate ştiinţifică şi didactică, cu rezultate de prestigiu în activitatea 
ştiinţifică, precum şi, în ansamblu, monografia prezentată în condiţii remarcabile, 
apreciem că ocupă un loc de seamă în literatura ştiinţifică de profil, putându-se alătura 
celor mai importante şi mai valoroase realizări de acest gen al actualului domeniu 
ştiinţific. 

Astfel, conţinutul monografiei întitulate „Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii 
şi stimularea productivităţii la puii de carne” elaborată de către colectivul de autori, 
domnul doctor habilitat Vasile Macari şi domnii doctori Victor Putin şi Ana Rotaru este 
complex, are caracter ştiinţific fundamental şi aplicativ pronunţat, este recomandată de 
Catedra Clinici I a Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi considerăm că va fi utilă 
pentru specialiştii din domeniul biologiei, fiziologiei, medicinii veterinare, zootehniei 
şi din alte domenii conexe, iar informaţia prezentată poate fi utilizată în cercetările 
ştiinţifice fundamentale şi aplicative de perspectivă. 

Ciochină Valentina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, 
Director adjunct pentru activitatea științifică,

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie.

Balan Ion, Doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, 
șef laborator, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie.
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ABSTRACTS

UDC: 638.1:502(478)
MEASURES OF CONVERTING THE CONVENTIONAL BEEKEEPING INTO 

THE ORGANIC BEEKEEPING IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Cebotari Valentina, 
Toderaș Ion, Buzu Ion, Ungureanu Laurenția. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 
Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 7-28.

The purpose of this paper was to elaborate measures of converting the conventional 
apiculture into the organic one, to increase the productivity of bee families, to harvest entomophilic 
agricultural crops, to obtain in the Republic of Moldova apiculture and agricultural bio products 
that correspond to the EU norms. The scientific research was carried out in 2011-2018 at the 
Beekeeping Laboratory of the Zoology Institute of the Academy of Sciences of Moldova. As 
a result, there were elaborated measures for increasing the ecological security of the organic 
beekeeping, consisting of: ensuring the conformity of the environment to the requirements of the 
organic apiculture, ensuring organic bee nourishment during periods of deficient honey collection 
in nature, adjusting the apiary logistics infrastructure to the requirements of the EU’s environmental 
norms, ensuring adirected growth of healthy and vigorous queen bees to complement bee families 
of organic apiaries, ensuring directed bee pollination of entomophilic agricultural cultures for 
increasing the yields and obtaining apicultural and agricultural bioproducts.

73 references, 1 table.
Key words: bees, organic beekeeping, conversion measures, evaluation, environment.

UDC: 581.2:582.952.6:632.92
PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF PARASITIC PLANT DEVELOPMENT IN  

PATHOSYSTEMS WITH THE OROBANCHACEAE. Port Angela, Duca Maria. // Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 28-42.

Orobanchaceae is the largest family of parasitic anthophytes. Due to a big number 
of species with different degrees of parasitism, and to considerable economic impact on 
agroecosystems, these family members present interest for investigation from both theoretical 
and applicative perspectives. The control of these pathogens is a continuous challenge, requiring 
selective control methods, without effects for the hosts of the pathosystem. A good knowledge 
of the physiology of haustorium development, and of resistance cellular responses, offers the 
perspective of designing agricultural strategies for controlling parasitic weeds, that are more 
effective, sustainable and compatible with health. The paper presents an analytical synthesis of 
the information on the formation of invasive structures, vascular connections and their role in 
heterotrophic or mixotrophic nutrition.

71 references, 3 figures
Key words: Orobanchaceae, parasitic anthophytes, haustoria, vascular system, nutrition

UDC: 577.2(075.8)
DIFFERENTIATED GENE EXPRESSION AS A PRIMARY FACTOR IN TRIG-

GERING EMBRYONIC DEVELOPMENT. PART II. SIGNIFICANCE OF THE POST-
TRANSCRIPTIONAL REGULATION (review article). Vrabie Valeria, Ciochina Valentina. 
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 43-61.

The article deals with analysis and generalization of the information concerning post-
transcriptional changes of mRNA molecules (export from nucleus, intracellular localization, 
cytoplasmic processing – cytoplasmic recaping and polyadenylation, mRNA deadenylation and 
degradation), as well as with the particularities of gene expression regulation at the translational 
level. The mechanisms of these processes in the formation of morphogen gradients, which 
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determine the specification and determination of cells and subsequently the development of the 
organism, have been elucidated. It has been established that post-transcriptional, translational 
and post-translational changes function as mechanisms for the diversification of mRNA and 
protein molecules, which ensure the precise regulation of cellular processes, allowing the cell/
organism to promptly react to the environmental stimuli, ensuring embryo survival and the 
success of the subsequent development.

65 references, 1 figure
Key words: gene expression, mRNA, proteins, embryogenesis

UDC: 581.2:582.952.6:632.92
INTERSPECIES TRANSFER OF NUCLEIC ACIDS IN PLANT PATHOSYSTEMS. 

Port Angela, Duca Maria. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, 
№ 3(342), p. 61-71.

Interspecies transfer of genetic material has been a major focus of the phylogenomic 
research projects during the past decade. The parasitic angiosperms, due to the common 
vascular connections (especially phloem-phloem) with those of the hosts, are excellent models 
for studies of horizontal gene transfer, including exchange of macromolecules of nucleic acids 
(mRNA, microRNA, interfering RNA, etc.), with important functions in the development of the 
pathosystem and in the biotic interactions with different organisms.

This review focuses on the recent advances and interpretations regarding the bidirectional 
transfer of different types of nucleic acids, and it reveals the significance of these compounds in 
the development of parasite-host relationships.

