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ARTICOLE DE FOND

НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА – 
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ФИЗИОЛОГИИ И САНОКРЕАТОЛОГИИ

II. ЭТАЛОНЫ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ИНТЕГРАЛЬНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ
(Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ

и V-ом съезде биохимиков России)

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

Институт физиологии и санокреатологии Академии наук Молдовы

Rezumat
Formarea dirijată a sănătății presupune existența unui etalon, care ar permite identificarea 
nivelurilor individuale de exteriorizare a acesteia. În literatura contemporană de 
specialitate un astfel de etalon nu este descris. Unitățile existente de estimare a sănătății: 
„norma fiziologică”, „norma reacției”, „optimul funcțional”,  „corelarea preponderentă 
a organismului la interacțiunea cu mediul înconjurător”, „viața armonioasă în mediul în 
modificare continuă” etc., nu reflectă obiectiv starea de sănătate Şi nu permit cuantificarea 
nivelului individual de exteriorizare a acestea, din ce cauză ele nu pot fi utilizate în 
sanocreatologie.
În premieră este argumentat Şi descris etalonul – „nivelul sanogen de sănătate 
individuală”, care permite de a estima starea atât a sănătății integrale, cât Şi a 
componentelor acesteia.   
Cuvinte cheie: etalon al sănătății, sanocreatologie, sănătate integrală. 
Depus la redacţie 22 februarie 2017 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa pentru corespondenţă: Ciochină Valentina, Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1,  
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: valentina.ciochina@gmail.com;  
tel. (+373 22) 73-71-42

Эталон определения индивидуального здоровья
Одним из первых вопросов, после разработки концепции об интегральном 

здоровье, стал вопрос о том, что может служить эталоном при определении 
состояния здоровья организма? Следует отметить, что в современной литературе 
таковое отсутствует. 

Санокреатология, изучающая состояние здоровья, не может, ограничиться 
этой констатацией, ибо не представляется возможным не только изучить 
феноменологию компонентов, составляющих здоровье, но и решить проблему 
его направленного формирования и поддержания в целом. Естественно, 
мы обратились к понятиям, используемым в физиологии и медицине – 
«физиологическая норма», «норма реакции», «функциональный оптимум», 
«наибольшая согласованность организма при взаимодействии с окружающей 
средой», «гармоничная жизнь в постоянно меняющемся окружении» [2; 3; 4; 5; 6; 
8; 11], которые не рефлектируют объективное состояние функций обследованных 
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органов, и тем более, состояние здоровья. К тому же, перечисленные единицы 
измерения («физиологическая норма», «норма реакции» и др.) не могут служить 
эталоном еще и потому, что согласно санокреатологической концепции, основой 
которой является генетическая программа развития организма, здоровье, 
как таковое, при интегрированности и функциональности органов и систем, 
детерминируется влиянием факторов внешней и внутренней среды организма, 
которые индивидуальны для каждого человека.

Поэтому понятие «норма», в современном понимании физиологии и 
медицины, не может быть использовано в санокреатологии, поскольку, как 
вытекает из концепции интегрального здоровья [6; 7; 17], оно детерминировано 
шестью компонентами (сомато-висцеральный, иммунный, сенсорно-
дистантный, психический, социальный и репродуктивный) [7], которые, по 
существу, формируют гетерогенной природы соответствующие составляющие 
интегрального здоровья и требуют предварительного их изучения.

Отсюда возникла необходимость определиться относительно эталонов для 
каждого из составляющих компонентов интегрального здоровья (рис. 1-6) и 
эталона интегрального здоровья (рис. 7). 

В повседневной жизни установление эталона предполагает достаточно 
много времени, усилий и технической оснащенности, поэтому для того, 
чтобы в какой-то степени составить себе представление о состоянии здоровья 
органов и систем, составляющих структурно-функциональных компонентах 
(сомато-висцеральный, иммунный, сенсорно-дистантный и репродуктивный), 
формирующих интегральное здоровье, в санокреатологии введено понятие 
«саногенная функциональная норма». Под «саногенной функциональной нормой» 
понимаются филогенетические лимиты структуры и функциональной активности 
органов и систем, обеспечивающие жизнедеятельность организма по реализации 
генетического и онтогенетического потенциалов, скоординированность функций 
жизненно важных органов и систем и их структурной целостности, и при которых 
повседневная деятельность сопровождается состоянием удовольствия. 

Относительно сомато-висцерального здоровья, при определении 
соответствующего эталона, исходили из значимости функционирования органов 
и систем в филогенетически детерминированных лимитах жизнеобеспечения, 
т. е., эталоном для определения сомато-висцерального здоровья предлагается 
считать «саногенный уровень сомато-висцерального здоровья», для которого 
характерны структурная целостность и функциональная активность, 
формирующих его органов и систем в филогенетически детерминированных 
лимитах жизнеобеспечения и гарантирующие повседневную жизнедеятельность, 
не вызывая дискомфорт, относительно которого идентифицируются другие 
индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных 
и/или диссаногенных сомато-висцеральных процессов и функций   
органов и систем (рис. 1).

Относительно иммунного здоровья, эталоном предлагается считать 
«саногенный уровень иммунного здоровья», для которого характерны структура и 
функция органов, тканей и клеток иммунной системы, которые воспроизводятся 
в онтогенезе, в соответствии с генетической программой развития организма, 
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гарантируя жизнеобеспечение, относительно которого идентифицируются 
другие индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных 
и/или диссаногенных иммунных процессов и функций соответствующих  
органов (рис. 2). 

Рисунок 1. Схематическое представление эталона сомато-висцерального 
здоровья.

Рисунок 2. Схематическое представление эталона иммунного здоровья.

Относительно сенсорно-дистантного здоровья, при определении 
соответствующего эталона, исходили из значимости функционирования 
сенсорных органов и систем в филогенетически детерминированных лимитах 
жизнеобеспечения, т. е., эталоном для определения сенсорно-дистантного 
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здоровья предлагается считать «саногенный уровень сенсорно-дистантного 
здоровья», для которого характерны структурная целостность и функциональная 
активность, формирующих его сенсорных органов и систем в филогенетически 
детерминированных лимитах жизнеобеспечения и гарантирующие 
повседневную жизнедеятельность, не вызывая дискомфорт, относительно 
которого идентифицируются другие индивидуальные уровни, с выделением 
соответствующих саногенных и/или диссаногенных сенсорно-дистантных 
процессов и функций соответствующих органов (рис. 3). 