59 references 
Key words: parasitic plants, horizontal gene transfer, interspecific exchange of nucleic 

acids, pathosystem.

UDC: 613.26:612.015.33-092.9
INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS ON NITROGEN 

METABOLISM OF RATS. Mereuta Ion, Strutinschi Tudor, Caraus Vladimir, Garaeva 
Svetlana, Postolati Galina, Poleacova Lilia, Ciochina Mariana. // Buletinul Academiei de 
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 72-78.

The article presents the preliminary results of the development of innovative products to 
combat and reduce the impact of the SARS-CoV-2 virus pandemic (the virus that causes the 
COVID-19 infection). Three formulas of phytopreparations based on local raw materials (in the 
form of biologically active additives) have been developed and their effect on the metabolism of 
amino acids and the formation of the antioxidant potential of the body has been studied.

14 references, 2 tables.
Key words: biologically active supplements, metabolism, amino acids, glutathione, 

antioxidant potential, pandemic, coronavirus, COVID-19.

UDC: 613.13 (478)
DYNAMIC REMOTE MONITORING OF THE FUNCTIONS AND CONDITION 

OF THE HUMAN BREATHING SYSTEM. Botnaru Nicolai. // Buletinul Academiei de 
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 79-95.

The electronic components and mathematical algorithms implemented in the developed 
prototype, were able to determine with higher precision the frequency of the cardiac cycle 
(± 1.2 beats / min) than the certified medical equipment (GE MAC2000). The vital indices 
(pulse, frequency of respiratory movements) are analyzed, displayed on the screen and may be 
transmitted wirelessly via Bluetooth and Wi-Fi. The transimpedance of the rib cage is measured, 
and thethe movements of the rib cage are graphically displayed. The depth, rhythm of respiration, 
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and variability of the respiratory cycle are determined by mathematical filtering, The possibility 
of determining the sanogenicity of the heart and respiratory system functions was demonstrated 
via synchronous changes in the frequency of the cardiac cycle and respiratory rate. This fact 
testifies to the sanogenicity of the functions of these vital organs. The developed device may be 
recommended for the dynamic sanogenic monitoring of the functions of some vital organs and 
of the general state of the integral health of the human organism. 

30 references, 2 tables, 7 figures.
Key words: Electrocardiography, pneumography, vital parameters, heart rate, respiratory 

rate, telemonitoring, telemedicine, sanogen, sanocreatology, thoracic transimpedance.

UDC: 581.2:582.952.6:632.92
INTERSPECIFIC TRANSFER OF PHYTOHORMONES IN PLANT 

PATHOSYSTEMS. Port Angela, Duca Maria.  // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 
Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 96-104.

Parasite plants synchronize their life cycle to the developmental processes of their host 
plants. The pathogens perceive and become sensitive to the physiologically significant systemic 
signals of their host by changes in metabolism and cellular responses (increased fitness, 
degree of virulence or resistance to biotic stress). Such signals of interspecific communication 
include various micro- and macromolecules. This review focuses on the recent advances and 
interpretations regarding the bidirectional transfer of different classes of phytohormones. The 
significance of hormones in the development of the parasite-host relationship, and the influence 
of host physiology on the parasitic plant were revealed.

57 references 
Key words: parasite plants, phytohormones, interspecific transfer, pathosystem.

UDC:599.323.4:591.5(478.9)
DIVERSITY OF SMALL RODENT COMMUNITIES (RODENTIA, MURIDAE, 

CRICETIDAE) UNDER THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC AND CLIMATE 
CHANGES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, 
Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 
Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 105-111.

The aim of the research was to study the diversity of small rodent communities under 
the influence of climate change and anthropogenic change. The research was conducted in the 
biotopes in the central area of the Republic of Moldova in 2017-2020. For the agrocenosis 
rodent community, there was an increase in the value of the Shannon diversity index from May 
(0.56) to October (0.93). It was determined that the Shannon diversity index varies in different 
ecosystems, reaching the highest value in the forest belt (0.83), and the lowest in the perennial 
grass field (0.48).

8 references, 3 figures
Key words: small rodents, communities, diversity, density, frequency

UDC:574.583
RIVERINE BACTERIOPLANKTON AS AN INDICATOR OF THE DNIESTER 

RIVER ECOLOGICAL STATE. Jurminskaia Olga, Shubernetskii Igor, Negru Maria, Bagrin 
Nina. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 111-120.

The article presents the results of the bacterioplankton research carried out in 2018-2020. 
Microbiological samples were collected at 11 monitoring stations located in the Moldovan sector 
of the Dniester River, including the Dubossary Reservoir. An attempt was made to analyze the 
quantitative parameters of bacterioplankton from the plankton food network point of view. The 
seasonal dynamics of the abundance of bacterial communities is presented simultaneously with 
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the dynamics of hydrochemical parameters such as water temperature, saturation of dissolved 
oxygen and biochemical oxygen demand (BOD5). The spatial dynamics of the saprophytic 
microorganisms in the longitudinal profile of the Dniester River was analyzed by the limit 
values of the water quality classes for the Nsapr indicator.

17 references, 9 figures, 3 table.
Key words: bacterioplankton, Dniester river, ecological status, quality indicators

UDC: 595.734
NEW SPECIES OF EPHEMERA LINEATA EATON, 1870 FOR THE FAUNA OF 

THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Munjiu Oxana, Bagrin Nina, Borodin Natalia. // Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 120-127.

 Data about a new and rare for the Republic of Moldova larvae of burrowing mayflies, 
identified as Ephemera lineata Eaton, 1870 are presented. Three mayfly larvae were found in 
the riverbed of the Dniester River, at the Camenca station on 25.10.2019with the total biomass 
of 0.035 g. The length of the larva with tail filaments was 2.5 cm, which corresponded to the 
second year of life. The hydrochemical study of the surface waters at the Camenca station was 
also carried out. The obtained results call for protection measures for the habitat of this rare for 
the Republic of Moldova species. 

20 references, 2 figures, 1table.
Key words: new species, larvae of mayflies, hydrochemical data, Republic of Moldova.

UDC: 595.786-19 (478)
DYNAMICS OF THE SEASONAL ACTIVITY OF NOCTUIDS (LEPIDOPTERA, 

NOCTUIDAE) IN THE “COBÎLENI” NATURAL RESERVATION (REPUBLIC OF 
MOLDOVA). Tugulea Cristina. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2020, № 3(342), p. 127-136.

The paper presents a study of the seasonal activity of noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) 
during the vegetation period of 2016-2017 in the “Cobîleni” Nature Reserve. There were studied 
1146 noctuid specimens belonging to 98 taxonomic species and 14 subfamilies. The ultraviolet 
light trap attracted more noctuids (857 moths) than the white light trap, which cpatured only 
289 mothsbirds. The dynamics of the seasonal activity of the most numerous noctuid species 
was studied: Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) and 
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758).  The last two species are among the most harmful pests of 
agricultural crops.

16 references, 10 figures.
Key words: Seasonal activity, noctuids, pests, nature reserve.

UDC: 597.2/.5:574.64(478)
CONTENT OF SOME ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN ABRAMIS BRAMA 

L. (CYPRINIDAE) FROM THE DNIESTER RIVER. Ivanova Anastasia. // Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 136-142.

The paper includes results of the research on the content of organochlorine pesticides in 
samples of  Common Bream(Abramis brama Linnaeus, 1758) from the Dniester River. Dichloro-
diphenyl-trichloroethane (DDT) and its transformation products - DDE and DDD were detected 
in 94% of the analyzed samples and the mean values   of ∑DDT in muscles, gonads and liver were 
21±4.4, 30±7.2 and 26±5.8 ng/g w.w., respectively. Hexachlorocyclohexane (HCH) compounds 
were detected in 70% of the analyzed samples, the mean values   of ∑HCH in muscle, gonads 
and liver were 2.1±0.82, 5.0±1.1 and 3.9±0.93 ng/g w.w., respectively. The higher content 
of organochlorine pesticides was found in the gonads and liver of Abramis brama, which is 
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explained by the lipophilic properties of persistent organic compounds and, as consequence, by 
their accumulation in tissues with a higher lipid content.

20 references, 4 figures.
Key words: persistent organic pollutants, Dniester River,  Abramis brama Linnaeus, 1758

UDC: 579.77: 663.213
THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE YEASTS BIOMASS WAISTE 

FROM THE BEER INDUSTRY. Chiseliţa Oleg, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Beşliu 
Alina, Tofan Elena, Lozan Ana, Daniliş Marina. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 
Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 143-150.

The article presents data on the biochemical composition of the yeast remaining after 
different fermentation cycles in the beer industry. The yeast biomass had a varied biochemical 
composition and contained (in % DW) 56,2-58,2% of proteins; 34,3-36,1% of carbohydrates; 
2,4-5,3% of lipids and 3,4-4,3% of ashes, depending on the fermentation cycle. The biomass 
contained significant amounts of the essential and immunoactive aminoacids, a wide range of 
macro- (K, P, Na, Mg, Ca) and microelements (Fe, Zn, Cr, Se, Mo, Mn, Cu), and had virtually 
no heavy metals (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr). Therefore, it can be used as a a rich and harmless 
source of biologically active substances for obtaining various biological products to be used in 
various fields.   28 references, 1 figure, 2 tables.

Key words: brewer’s yeast, Saccharomyces cerevisiae, proteins, carbohydrates, lipids, 
macro-, microelements, heavy metals, aminoacids.

UDC: 579.8+582.28:632.9
THE INFLUENCE OF NANOPARTICLES ADDED TO THE CULTIVATION 

MEDIA ON THE VIABILITY OF MICROMYCETES AFTER LYOPHILIZATION. 
Sirbu Tamara, Timuș Ion, Moldovan Cristina, Turcan Olga, Gorincioi Viorina. // Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 151-158.

 One of the factors influencing the viability of micromycetes after lyophilization and long-
term storage is the cultivation medium used before lyophilization. Currently, nanoparticles are 
successfully used in stimulation of the growth and biosynthetic properties of microorganisms. 
The results obtained in this study showed that the nanoparticles of Fe2CuO4 and Fe2ZnO4 
when supplemented to the cultivation media of micromycetesbefore lyophilization had an 
insignificant influence on the viability of the strains after lyophilization and storage. Some 
strains were stimulated (especially in the variants with the Fe2CuO4 nanoparticles), while others 
inhibited. The strain viability immediately after lyophilization, as well as after a year storage in 
the lyophilized state varied within ± 2-3% as compared to the control variant.

30 references, 4 figures.
Key words: micromycetes, culture medium, nanoparticles, lyophilization, micromycete 

viability, storage.

UDC: 579.66
THE EFFECT OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES ON THE PHYSICOCHEMI-

CAL AND CATALYTIC PROPERTIES OF THE EXTRACELLULAR PROTEASES 
OF THE MICROMYCETE TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS CNMN FD 15. 
Ciloci A., Tiurina J., Clapco S., Dvornina E., Labliuc S. // Buletinul Academiei de Științe a 
Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 158-167.