Рисунок 3. Схематическое представление эталона сенсорно-дистантного 
здоровья.

Что касается психического здоровья, в виду того, что оно формируется, 
главным образом, под воздействием социальных факторов и научения, которые 
далеко не однотипны, не однородны для различных субъектов, а присущи 
только конкретному индивидууму, из-за чего и уровень развития саногении 
является уникальным, неповторимым для каждого человека, это и послужило 
основанием при классификации состояния психического здоровья считать 
эталоном «саногенный уровень психического здоровья» – уровень психического 
состояния, которое рефлектирует функциональную активность всех нейро-
психических блоков, формирующих психическое здоровье, обеспечивающее 
адекватное психическое отражение внутренней и внешней среды и адекватное 
ориентирование в окружающей среде, относительно которого идентифицируются 
другие индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных и/
или диссаногенных психических процессов (рис. 4). 

Относительно социального здоровья, эталоном предлагается считать 
«саногенный уровень социального здоровья», для которого характерно 
соответствие поступков, действий и ориентаций моральным, юридическим, 
этническим, религиозным и другим нормам поведения, принятым в обществе, и 
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деяния по противостоянию намерениям, могущим нанести вред себе, обществу 
или природе, относительно которого идентифицируются другие индивидуальные 
уровни, с выделением соответствующего саногенного и/или диссаногенного 
поведения (рис. 5).

Рисунок 4. Схематическое представление эталона психического здоровья.

Рисунок 5. Схематическое представление эталона социального здоровья.

Относительно репродуктивного здоровья, эталоном предлагается 
считать «саногенный уровень репродуктивного здоровья», для которого 
характерны структурная целостность органов и системы воспроизводства,  
их функциональность в филогенетически детерминированных лимитах 
жизнеобеспечения будущего потомства и проявление чувства удовольствия 
у обоих разнополых организмов, относительно которого идентифицируются 
другие индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных и/
или диссаногенных репродуктивных процессов и функций (рис. 6). 
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Рисунок 6. Схематическое представление эталона репродуктивного здоровья.

Маркерами саногенности каждого органа, системы и физиологических 
процессов жизнеобеспечения являются их соответствующие функции в 
филогенетически детерминированных лимитах, обеспечивающие жизненность и 
реализацию физиологических и социальных потребностей  организма.

Эталоном для определения интегрального здоровья предлагается считать 
«саногенный уровень интегрального здоровья», который представляет собой 
сомато-висцеральный, иммунный, сенсорно-дистантный, психический, 
социальный и репродуктивный уровень, проявляющийся функциональной 
активностью структурно-функциональных компонентов, формирующих 
интегральное здоровье, структурной целостностью, скоординированностью 
и интегрированностью их органов и систем в филогенетически 
детерминированных лимитах жизнеобеспечения, позволяющие реализацию 
генетического и онтогенетического потенциалов, и при  которых повседневная 
деятельность сопровождается состоянием удовольствия, и относительно 
которого идентифицируются другие индивидуальные уровни, с выделением 
соответствующих саногенных и/или диссаногенных составляющих  
компонентов (рис. 7).

Феноменология экстериоризации здоровья
Следующий вопрос, который необходимо было решить – это определение 

феноменологии  экстериоризации  здоровья и роль генетических и онтогене-
тических факторов в его формировании.

Детальное изучение специфики внешнего проявления феноменологии, которая 
экстериоризируется более чем 40 признаками, позволило отдифференцировать 
и сгруппировать их на рефлектирующие, в той или иной степени, состояние 
психического здоровья, сомато-висцерального здоровья, социального здоровья и 
интегрального состояния здоровья.
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Детальный анализ санофеноменологии в плане объективности 
экстериоризации состояния здоровья, составляющих компонентов интегрального 
здоровья [7; 9; 10; 15], показал, что описанные в литературе признаки здоровья, 
недостаточно адекватно отражают саногенное состояние соответствующих 
компонентов интегрального здоровья, что и обусловило задачу конкретизации 
и более детальной идентификации феноменологических признаков, указанных 
состояний здоровья, над чем мы продолжаем работать и по настоящее время.  

Относительно роли генетического и социально-экологического факторов в 
развитии здоровья [1; 12; 13; 14; 16], пока с уверенностью можно утверждать 
лишь то, что генетическая программа является предпосылкой формирования 
интегрального здоровья, а, что касается функциональной ее экстериоризации, 
то она достаточно значима для сомато-висцерального, сенсорно-дистантного и 
репродуктивного здоровья, менее значима для психического, и, еще в меньшей 
степени, значима для социального здоровья, и играет детерминирующую роль в 
закладке и структурном формировании целостности и функциональности органов 
и систем (органо- и функциогенез) [7; 16].

Многоуважаемые участники съезда! Я отдаю себе отчет, что сказанное 
мною трудно воспринимается, ибо разговор шёл о новых понятиях, 
представлениях, концепциях и других научных разработках в санокреатологии. 
И если они вас заинтересовали, то с ними можно более детально ознакомиться  
в наших публикациях [7].

В заключение хотелось бы указать на главную задачу санокреатологии, 
которая состоит в продолжение исследований по разработке теории и практики 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья, для решения которой 
необходимы усилия многих коллективов и привлечение значительных средств, 
но, учитывая остроту проблемы здоровья современного общества, и то, что она 
может быть решена лишь за счет направленного формирования и поддержания 
здоровья, со всей уверенностью можно заявить, что санокреатология стоит того, 
чтобы ей посвятить свою жизнь. 

Спасибо за внимание!

 Работа была выполнена в рамках фундаментального проекта: 15.817.04.01 F 
„Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste şi tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului 
de clasificare a acesteia”.
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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛЫХ КРЫС 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ БИОМАССЫ ШТАММА 

STREPTOMYCES FRADIAE  CNMN-Ac-11
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Rezumat
În experimente pe şobolani albi masculi pentru prima dată s-a constatat că consumul 
de lungă durată a biomasei tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolată din 
solurile Moldovei, facilitează procesul de învăţare a deprinderii de evitare activă la 
animalele tinere şi, în special, contribuie în mod semnificativ la stimularea activităţii 
reflex-condiţionate la animalele senile, ceea ce oferă anumite posibilităţi de utilizare a 
metaboliţilor Streptomyces fradiae cu scopul de a menţine procesele cognitive în timpul 
diminuării funcţiilor.
Cuvinte cheie: reflexe condiţionate, streptomicete, biomasă, metaboliţi, proprietăţi 
neuroprotectoare.
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Введение
Выявление благоприятных взаимоотношений между известными и вновь 

обнаруживаемыми функциональными пищевыми ингредиентами, в том числе 
на основе метаболитов микробного происхождения, и функциями организма, 
установление механизма этих взаимоотношений является одной из актуальных 
задач физиологии, санокреатологии и медицины. В настоящее время большое 
количество биологически активных веществ микробного происхождения 
становятся пищевыми добавками либо лекарственными препаратами.  
Среди микроорганизмов одной из наиболее продуктивных и перспективных 
групп в отношении получения биологически активных веществ различной 
химической природы и сферы применения являются стрептомицеты [5, 12, 
18]. Род Streptomyces является самым крупным родом группы актиномицетов 
и включает более 500 видов, распространенных, главным образом, в 
почве и морских экосистемах, некоторые из которых широко известны, в 
первую очередь, как продуценты многих антибиотиков, витаминов группы 
B, ферментов, а также токсинов и биостимуляторов, применяемых в  
растениеводстве [1, 16, 25]. По некоторым данным, процесс формирования у 
человека устойчивых микробиоценозов пищевого происхождения был связан 
с практикой хранения продуктов питания под землёй [3]. В дальнейшем эти, 
сложившиеся случайным образом, взаимоотношения и стали, вероятно, основой 
для использования человеком возможностей микробов ферментировать пищу [15]. 
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Таким путем, очевидно, в состав микрофлоры полости рта и кишечника попали и 
некоторые штаммы стрептомицетов, ставшие ее нормальными представителями. 
В составе нормальной микрофлоры кишечника обнаружено значительное 
количество аэробных актиномицетов, в том числе, стрептомицетов, что, явилось 
достаточно неожиданным результатом [32]. Обнаружено, что почти 50% биомассы 
пристеночной микрофлоры тонкой кишки составляют актиномицеты, в то время 
как доля бифидо- и лактобацилл колеблется в пределах от 20 до 30% [35].

Штаммы различных видов Streptomyces хорошо зарекомендовали себя 
как продуценты вторичных метаболитов, обладающих фармацевтически 
релевантными свойствами, такими как противовоспалительная, противовирусная, 
противомикробная, противораковая активность [26]. В ряде исследований на 
модельных животных выявлены нейропротекторные свойства метаболитов 
штаммов таких видов как Streptomyces purpeofuscus, Streptomyces nitrosporeus, 
Streptomyces griseoflavus, Streptomyces exfoliates и некоторых других, 
их способность предотвращать нейродегенерацию, спровоцированную 
окислительным стрессом [9, 11]. Из различных штаммов стрептомицетов 
выделены ингибиторы перекисного окисления липидов мембран клеток, такие 
как эстивофоенины А и В, бензастатины Н и I, месценгрицин, каркуиностатин 
В, и показано их значение как мощных нейропротекторных веществ в условиях 
индукции липидной пероксидации [9, 11, 13, 14]. Более того, некоторые из 
метаболитов стрептомицетов (лактацистин, ангидроэкфолиамицин, инубозины 
А, B и C и др.), оказывающие нейропротекторное действие при применении 
различных моделей нейродегенерации, обладают способностью стимулировать 
нейритогенез, оказывая влияние на ультраструктурную организацию различных 
нейрональных образований головного мозга [22, 23], и дифференцировку 
нейральных стволовых клеток [2]. 

Несмотря на увеличивающееся число сообщений о воздействии продуктов 
жизнедеятельности стрептомицетов на нейрональные процессы, их влияние 
на поведение животных очень мало исследовано. При изучении воздействия 
метаболитов Streptomyces avermectilis и Streptomyces lincolniensis на поведенческие 
реакции белых крыс был выявлен, в частности, их анксиолитический эффект  
[20, 21]. Ранее нами было обнаружено, что длительное потребление белыми 
крысами обоих полов культуральной жидкости и, особенно, биомассы штамма 
Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-36, выделенного из почв Молдовы, 
облегчает процесс обучения навыку активного избегания, а также способствует 
увеличению скорости целенаправленных двигательных реакций [36]. Исходя 
из данных проведенных нами ранее исследований некоторых компонентов, 
входящих в состав биомассы вышеуказанного штамма и другого штамма, 
выделенного из почв Молдовы, - Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, по ряду 
показателей (повышенное содержание аминокислот, выполняющих роль 
нейромедиаторов и нейромодуляторов, фосфолипидов, стеринов) [27, 28, 34] 
можно предположить, что биомасса последнего имеет более оптимальный 
состав для стимуляции условно-рефлекторной деятельности и реализации 
нейропротекторного действия. Учитывая нейропротекторную эффективность 
метаболитов ряда штаммов стрептомицетов в условиях липидной пероксидации 
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и роль окислительного стресса в развитии возрастных нейродегенеративных 
процессов, приводящих, в частности, к таким распространенным формам 
деменции как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона [29], представляет 
особый интерес изучение влияния метаболитов стрептомицетов на условно-
рефлекторную деятельность старых животных.

Целью настоящей работы является исследование влияния длительного 
потребления биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 на процесс 
выработки оборонительных условных рефлексов у белых крыс разного возраста 
(молодых и старых).

Материал и методы
Исследования выполнены на 32 лабораторных крысах-самцах линии Вистар 

двух возрастных групп (молодые и старые), содержащихся в условиях вивария. 
Животные обеих возрастных групп (молодые, начиная с возраста 1 месяц, а старые, 
начиная с возраста 13 месяцев) в качестве пищевой добавки к стандартному 
рациону питания в течение 90 суток получали высушенную биомассу штамма 
Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (препарат BМ-11) с определенным ранее 
аминокислотным и липидным составом из расчета 250 мг/кг массы тела.  
Штамм Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 выделен из почв Молдовы и хранится 
в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов АНМ. Спустя 90 
суток после начала потребления животными BМ-11 приступали к выработке у 
них условных рефлексов. На протяжении эксперимента по выработке условных 
рефлексов (15 дней) животные продолжали получать с кормом препарат BМ-
11. В качестве контроля служили крысы соответствующих возрастных групп, 
содержавшиеся в тот же промежуток времени на стандартном рационе питания.