To identify the influence of nanomaterials on the properties of the extracellular proteases 
synthesized by micromycete Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15, a comparative 
study of the physicochemical and catalytic properties of the proteolytic enzymatic preparations 
obtained by cultivating the producer strain under the classical conditions and with using ZnO 
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nanoparticles was carried out. The nano-sized zinc oxide was found to be effective in the 
technology of T. koningii cultivation and in obtaining new enzyme preparations of extracellular 
proteases with high biotechnological parameters, which can solve a number of practical issues 
associated with hydrolysis of protein compounds of a high molecular weight. It was found that the 
nano-sized zinc oxideenhanced the catalytic properties of the extracellular proteases: the activity 
of the acid and alkaline proteases was increased by 19-23.5% and 14.3-17.5% respectively, and 
the activity of the neutral proteases was doubled. The effect of the nanoparticles was stable 
during the technological processing of the culture filtrate, the precipitation and isolation of the 
enzymes, as well as when the enzyme preparations were exposed to extremely acidic pH values   
(2.2-2.0) and to high temperatures.

26 References, 4 Figures.
Key words: micromycetes, Trichoderma koningii, proteases, nanoparticles, enzymatic 

preparations, physicochemical and catalytic peculiarities.

UDC:  502.51:504.5
THE CONTENT OF THE NON-IONIZED AMMONIA IN THE WATER OF 

THE DNIESTER RIVER AND OF ITS RIGHT TRIBUTARIES. Sandu Maria, 
Nedealcov Maria, Tărîţă Anatol. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2020, № 3(342), p. 168-175.

The concentration of the non-ionized ammonia was measured in the water of the Dniester 
river and of its right tributaries throughout different years. It was higher than 0,0250 mg/dm3 
(a necessary requirement for fish farming) in the following river sections: Naslavcea village 
(0,0510 mg/dm3), downstream Soroca town (0,045 mg/dm3), below the confluence with the 
Bac river (0,0750 mg/dm3), Suclea village (0,0376 mg/dm3), Olanesti village (0,0425 mg/dm3), 
Palanca village (0,029 mg/dm3). In the tributary water the NH3 content was from 0,0110 to 
1,1400 mg/dm3 at50C and – from 0,0260 to 3,2800 mg/dm3 at 150C (respectively, the Ichel river 
at the village of Ratus, and the Bac river after the town of Calarasi).

34 references, 4 tables. 
Key words: total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester river, Dnister right tributaries.

UDC: 574.4: 581.5(478)
THE ASSESSMENT OF THE ABOVEGROUND GRASS MASS OF THE BĂLȚI 

URBAN, AND THE GHINDEȘTI AND MĂRCULEȘTI SUBURBAN ECOSYSTEMS 
(THE DISTRICT OF FLOREȘTI). Bulimaga Constantin, Сertan Corina, Grabco Nadejda, 
Portarescu Anastasia. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 
3(342), p. 176-181.

The largest amount of fresh phytomass was registered in the village of Mărculești, 
followed by the  city of Balți (the upper partand the outskirts).In the rest of the sites the fresh 
phytomass was similar. In some samples the dry plant mass differed significantly from the wet 
one. This can be explained by the differences in plant species represented in different samples. 
Some of the plants (representatives of the Chenopodiaceae family) would lose much weight 
after drying, while others  practically would not (representatives of the Poaceae family) because 
they were in the fruiting phase and had ears. The largest green phytomass, dry phytomass, 
organic matter content and water content were measured in the samples taken in the village of 
Mărculești, upstream of the city ofFloresti, where the anthropic impact was minimal. The lowest 
dry phytomass and organic matter content (the most important characteristics of the biocenose 
productivity)were observed at a bus station in Bălți. This fact can be explained by the negative 
anthropogenic impact in the Balti urban ecosystem on the biodiversity, and by the presence of 
plants from different families (Chenopodiaceae and Poaceae) in the analyzed samples. 

8 references, 4 figures.
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Key words: urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh 
phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact.

UDC: 504.4.054:574.5(478 – 21)
THE BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANT “GLORIN-ENGI-

NEERING S.R.L.” IN THE BĂLŢ URBAN ECOSYSTEM AND ITS IMPACT ON THE 
ENVIRONMENT. Bulimaga Constantin, Țugulea Andrian, Portarescu Anastasia. // Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), p. 182-188.

The dynamics of the wastewater treatment process at the Biological Wastewater Treatment 
Plant (BWTP) “Glorin-Inginering S.R.L.” in Balti was studied in 2015-2019. The results 
showed that in 2011–2018 (till 13.06.2018), the norm values were exceeded for the content of 
ammonium ions, suspended solids and BOD5 (GD 950 of 25.11.13). Laboratory investigations 
detected higher pollution by the suspended matter, ammonium ions and BOD5in the downstream 
BWTP section as compared to the upstream one. The biological oxygen consumption before  
BWTPwas 5.71 mg/dm3, and 7.52 mg/dm3 after, and that was caused by the station.

Despite the fact that the Balti urban ecosystem and the ones previously studied in Telenesti, 
Orhei and Chisinau have BWTP, their inefficiency of the latter leads to considerable pollution 
of the surface water. An additional sourceof the environmental pollution in the Balti urban 
ecosystem is the sludge deposit from BWTP “Glorin-Inginering S.R.L.”.

The 2020 analyses of the wastewater samples treated at BWTP in Bălți did not detect any 
norm violations for for any component.

 8 references, 3 figures, 2 tables.
Key words: urban ecosystems, wastewater,  environmental impact, sludge storage, 

pollution sources.
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РЕФЕРАТЫ

УДК: 638.1:502(478) 
МЕРЫ АДАПТАЦИИ ОБЫЧНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА К ОРГАНИЧЕСКОМУ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Чеботарь Валентина, Тодераш Ион, Бузу Ион, Унгуреану 
Лауренция. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 7-28.