В опытах использовался метод выработки искусственного экстрорецепторного 
рефлекса, а именно, условной двигательной реакции активного избегания 
болевого стимула. Обучение крыс проводили по методике двустороннего 
активного избегания в челночной камере после 5-ти минутного привыкания к 
экспериментальной обстановке [31]. Электрокожное раздражение (4-6 мА, 5-7 
кГц) наносили животным по окончании светового сигнала (через 5 с) через 
металлический пол камеры, соединенный с электростимулятором. Ежедневно 
предъявлялось по 10 сочетаний с интервалом 40±10 c между сочетаниями. 
Условным рефлексом считалось перемещение крысы в безопасный отсек 
без подкрепления отрицательным стимулом, т.е. совершение определенного 
поведенческого акта. Производили подсчет доли условно-рефлекторных реакций 
в общем количестве побежек каждого животного (как подкрепленных, так и 
не подкрепленным электрокожным раздражением). Статистический анализ 
полученных данных производили с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований было обнаружено, что у молодых 

крыс (в возрасте 4 месяца), получавших в качестве пищевой добавки к 
стандартному рациону питания высушенную биомассу штамма Streptomyces 
fradiae CNMN-Ac-11, число условно-рефлекторных реакций намного выше, чем у 
животных контрольной группы. В динамике условно-рефлекторной деятельности 
их доля в процентном отношении достоверно выше у крыс опытной группы 
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со 2-го по 11-й день эксперимента по выработке условных рефлексов (рис. 1).  
Особенно существенные различия между животными опытной и контрольной 
групп зафиксированы на начальном этапе обучения – со 2-го по 6-й дни 
эксперимента по выработке условных рефлексов, когда количество условно-
рефлекторных побежек у крыс, потреблявших препарат BM-11, выше в 2 - 5 раз. 
Следует также особо отметить тот факт, что применение BM-11 в качестве пищевой 
добавки способствует, в отличие от биомассы штамма Streptomyces massasporeus  
CNMN-Ac-36 [36], достоверно более раннему достижению 100 %-го уровня 
выработки условных рефлексов. Так, если у контрольных животных максимальный 
уровень выработки условного рефлекса был достигнут лишь на 14-е сутки, то у 
животных опытной группы – на 10-е. Следовательно, длительное потребление 
метаболитов штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, содержащихся в его 
биомассе, оказывает заметное позитивное влияние на процесс формирования 
условно-рефлекторных связей, способствуя существенной интенсификации 
процесса обучения навыку активного избегания у самцов белых крыс.

Согласно полученным результатам, у старых животных (в возрасте 
16-ти месяцев) условные реакции активного избегания болевого стимула 
вырабатываются гораздо медленнее, чем у молодых (рис. 2). 

Так, например, на 5-й день эксперимента по выработке условных рефлексов 
доля условно-рефлекторных побежек в их общем количестве составила у молодых 
животных более 72 %, в то время, как у старых – 5 %, на 10-й день молодыми 
животными был достигнут 100%-й уровень выработки условных рефлексов, у 
старых животных доля условно-рефлекторных побежек составила немногим 
более 32 % (рис. 1 и 2). Потребление животными, начиная с 13-ти месячного 
возраста, в течение 90 дней биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-
11 способствует существенному увеличению у них числа условно-рефлекторных 
реакций практически на всем протяжении эксперимента. В отличие от старых 
животных контрольной группы, у которых максимальный уровень выработки 
условных рефлексов не превысил 61 %, у крыс, получавших в качестве пищевой 
добавки препарат BM-11, этот показатель составил более 82 %. При сравнении 
результатов эффективности биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, 
полученных на молодых и старых животных, видно, что у старых крыс действие 
препарата BM-11 в отношении условно-рефлекторной деятельности заметно 
более выражено. Так, например, на 5-й день эксперимента по выработке условных 
рефлексов препарат BM-11 увеличивает долю условно-рефлекторных реакций в 
общем количестве побежек у молодых крыс менее чем в 2 раза, а у старых – 
более чем в 5 раз, на 10-й день – у молодых животных – на 15, 6 %, а у старых –  
почти в 3 раза (рис. 1 и 2).

Таким  образом, длительное потребление биомассы штамма Streptomyces 
fradiae CNMN-Ac-11 приводит к заметному облегчению процесса обучения мо-
лодых белых крыс навыку активного избегания и особенно существенно способ-
ствует стимуляции условно-рефлекторной деятельности старых животных. 

Столь высокую эффективность длительного потребления биомассы 
Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 в отношении условно-рефлекторной 
деятельности экспериментальных животных и выявленный ранее схожий эффект 
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биомассы Streptomyces massasporeus CNMN-36 [10] можно объяснить высоким 
содержанием в них таких аминокислот, как глутаминовая, аспарагиновая, 
глицин, пролин [27, 28], которые выполняя функции нейромедиаторов 
и нейромодуляторов в различных отделах головного мозга, участвуют в 
механизмах нейропластичности при обучении [7, 17, 19], фосфолипидов 
и стеринов [28, 34], оказывающих влияние на процессы синаптической 
пластичности нейронов [6], а также, предположительно, метаболитов, способных 
стимулировать и поддерживать нейрональные процессы, лежащие в основе 
обучения и памяти (витаминов группы В, ненасыщенных жирных кислот,  
флавоноидов, антоцианов и др.) [8].

Рис. 1. Динамика условно-рефлекторной деятельности молодых крыс под 
влиянием BM-11. По оси абсцисс – дни эксперимента. По оси ординат – доля 
условных рефлексов в общем количестве побежек (%). * – достоверные различия 
по сравнению с контролем (Р<0,05). 

В то же время, необходимо учитывать, что болевой электрокожный 
раздражитель, примененный при выработке оборонительных условных рефлексов 
в качестве условного стимула, является достаточно сильным стрессовым фактором 
для подопытных животных [33] и, особенно, на начальном этапе обучения, 
на котором нами и было выявлено наиболее существенное увеличение числа 
условно-рефлекторных побежек под влиянием биомассы штамма Streptomyces 
fradiae CNMN-Ac-11. Хорошо известно, что в состоянии острого стресса 
происходит резкое повышение интенсивности перекисного окисления липидов 
в нервных клетках на фоне угнетения антиоксидантной защиты, что приводит 
к окислительной модификации и деструкции макромолекул плазмолеммы и 
мембран органелл нервных клеток, модификации регуляторных структур и 
синаптических транспортеров и, в конечном счете, негативно сказывается на 
процессах памяти и обучения [30, 4, 24].
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Рис. 2. Динамика условно-рефлекторной деятельности старых крыс под 
влиянием BM-11. По оси абсцисс – дни эксперимента. По оси ординат – доля 
условных рефлексов в общем количестве побежек (%). * – достоверные различия 
по сравнению с контролем (Р<0,05). 

 Как уже было упомянуто выше, из различных штаммов стрептомицетов 
выделен ряд «новых» ингибиторов перекисного окисления липидов и показано 
их значение как мощных нейропротекторных веществ в условиях индукции 
липидной пероксидации [9-11, 13, 14]. Исходя из этого, можно предположить, 
что зафиксированный в работе эффект облегчения выработки оборонительных 
условных рефлексов под влиянием биомассы штамма Streptomyces fradiae 
CNMN-Ac-11, обусловлен нейропротекторным действием входящих в ее 
состав антиоксидантов по отношению к индуцируемой в условиях болевого 
стрессирования активации свободнорадикального окисления. Это предположение 
в определенной мере находит подтверждение в результатах экспериментов 
на старых животных. Низкий уровень выработки условных рефлексов у 16-ти 
месячных крыс по сравнению с молодыми животными, очевидно, опосредован 
развитием у них в этот период процессов нейродегенерации. Тот факт, что 
эффективность применения биомассы Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 у 
старых крыс существенно выше, чем у молодых животных, учитывая роль 
окислительного стресса в развитии возрастных нейродегенеративных изменений 
на фоне снижения активности многоуровневой антиоксидантной системы нервных 
клеток [29], свидетельствует в пользу предположения о нейропротекторном 
механизме эффекта метаболитов биомассы Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 в 
отношении условно-рефлекторной деятельности.

Выводы
Потребление белыми крысами-самцами, начиная с возраста одного месяца 1. 

в течение 90 дней в качестве пищевой добавки биомассы штамма Streptomyces 
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fradiae CNMN-Ac-11(250 мг/кг массы тела), оказывает стимулирующее влияние 
на условно-рефлекторную деятельность, способствуя облегчению процесса 
обучения навыку активного избегания.

Предварительное потребление в течение 90 дней старыми крысами, у 2. 
которых в возрасте 16 месяцев наблюдается диминуация условно-рефлекторной 
деятельности, биомассы Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (250 мг/кг массы 
тела) облегчает выработку оборонительных условных рефлексов в гораздо 
большей степени, чем у молодых животных, что свидетельствует в пользу 
нейропротекторного механизма эффекта метаболитов Streptomyces fradiae 
CNMN-Ac-11.

Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего 3. 
изучения метаболитов, продуцируемых штаммом Streptomyces fradiae CNMN-Ac-
11, и их физиологических эффектов с целью выделения и идентификации веществ с 
нейропротекторными свойствами (возможно, «новых» ингибиторов перекисного 
окисления липидов) и последующего их использования для предупреждения 
развития нарушений, приводящих к преждевременной диминуации  
когнитивных процессов.
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Rezumat
În articol sunt examinate succint sistemele contemporane de alimentaţie care, de facto, 
ignoră specificul activităţii operative, perioada de vârstă, nivelul de sănătate şi nu pot 
asigura sanogenitatea organismului, deoarece ele creează excesul sau insuficienţa 
componentelor constituente. Din punct de vedere al sanocreatologiei, numai acele sisteme 
de alimentaţie pot asigura o influenţă dirijată asupra organismului, care se bazează pe 
principiile de bază ale teoriei de alimentaţie sanocreatologică.
Cuvinte cheie: raţie alimentară, componente constituente, exces, insuficienţă.
Depus la redacţie 4 ianuarie 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Poleacova Lilia, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova; e-mail: bostan-lilia@mail.ru; tel. (+373 22) 73-71-42.

Introducere
Este bine cunoscut, că alimentaţia prezintă factorul principal ce determină, în mare 

măsură, procesele fiziologice şi metabolice în organism. De aceea, ea a fost şi este în atenţia 
societăţii. Tipul de alimentaţie în procesul evoluţiei Homo sapiens, a fost determinat 
de mai mulţi factori, dar în primul rând de tipul şi sortimentul produselor agricole. Şi 
în prezent tipul de alimentaţie, în mare măsură, depinde de industria agroalimentară şi 
tehnologică, care au determinat predominarea în alimentaţia contemporană a produselor 
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bogate în proteine, acizi graşi saturaţi şi glucide uşor asimilabile, ceea ce a contribuit la 
rezolvarea problemei inaniţiei. În acelaşi timp, sistemele de alimentaţie contemporane au 
sporit incidenţa maladiilor cronice: hipertenzia, diferite boli cancerigene, boli cardiace 
etc.; maladii generate de sistemul contemporan de alimentaţie: obezitatea, diabetul 
zaharat, colecistita calculoasă, cancerul intestinului gros, precum şi alte maladii cronice 
ale tractului digestiv [4, 28].

În aceeaşi ordine de idei, vom menţiona, că dietele oficiale americane şi ale Europei 
de Vest se caracterizează prin surplusul hranei cu valoare energetică înaltă, bogată în 
grăsimi, glucide purificate şi sărace în celuloză, ceea ce provoacă diverse boli cronice: 
ischemia cordului, maladii vasculare ale creierului, formaţiuni maligne, diabetul 
zaharat, caria dentară, obezitatea etc. În acelaşi timp, se cunoaşte că în diferite regiuni 
ale Terrei nivelul înalt al decesului copiilor este cauzat de insuficienţa alimentară.  
Din cauza alimentaţiei insuficiente, în majoritatea ţărilor slab dezvoltate, are loc 
întârzierea creşterii copiilor, în primul rând în rezultatul conţinutului scăzut de  
proteine în alimente [44].

Concomitent, vom menţiona, că insistenţa ştiinţei şi practicii de a echilibra cantitatea 
produselor alimentare în raţie şi de a crea sistemul alimentaţiei complete şi adecvate 
nu s-au soldat cu succes. Analiza sistemelor existente de alimentaţie (mai mult de 20) 
arată că nici una din ele, din cauza neargumentării ştiinţifice suficiente, nu au obţinut o 
recunoaştere largă şi sunt departe de a rezolva problema sănătăţii [45].

Sanocreatologia nu se poate baza pe sistemele de alimentaţie existente, deoarece 
ele nici pe departe nu rezolvă problema sănătăţii şi nu corespund obiectivelor 
sanocreatologiei. Nutriţia, trebuie să aibă ca scop nu numai asigurarea organismului cu 
energie şi substanţe plastice pentru activitatea vitală şi operativă, dar şi pentru crearea, 
menţinerea şi fortificarea dirijată a sănătăţii în dependenţă de vârstă. Toate procesele 
biologice ale organismului asupra cărora influenţează alimentaţia îşi pierd semnificaţia 
lor fiziologică, dacă ele nu asigură un anumit nivel de sănătate. Este ştiut, că lipsa unuia 
sau a mai multor componente în raţia alimentară, inclusiv alimentaţia neechilibrată 
de scurtă durată, poate fi compensată prin intermediul mecanismelor fiziologice şi 
biochimice adaptive ale organismului [42], pe când de lungă durată – în cele mai dese 
cazuri consecinţele au caracter ireversibil. 