Целью настоящей работы было разработать меры по адаптации традиционного 
пчеловодства к органическому, по увеличению продуктивности пчелиных семей 
и урожайности энтомофильных сельскохозяйственных культур для производства 
пчеловодческих и сельскохозяйственных биопродуктов в Республике Молдова согласно 
нормам ЕС. Научные исследования были проведены в период 2011-2018 гг в Лаборатории 
Пчеловодства Института Зоологии Академии Наук Молдовы. В результате исследований 
были разработаны меры по укреплению экологической безопасности органического 
пчеловодства, которые состоят в: обеспечении соответствия окружающей среды для 
органического пчеловодства, организации органического питания пчёл в периоды 
недостаточного медосбора в природе, адаптации логистической инфраструктуры 
пасеки к требованиям экологических норм ЕС, управляемом выращивании здоровых 
и высокопродуктивных племенных пчеломаток для комплектования пчелиных 
семей экологической пасеки, управляемом опылении пчёлами энтомофильных 
сельскохозяйственных культур для увеличения урожайности, производства 
пчеловодческой и сельскохозяйственной биопродукции.

Библ. – 73, табл. – 1.
Ключевые слова: пчёлы, органическое пчеловодство, меры адаптации, оценка 

окружающей среды.

УДК: 581.2:582.952.6:632.92
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ПАТОСИСТЕМАХ С OROBANCHACEAE. Порт Анжела, Дука Мария. // Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 28-42.

Orobanchaceae является самым большим семейством паразитических антофитов, 
представляющих интерес как с фундаментальной (включает виды с разной степенью 
паразитизма), так и с практической (учитывая негативное воздействие на агроэкосистемы 
с экономическими последствиями) точек зрения. Борьба с этими патогенами – постоянная 
и актуальная задача для селекционеров и работников сельского хозяйства, требующая 
применения современных технологий для создания устойчивых сортов и гибридов, 
а также специфических методов борьбы, не влияющих на рост и развитие культурных 
растений. Знание физиологии развития структурных органов и клеточных реакций 
паразита открывает перспективу разработки более эффективных, сельскохозяйственных 
стратегий для борьбы с паразитическими сорняками. В статье представлен аналитический 
синтез информации о формировании инвазивных структур, сосудистых связей и их роли 
в гетеротрофном или миксотрофном питании. 

Библ. – 71, рис. – 3.
Ключевые слова: Orobanchaceae, паразитические антофиты, гаустории, сосудистая 

система, питание.

УДК: 577.2(075.8)
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ФАК-

ТОР ЗАПУСКА ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ II. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТ-
ТРАНСКРИПЦИОННОЙ РЕГУЛЯЦИИ (обзорная статья). Врабие Валерия, Чокинэ 
Валентина. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 43-61.

В статье проанализирована и обобщена информация о пост-транскрипционных 
изменениях молекул мРНК (экспорт из ядра, внутриклеточная локализация, 
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цитоплазматический процессинг – цитоплазматический рекапинг и полиаденилирование, 
деаденилирование и деградация мРНК), а также особенности регуляции экспрессии генов 
на уровне трансляции. Выяснены механизмы этих процессов в определении градиентов 
морфогенов, которые определяют спецификацию и детерминацию клеток, а затем и 
развитие организма. Было установлено, что пост-транскрипционные, трансляционные и 
пост-трансляционные изменения функционируют как механизмы диверсификации мРНК 
и белковых молекул, которые обеспечивают точную регуляцию клеточных процессов, 
позволяя клетке/организму быстро реагировать на стимулы окружающей среды, 
обеспечивая выживание эмбриона и успех дальнейшего развития. 

Библ.- 65, рис. – 1.
Ключевые слова: экспрессия генов, мРНК, белки, эмбриогенез.

УДК: 581.2:582.952.6:632.92
МЕЖВИДОВОЙ ПЕРЕНОС НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В ПАТОСИСТЕ-

МАХ РАСТЕНИЙ. Порт Анжела, Дука Мария. // Известия Академии Наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 61-71.

Межвидовой перенос генетического материала был основным направлением 
проектов филогеномных исследований в течение последнего десятилетия. Паразитические 
покрытосеменные растения из-за сосудистых связей (особенно флоэмa-флоэмa) с 
растениями-хозяевами являются отличными моделями для изучения горизонтального 
переноса генов, включая обмен макромолекул нуклеиновых кислот (мРНК, микроРНК, 
интерферирующая РНК и т. д.), с важными функциями в развитии патосистемы и 
взаимодействии с различными организмами.

Этот обзор посвящён последним достижениям и интерпретациям, касающимся 
двунаправленного переноса различных классов нуклеиновых кислот, и раскрывает 
значение этих соединений в развитии взаимоотношений паразит-хозяин.

Библ. – 59.
Ключевые слова: растения-паразиты, горизонтальный перенос генов, межвидовой 

обмен нуклеиновых кислот, патосистема.

УДК: 613.26:612.015.33-092.9
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА АЗОТИСТЫЙ 

МЕТАБОЛИЗМ КРЫС. Мереуцэ Ион, Струтинский Фёдор, Карауш Владимир, Гараева 
Светлана, Постолати Галина, Полякова Лилия, Чокинэ Марьяна. // Известия Академии 
Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 72-78.

В работе приведены результаты первых исследований по разработке инновационных 
продуктов для борьбы и снижения влияния пандемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, 
провоцирующим инфекцию COVID-19. Разработаны три формулы фитопрепаратов на базе 
сырья местного происхождения в виде биологически активных добавок и изучено их влия-
ние на метаболизм аминокислот и формирование антиоксидантного потенциала организма.

Библ. – 14, таб. – 2.
Ключевые слова: биологически активные добавки, метаболизм, аминокислоты, 

глутатион, антиоксидантный потенциал, пандемия, коронавирус, COVID-19.

УДК: 613.13 (478)
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИЙ И 

СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА. Ботнару Николай. // 
Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), c. 79-95.

Электронные компоненты и математические алгоритмы, реализованные в 
разработанном прототипе, с высокой точностью определяют частоту сердечного цикла 
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(± 1,2 уд / мин) в сравнении с сертифицированным медицинским оборудованием (GE 
MAC2000). Показатели жизненно важных функций (пульс, частота дыхательных 
движений) анализируются, отображаются на экране и могут передаваться по беспроводной 
сети удалённо с использованием технологий Bluetooth или Wi-Fi. Измеряя трансимпеданс 
грудной клетки, прототип отображает движения грудной клетки графически. С 
помощью алгоритмов математической фильтрации определяли глубину, ритм дыхания 
и вариабельность дыхательного цикла. В результате синхронного изменения частоты 
сердечных сокращений и частоты дыхания установлена возможность определения 
саногенности функций сердца и дыхательной системы. Это открыло возможности для 
динамического саногенного мониторинга функций отдельных жизненно важных органов 
и общего состояния здоровья человеческого организма. 

Библ. – 30, таб. – 2, рис. - 7.
Ключевые слова: Электрокардиография, пневмография, жизненно важные 

параметры, частота сердечных сокращений, частота дыхания, телемониторинг, 
телемедицина, саноген, санокреатология, торакальный трансимпеданс.

УДК:  581.2:582.952.6:632.92
МЕЖВИДОВОЙ ПЕРЕНОС ФИТОГОРМОНОВ В ПАТОСИСТЕМАХ 

РАСТЕНИЙ. Порт Анжела, Дука Мария. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2020, № 3 (342), с. 96-104.

Растения-паразиты синхронизируют свой жизненный цикл с процессами развития 
растений-хозяев. Патогены воспринимают физиологически системные сигналы своего 
хозяина и становятся чувствительными к ним, изменяя свой метаболизм и клеточные 
реакции (увеличивая рост, вирулентность или устойчивость к биотическому стрессу).  
К сигналам межвидовой коммуникации относятся различные микро- и макромолекулы. 
Этот обзор посвящён современным достижениям и интерпретациям, касающимся 
двунаправленного переноса различных фитогормонов. Выявлено значение этих 
соединений в формировании взаимоотношений паразит-хозяин и во влиянии физиологии 
хозяина на развитие растения-паразита. 

Библ. – 57.
Ключевые слова: растения-паразиты, фитогормоны, межвидовой перенос, 

патосистема.

УДК: 599.323.4:591.5(478.9)
РАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ (RODENTIA, 

MURIDAE, CRICETIDAE) В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕН-
НЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Сытник Вячеслав, Нистреану 
Виктория, Ларион Алина, Караман Наталья, Калдари Владислав. // Известия Академии 
Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 105-111.

Целью исследования было изучение разнообразия сообществ мелких грызунов 
под влиянием климатических и антропогенных изменений. Исследования проводились 
в биотопах центральной части Республики Молдова в 2017–2020 гг. Для сообщества 
грызунов агроценоза произошло повышение значения индекса разнообразия Шеннона 
с мая (0,56) по октябрь (0,93). Было определено, что индекс разнообразия Шеннона 
варьирует в разных экосистемах, регистрируя наибольшее значение для лесной полосы 
(0,83) и наименьшее для поля с многолетними травами (0,48). 

Библ. 8, рис.3.
Ключевые слова: мелкие грызуны, сообщества, разнообразие, плотность, частота.
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УДК: 574.583
РЕЧНОЙ БАКТЕРИОПЛАНКТОН КАК ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕКИ ДНЕСТР. Jurminskaia Olga, Shubernetskii Igor, Negru Maria, Bagrin 
Nina. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 111-120.

В статье представлены результаты исследований бактериопланктона, проведённых 
в 2018–2020 гг. Микробиологические пробы отбирали на 11 станциях, расположенных 
на Молдавском участке р. Днестр, включая Дубоссарское водохранилище. Предпринята 
попытка проанализировать состояние бактериальных сообществ потамопланктона с 
точки зрения планктонной трофической сети (plankton food network). Сезонная динамика 
общей численности бактериопланктона представлена   параллельно с динамикой таких 
гидрохимических параметров, как температура воды, содержание кислорода (в % 
насыщения) и биохимическое потребление кислорода (БПК5). Анализ пространственной 
динамики сапрофитных микроорганизмов по продольному профилю реки Днестр сделан 
с учётом пороговых значений классов качества для параметра Nsapr. 

Библ. –17, рис.– 9, таб. -3.
Ключевые слова: бактериопланктон, река Днестр, экологическое состояние,         

показатели качества

УДК: 595.734
НОВЫЙ ВИД ПОДЕНОК EPHEMERA LINEATA EATON, 1870 ДЛЯ ФАУНЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Мунжиу Оксана, Багрин Нина, Бородин Наталья. // 
Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 120-127.

В работе представлены данные о новом для Республики Молдовы виде подёнок 
Ephemera lineata Eaton, 1870. Три личинки этого вида были собраны 25.10.2019 в 
русле р. Днестр, недалеко от г. Каменка. Общая биомасса личинок составила 0,035 г, а 
их длина с хвостовыми нитями - 2,5 см, что соответствует второму году жизни. Также 
было проведено гидрохимическое исследование поверхностных вод на станции Каменка. 
Полученные данные указывают на необходимость охраны местообитания этого редкого 
для Республики Молдова вида. 

Библ. –20, рис.–2, таб. -1.
Ключевые слова: новый вид, личинки подёнок, гидрохимические данные, Республика 

Молдова.

УДК: 595.786-19 (478)
ДИНАМИКА СЕЗОННОЙ АКТИВНОСТИ СОВОК (LEPIDOPTERA, 

NOCTUIDAE) В ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «COBÎLENI». (РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА) Цугуля Кристина. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 
2020, № 3 (342), с. 127-136.