În scopul rezolvării obiectivelor sanocreatologiei de a crea şi menţine dirijat 
sănătatea prin alimentaţie, a fost necesar de a elabora bazele ştiinţifice ale unei noi 
teorii ce ar ţine cont de principiile şi cerinţele sanocreatologiei. În concordanţă cu 
aceste cerinţe, în anii 2011-2015 de către academicianul T. Furdui [42, 43, 44] a fost 
elaborată teoria alimentaţiei sanocreatologice, conform căreia ea este predestinată 
de a realiza următoarele funcţii: 1) creativă în realizarea programului genetic de 
formare şi menţinere a sănătăţii şi de prevenire a diminuării funcţiilor şi degradării 
organismului; 2) energetică – pentru satisfacerea necesităţilor interne ale organismului 
în energia, necesară pentru realizarea metabolismului, funcţiilor de menţinere a vieţii 
şi pentru activitatea operaţională zilnică; 3) biocatalitică, de gestionare şi întreţinere a 
metabolismului – pentru accelerarea, menţinerea şi reglarea metabolismului şi a altor 
procese vitale; 4) protectoare – pentru asigurarea realizării mecanismelor de apărare a 
organismului de către factorii agresivi interni şi externi; 5) stimulatorie şi inhibitoare 
– pentru stimularea sau inhibarea funcţiilor specifice ale organelor şi sistemelor; 6) 
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de detoxificare – pentru neutralizarea acţiunii produselor toxice sau conversia într-un 
produs cu toxicitate redusă [45]. 

Datele cu privire la necesităţile omului în diverse componente alimentare 
variază semnificativ. Acest lucru se datorează în mare parte statutului fiziologic 
şi psihoemoţional, vârstei, specificului activităţii profesionale, factorilor sociali şi 
ambientali, sexului, constituţiei, activităţii fizice, stresului, sarcinii etc. [27, 37, 38, 
39]. Cu regret, standardele nutriţionale [12] cuprind întotdeauna numai o orientare 
generală, prin ce se determină lipsa sau excesul unor sau altor componente alimentare.  
Dacă anterior, specialiştii în nutriţie, în principal, se confruntau cu consecinţele 
consumului insuficient al unei sau altei substanţe, atunci în prezent ei se confruntă cu 
consecinţele consumului lor excesiv, ceea ce duc în mod obişnuit la astfel de stări, cum 
ar fi obezitatea, hipervitaminoza, intoxicaţia şi excesul în electroliţi [36, 37].

Pentru a rezolva cele menţionate mai sus şi alte probleme cu care se confruntă 
sistemul contemporan de alimentaţie, conform teoriei alimentaţiei sanocreatologice, 
e necesar de a ţine cont, de facto, că rolul alimentaţiei în diferite perioade de vârstă 
în dezvoltarea organismului este foarte diferit: a) la etapa incipientă a ontogenezei 
prenatale, produsele alimentare, în mod direct sau prin intermediul diferitor procese 
biochimice, îndeplinesc, în principal, funcţiile inductoare şi creativă în realizarea 
programului genetic sanogen de dezvoltare în ceea ce priveşte iniţierea şi realizarea 
diferitor procese metabolice specifice, şi bazele structurale ale celulelor, organelor, 
sistemelor şi funcţiile lor; b) în ontogeneza postnatală precoce – funcţia creativă, 
energică şi protectoare; c) la etapa de activitate morfologică şi fiziologică relativ 
stabilă a organismului – energetică, protectoare şi de stabilizare a structurii şi funcţiilor 
organelor şi organismului în întregime; d) în perioada diminuării şi degradării structurilor 
şi funcţiilor organelor de importanţă vitală – protectoare, energetică, stimulatoare şi 
de detoxificare [42 ,43]. Cu regret, sistemele de alimentaţie existente nici pe departe 
nu rezolvă obiectivele specifice sus-menţionate în dezvoltarea şi menţinerea dirijată a 
sănătăţii în diferite etape de dezvoltare ale organismului. 

Una din cauzele apariţiei problemelor menţionate mai sus, constă în aceea că 
sistemul contemporan de alimentaţie nu ţine cont de rolul şi funcţiile componentelor 
constituente ale raţiilor, pe care le pot îndeplini în corespundere cu necesităţile biologice 
de asigurare a sănătăţii şi vitalităţii organismului în diferite perioade de vârstă.

Proteinele, fiind substanţe esenţiale pentru organismul omului, sunt sintetizate în 
mod continuu din aminoacizi [9, 14, 15, 16, 17, 20]. Prin acţiunea combinată a enzimelor 
proteolitice secretate de stomac, pancreas şi intestinul subţire, proteinele exogene sunt 
hidrolizate în tubul digestiv al organismelor animale până la stadiul de aminoacizi 
constituenţi. Astfel, aminoacizii eliberaţi în lumenul intestinal, traversează peretele 
intestinal printr-un proces activ de absorbţie (proces energodependent), pătrunzând în 
torentul circulator [21, 22, 24, 29, 37, 40, 41]. O parte din aceşti aminoacizi sunt utilizaţi 
în biosinteza unor proteine proprii organismului, necesare procesului de refacere 
continuă, altă parte sunt degradaţi în cadrul unor procese catabolice până la produşi 
finali care sunt eliminaţi. Dacă din hrana organismului uman lipseşte un aminoacid 
esenţial, organismul va avea un bilanţ azotat negativ; deşi toţi ceilalţi aminoacizi pot 
fi prezenţi, lipsa unui aminoacid esenţial blochează sintetiza proteinelor necesare, 
iar restul aminoacizilor sunt degradaţi şi eliminaţi. În inaniţie bilanţul azotat este 
maxim negativ, astfel organismul fiind obligat să îşi asigure energia necesară pentru 
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întreţinerea vieţii pe seama degradării aminoacizilor proveniţi din hidroliza propriilor  
proteine, până la epuizare [6].

Proteinele îndeplinesc funcţii fundamentale, specifice organismelor vii [7].  
Una dintre cele mai importante funcţii ale lor este cea plastică. Toate organitele celulei, 
membranele şi structurile extracelulare şi intercelulare au în componenţa lor proteine 
[5, 33]. În afară de faptul că furnizează materialul plastic necesar proceselor de sinteză 
din organism, aminoacizii, intrând în structura enzimelor, influenţează pozitiv aceste 
procese. Lipsa proteinelor dereglează evident procesele de creştere. Un alt rol al 
proteinelor este cel de catalizator (enzime, hormoni), care catalizează procesele de 
zeci şi mii de milioane de ori. O funcţie nu mai puţin importantă a proteinelor este 
cea de transport, transportând elementele şi substanţele necesare în întreg organismul 
[21, 30, 31, 38]. Cele mai principale sisteme de transfer ale substanţelor sintetizate 
în celulele hepatice, inclusiv şi al lipidelor, necesită legarea lipidelor cu proteinele 
specifice pentru asigurarea transportului lor cu fluxul sangvin în părţile necesare ale 
organismului [7]. Orice dereglare a formării acestor proteine poate duce la acumularea 
surplusului de trigliceride în celule [20, 33]. O altă funcţie a proteinelor este funcţia 
de apărare. În cazul pătrunderii în organism a proteinelor sau celulelor străine se 
formează proteine speciale - anticorpi, care leagă şi neutralizează substanţele de natură 
străină. Reprezentanţii proteinelor de structură sunt proteine fibrilare, în special, de 
provenienţă animală. Aceste proteine îndeplinesc în organism funcţia de sprijin. La ele 
se referă cheratinele (proteinele părului, unghiilor, epidermisului), elastanul (proteinele 
ligamentelor, ţesutului conjunctiv al vaselor şi muşchilor) colagenul (proteinele ţesutului 
cartilaginos) [13, 18]. Ele nu sunt solubile în apă şi sunt rezistente la acţiunea enzimelor 
[38]. În organism proteinele asigură presiunea coloid-osmotică, echilibrul acido-bazic 
în distribuţia apei şi a substanţelor dizolvate în ea [9, 11, 14, 17, 21, 25, 34, 38, 40]. 

Organismul nu poate asimila mai multe proteine decât cantitatea necesară pentru 
activitatea lui. Excesul lor în organism devine toxic, iar surplusul trebuie să fie 
eliminat. Degradarea proteinelor în organism contribuie la formarea produselor finale 
ale metabolismului proteic – acidul uric, ureea, amoniacul, creatinina, creatina etc. 
Eliminarea dificilă a acestora din organism duce la acumulare lor în exces, perturbând 
toate procesele metabolice şi provocând intoxicarea organismului [21, 22, 38]. 
Detoxificarea organismului este influenţată de mai mulţi factori: raportul de obţinere 
şi consum al energiei, prezenţa vitaminelor, macro- şi microelementelor, activitatea 
fizică, starea organelor etc.[23, 29, 40].

Atât lipsa, cât şi excesul de proteine în alimentaţie sunt negative pentru organism. 
În cazul deficitului de proteine (inaniţia în proteine) la copii se dezvoltă distrofia 
alimentară – dereglarea proceselor de formare a oaselor, încetinirea proceselor de 
creştere şi dezvoltare mentală [29, 40]. Malnutriţia se manifestă prin: reducerea greutăţii 
corporale, pierderea ţesutului adipos subcutanat, caşexia musculară. Acestea, cel mai 
des se observă la sugari şi copiii mici prin dereglarea proceselor de hematopoieză, 
dezvoltarea anemiei, reducerea rezistenţei la infecţii, răceli, iar bolile emergente apar 
cu complicaţii. De cele mai multe ori este perturbat metabolismul lipidelor şi cel al 
vitaminelor (se dezvoltă hipovitaminozele) [41].

Insuficienţa proteinelor   la copii poate apărea din cauza subnutriţiei generale, lipsei 
caloriilor şi cantităţii de alimente [22]. Manifestările deficitului de proteine   pot apărea 
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ca urmare şi a unor „obiceiuri alimentare”, în cazul unui conţinut excesiv al glucidelor 
şi lipidelor în dietă, limitând, în acelaşi timp, cantitatea de proteine   consumate. 

Excesul de proteine, de asemenea,   are un efect negativ asupra organismului, iar 
efectele pot fi mai pronunţate decât în cazul excesului de lipide şi glucide. Deosebit 
de sensibili la „supraalimentarea cu proteine” sunt copiii şi persoanele în vârstă [21, 
37, 38]. În cazul excesului de proteine   în organism este afectat, în primul rând, ficatul 
(de la cantităţile excesive de aminoacizi), rinichii (datorită excreţiei unei cantităţi 
sporite de produse metabolice proteice) şi intestinul (sporesc procesele de putrefacţie) 
[5]. Excesul proteinelor   în dietă pe o perioadă îndelungată poate provoca excitarea 
sistemului nervos şi dezvoltarea hipovitaminozelor [22].

Excesul de proteine   animale este de obicei asociat cu un aport crescut de acizi 
nucleici în organism şi contribuie la acumularea de produse ale metabolismului 
purinelor - acidul uric. Sărurile acidului uric (uraţii) se acumulează în urină, ceea ce 
creşte riscul de dezvoltare a calculilor renali, de depozitare în cartilaje, în capsulele 
articulare şi alte ţesuturi, ceea ce contribuie la dezvoltarea gutei. Excesul de proteine   
poate duce la obezitate, deoarece o parte a proteinelor consumate de către organism 
sunt utilizate pentru formarea lipidelor [3, 9, 37].

Glucidele sunt compuşi organici formaţi din carbon, hidrogen şi oxigen, ce 
posedă proprietatea de oxidare, fiind principala sursă de energie, utilizată în procesul 
activităţii musculare a omului. Valoarea energetică a 1 g de glucide constituie 4 kcal 
[10, 22, 24, 37, 38]. Ele acoperă 58% din necesarul energetic al organismului. Mai 
mult, glucidele fac parte din componenţa celulelor, se conţin în sânge şi sub formă de  
glicogen în ficat [22, 24].