В статье представлены результаты исследований сезонной активности совок 
(Lepidoptera, Noctuidae), проведённых в вегетационные периоды 2016-2017 гг. в 
заповеднике «Кобылень”. В итоге исследований были проанализированы 1146 особей совок, 
относящихся к 98 видам из 14 подсемейств. Ловушка с ультрафиолетовым источником света 
привлекла большее количество совок (857 особей), чем ловушка с белым светом, в которой 
были отловлены только 289 особей. Изучена динамика сезонной активности 3 видов совок: 
Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) и Orthosia gothica 
(Linnaeus, 1758), которые отличались высокой численностью; из них последние два вида 
имеют статус серьёзных вредителей сельскохозяйственных культур. 

16 references, 10 figures.   Библ.- 16, рис -4.
Ключевые слова: Сезонная активность, совки, вредители, заповедник.
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УДК: 597.2/.5:574.64(478)
СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В ABRAMIS BRAMA 

L. (CYPRINIDAE) ИЗ РЕКИ ДНСЕТР. Иванова Анастасия. // Buletinul Academiei de 
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 3(342), c. 136-142.

В статье представлены результаты исследования содержания хлорорганических 
пестицидов в пробах леща (Abramis brama Linnaeus, 1758) из реки Днестр. 
Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и продукты его трансформации - ДДЭ и ДДД были 
обнаружены в 94%  проанализированных проб, средние значения ∑ДДТ в мышцах, 
гонадах и печени составили 21±4.4, 30±7.2 и 26±5.8 нг/г сырого веса, соответственно. 
Соединения гексахлорциклогексана (ГХГ) были обнаружены в 70% проанализированных 
проб, средние значения ∑ГХГ в мышцах, гонадах и печени составили 2.1±0.82, 5.0±1.1 и 
3.9±0.93 нг/г сырого веса, соответственно.

Более высокое содержание хлорорганических пестицидов было обнаружено в 
гонадах и печени Abramis brama, что объясняется липофильными свойствами стойких 
органических соединенийи, как следствие, их накопления в тканях с более высоким 
содержанием липидов. 

Библ. – 20, рис. – 4.
Ключевые слова: стойкие органические загрязнители, река Днестр, Abramis brama 

Linnaeus, 1758

УДК: 579.77: 663.213
БИОХИМИЧЕСКИЙ CОСТАВ БИОМАССЫ ДРОЖЖЕЙ ИЗ ОТХОДОВ 

ПИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Киселица Олег, Киселица Наталья, Ефремова 
Надежда, Бешлиу Алина, Тофан Елена, Лозан Ана, Данилиш Марина. // Известия 
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 143-150.

В статье представлены данные о биохимическом составе дрожжей из отходов 
пивоварения, оставшихся после различных циклов ферментации. Установлено, что 
биомасса дрожжей имеет разнообразный биохимический состав и содержит (в % 
СВ) 56,2–58,2% белков; 34,3–36,1% углеводов; 2,4-5,3% липидов и 3,4-4,3% золы, в 
зависимости от цикла ферментации, после которого она была взята. Биомасса содержит 
значительное количество незаменимых и иммуноактивных аминокислот, широкий спектр 
макро- (K, P, Na, Mg, Ca) и микроэлементов (Fe, Zn, Cr, Se, Mo, Mn, Cu) и практически не 
содержит тяжёлых металлов (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr), что позиционирует её как богатый 
и безвредный источник биологически активных веществ для получения различных 
биопрепаратов и их использования в различных областях.

Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 2.
Ключевые слова: пивные дрожжи, Saccharomyces cerevisiae, белки, углеводы, 

липиды, макро-, микроэлементы, тяжёлые металлы, аминокислоты.

УДК:579.8+582.28:632.9
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ В СРЕДЕ КУЛЬТИВИРОВА-

НИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МИКРОМИЦЕТОВ ПОСЛЕ ЛИОФИЛИЗА-
ЦИИ. Сырбу Тамара, Тимуш Ион, Молдован Кристина, Цуркан Ольга, Горинчой Вио-
рина. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 151-158.

Одним из факторов, влияющих на жизнеспособность микромицетов после лио-
филизации и длительного хранения, является среда культивирования, используемая до 
лиофилизации. В настоящее время наночастицы успешно используются для стимуляции 
роста и биосинтетических свойств микроорганизмов. Результаты, полученные в данном 
исследовании, показали, что наночастицы Fe2CuO4, и Fe2ZnO4, добавленные в среду куль-
тивирования микромицетов (которые впоследствии были лиофилизированы), оказали не-
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значительное влияние на жизнеспособность штаммов после лиофилизации и хранения. 
У одних штаммов наблюдалась стимуляция (более значимая в вариантах с Fe2CuO4), а у 
других - снижение жизнеспособности после лиофилизации. Жизнеспособность исследо-
ванных штаммов после лиофилизации, а также после 1 года хранения в лиофилизирован-
ном состоянии, колеблется в пределах ± 2-3% по сравнению с контрольным вариантом.

Библ. – 30, рис. – 4.
Ключевые слова: микромицеты, питательная среда, наночастицы, лиофилизация, 

жизнеспособность микромицетов, хранение.

УДК: 579.66
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЦИНКА НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
ПРОТЕАЗ МИКРОМИЦЕТА TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS CNMN 
FD 15. Чилочи Александра., Тюрина Жанета., Клапко Стелиана, Дворнина Елена, Лаблюк 
Светлана. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 158-167.

В целях выявления влияния наноматериалов на свойства внеклеточных 
протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15, в данной работе 
проводили сравнительное изучение физико-химических и каталитических свойств 
комплексов внеклеточных ферментов протеолитического действия, полученных при 
культивировании штамма продуцента в классических условиях и с использованием 
наночастиц ZnO.  Была установлена эффективность использования нано-оксида цинка в 
технологии культивирования микромицета T. koningii и получения нового ферментного 
препарата внеклеточных протеаз, обладающего высокими биотехнологическими 
показателями, который может быть использован для решения целого ряда практических 
задач, связанных с гидролизом высокомолекулярных белковых соединений. Согласно 
полученным результатам, наибольшее воздействие нано-оксид ZnO оказывает на 
усиление каталитических свойств внеклеточных протеаз, синтезируемых продуцентом, 
обеспечивая увеличение активности кислых протеаз на 19%–23,5%, щелочных протеаз на 
14,3%–17,5% и нейтральных протеаз в 2 раза. Эффект от воздействия наночастиц является 
стабильным, сохраняющимся при всех технологических этапах обработки культуральной 
жидкости, осаждении и выделении ферментов, а также при воздействии на ферментный 
препарат экстремально кислых значений рН (2,2-2,0) и высоких температур.

Библ. – 26, рис. – 4.
Ключевые слова: микромицеты, Trichoderma koningii, протеазы, наночастицы, 

ферментные препараты, физико-химические и каталитические свойства 

УДК: 502.51:504.5
СОДЕРЖАНИЕ НЕИОНИЗИРОВАННОГО АММИАКА В ВОДАХ РЕКИ 

ДНЕСТР И ЕГО ПРАВЫХ ПРИТОКОВ. Санду Мария, Недеалков Мария, Тэрыцэ 
Анатол. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 168-175.

Исследование включает расчёт концентрации неионизированного аммиака в водах 
реки Днестр и его правых притоков в разные годы. Она была выше 0,0250 мг/дм3 (обязательно 
для рыбоводства) на участках реки: село Наславча – 0,0510 мг/дм3, ниже города Сорока – 
0,0450 мг/дм3, ниже впадении реки Бык – 0,0750 мг/дм3, село Суклея – 0,0376 мг/дм3, село 
Олэнешть – 0,0425 мг/дм3 и село Паланка – 0,0290 мг/дм3. В воде притоков содержание NH3 
составляло от 0,0110 до 1,1400 мг/дм3 при 50С, а при 150С – от 0,0260 до 3,2800 мг/дм3 (река 
Икель, село Ратуш, и, соответственно, река Бык ниже города Кэлэраш).

Библ. – 34, Таб. – 4.
Ключевые слова: суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, 

правые притоки Днестра, процент NH3.
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УДК: 574.4: 581.5(478)
ОЦЕНКА НАЗЕМНОЙ МАССЫ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА ГОРОДСКОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ БЭЛЦЬ, ПРИГОРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ГИНДЕШТЬ И 
МЭРКУЛЕШТЬ (ФЛОРЕШТСКИЙ РАЙОН). Бульмага Константин, Чертан Корина, 
Грабко Надежда, Портареску Анастасия // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2020, № 3 (342), с. 176-181.

Наибольшее количество свежей фитомассы зарегистрировано в селе Мэркулешты, 
за которым следует город Бэлць (в верхней части и на перифериях), на остальных точках 
исследования свежая фитомасса была практически одинакова. Сухая растительная масса в 
некоторых образцах существенно отличалась от влажной. Это объясняется тем, что в данных 
образцах присутствовали разные виды растений, некоторые из которых (представители 
семейства Chenopodiaceae) высохнув, становились очень лёгкими, а другие - практически 
не меняли свой вес, поскольку находились в фазе плодоношения и имели колосья (семейство 
Poaceae). Установлено, что наибольшее количество зелёной фитомассы, сухой фитомассы, 
органического вещества и влаги было определено в пробах, отобранных в селе Мэркулешть 
выше по течению от г. Флорешть, где антропогенное воздействие минимально. По сухой 
фитомассе и органическим веществам (важнейшие характеристики продуктивности 
биоценозов) на последнем месте находилась точка исследования «Автобусная станция 
Бельцы». Этот факт объясняется негативным влиянием антропогенного воздействия 
городской экосистемы Бэлць на биоразнообразие, а также наличием в анализируемых 
образцах представителей других семейств растений (Chenopodiaceae и Poaceae).

Библ.- 8. рис - 4.
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УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД «GLORIN-

ENGINEERING S.R.L.» ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ БЭЛЦЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. Бульмага Константин, Цугулеа Андриан, Портареску 
Анастасия. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 3 (342), с. 182-188.

Установлена динамика процесса очистки сточных вод на биологических очистных 
сооружениях (БОС) «Glorin-Inginering S.R.L.» г. Бельцы в период 2015-2019 гг. 
Результаты показали, что в 2011–2018 гг. (вплоть до 13.06.2018) были превышены нормы 
по содержанию ионов аммония, взвешенных веществ и БПК5 (ПП-950 от 25.11.13). 
Лабораторные исследования указали на загрязнение участка БОС (ниже по течению по 
сравнению с верхним по течению участком) взвешенными веществами, содержанием 
ионов аммония и БПК5. Биологическое потребление кислорода перед БОС составляло 5,71 
мг/дм3, а ниже по течению – 7,52 мг/дм3, что является результатом воздействия очистных 
сооружений. Несмотря на то, что городские экосистемы Бельц и ранее изученные 
экосистемы городов Теленешть, Орхей и Кишинэу имеют БОС, недостаточная степень 
очистки сточных вод на них приводит к значительному загрязнению поверхностных 
вод. Источником загрязнения окружающей среды городской экосистемы Бельц является 
также место складирования ила БОС SRL «Glorin-Inginering S.R.L.» Бельцы. Анализ 
проб очищенных сточных вод на БОС Бельц 2020 года показал, что никаких превышений 
установленных норм ни по одному из компонентов не было.

Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 2.
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