Glucidele nimeresc în corpul uman, în special, sub formă de amidon şi glicogen. 
 În procesul de digestie din ele se formează glucoza, fructoza, lactoza şi galactoza.  
Glucoza este absorbită în fluxul sangvin şi prin vena portă – în ficat. Fructoza şi 
galactoza sunt transformate în glucoză în celulele hepatice. Excesul de glucoză din 
ficat este supus procesului de fosforilare şi se transformă în glicogen. Rezervele de 
glicogen în ficatul şi muşchii unui adult sunt de 300-400g. În cazul inaniţiei glucidice 
are loc descompunerea glicogenului şi glucoza nimereşte în fluxul sangvin [24, 31, 36, 
38]. Pentru oxidarea glucidelor este necesar mult mai puţin oxigen decât la oxidarea 
lipidelor [24, 36]. Scăderea concentraţiei de glucoză în sânge, reduce drastic performanţa 
fizică. O mare importanţă o au glucidele pentru funcţionarea normală a sistemului 
nervos. Ele reprezintă principala sursă de energie, mai ales în cazul efortului fizic de 
intensitate sporită; participarea la reglarea metabolismului proteinelor şi al lipidelor; 
sunt singura sursă de energie a sistemului nervos; sunt sursa de sinteză a glicogenului 
hepatic şi muscular [1, 22]. Glucidele îndeplinesc în organism şi unele funcţii plastice. În 
special, produsele intermediare ale metabolismului glucozei (pentozele) fac parte din 
componenţa nucleotidelor şi acizilor nucleici, a unor aminoacizi şi enzime, dar şi 
servesc ca elemente structurale ale celulei [9, 11, 21, 24]. 

În cazul inaniţiei, proviziile de glicogen în ficat şi concentraţia de glucoză 
în sânge scad. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul muncii îndelungate şi  
obositoare [26, 34, 38]. Scăderea glucozei în sânge până la 0,06-0,07% (concentraţia 
normală este de 0,08-0,12%) conduce la dezvoltarea hipoglicemiei, care se manifestă 
prin hipotonie musculară, scăderea temperaturii corpului şi în viitor – apariţia 
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convulsiilor şi pierderea cunoştinţei. În cazul hiperglicemiei, excesul de glucoză este 
excretat rapid prin rinichi. O astfel de situaţie poate apărea la excitarea emoţională, 
după aportul de alimente bogate în glucide, precum şi în cazul bolilor pancreasului. 
În cazul epuizării rezervelor de glicogen se intensifică sinteza enzimelor, care 
asigură reacţia gluconeogenezei, adică sinteza glucozei din acidul lactic sau  
aminoacizi [21, 22, 31, 37].

Lipsa glucidelor duce la epuizarea rezervelor de glicogen în ficat şi depozitarea 
grăsimii în celulele acestuia, precum şi la dereglarea metabolismului lipidelor şi 
proteinelor: organismul în calitate de sursă de energie începe să utilizeze lipidele şi 
proteinele organismului [31]. În sânge încep să se acumuleze produse nocive de oxidare 
incompletă a acizilor graşi – cetone. Formarea excesivă de cetone în cazul oxidării 
exagerate a lipidelor şi parţial a proteinelor, duce la creşterea acidităţii mediului intern 
al organismului, până la dezvoltarea comei acidozice cu pierderea cunoştinţei. Excesul 
de glucide, însă, poate duce la obezitate. Surplusul lor în dietă, determină o creştere a 
nivelului de insulină în sânge şi duce la formarea rezervelor de lipide [2].

Lipidele sunt esterii glicerinei şi acizilor graşi superiori, alcătuiesc componenta 
principală a membranelor celulare care influenţează asupra permeabilităţii lor, participă 
la crearea contactelor intercelulare, în transmisia impulsurilor nervoase şi contracţia 
musculară, asigură protecţia diferitor organe contra şocurilor mecanice [22, 37].

Rolul fiziologic al lipidelor în organism este determinat de prezenţa lor în 
componenţa structurilor celulare (funcţia plastică) şi sunt surse bogate de energie 
(funcţia energetică). Grăsimile neutre sunt scindate în intestin până la glicerol şi acizi 
graşi. Aceste substanţe trec prin intestin şi din nou se transformă în grăsime, care este 
absorbită în limfă şi în cantitate mică în sânge [3, 24]. Sângele transportă lipidele în 
ţesuturi, unde sunt utilizate pentru sinteza plastică şi în calitate de material energetic.

Cantitatea totală de lipide în organismul omului variază în limite largi şi constituie 
10-20% din masa corporală. În caz de obezitate, aceasta poate ajunge la 40-50%. 
Depozitele de lipide în organism sunt reînnoite continuu. În cazul dietei abundente 
în glucide şi lipsa lipidelor în hrană, sinteza lipidelor în organism poate avea loc din 
glucide [2, 3, 22]. Lipidele neutre care nimeresc în ţesuturi din intestin şi din depozitele 
de grăsimi, sunt oxidate şi sunt utilizate ca sursă de energie. 

Datorită faptului că în molecula de lipide se conţine relativ puţin oxigen, acesta 
din urmă este necesar într-o cantitate mai mare pentru a oxida lipidele, comparativ cu 
oxidarea glucidelor. În calitate de material energetic, lipidele sunt utilizate, în principal, 
în cazul activităţii fizice de lungă durată. La începutul unei activităţi musculare mai 
intense în calitate de energie este utilizat în principal glicogenul din sânge şi ficat, care 
în continuare este înlocuită cu cea de la descompunerea lipidelor [8]. În cazul efortului 
fizic de lungă durată, până la 80% din toată energia consumată se obţine ca urmare a 
oxidării lipidelor [1, 24, 36].

Ţesutul adipos care acoperă diferite organe, le protejează împotriva şocurilor 
mecanice. Acumularea grăsimii în regiunea abdominală asigură fixarea organelor 
interne, iar ţesutul adipos subcutanat protejează organismul de căldura excesivă. Secretul 
glandelor sebacee protejează pielea de uscare şi de umectare cu apă excesivă [31]. Rolul 
fiziologic important în formarea acizilor biliari în organism, precum şi sinteza hormonilor 
corticosuprarenali şi ai gonadelor le aparţine sterolilor, în special colesterolului. În 
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cazul unui exces de colesterol [14, 19, 21, 24], în organism se dezvoltă un proces 
patologic – ateroscleroza. Metabolismul lipidelor este strâns legat de metabolismul 
proteinelor şi glucidelor. După consumul în exces al proteinelor şi glucidelor, acestea 
sunt convertite în lipide. Dimpotrivă, în cazul inaniţiei, lipidele scindându-se, servesc 
ca sursă de glucide [31].

Insuficienţa lipidelor în raţia alimentară dereglează procesele de creştere şi 
dezvoltare, scade sinteza proteinelor, sporeşte permeabilitatea capilarelor, au loc 
dereglări la nivelul sistemului nervos central [22], reduce rezistenţa la acţiunea factorilor 
nocivi. Surplusul de lipide împovărează funcţionarea normală a organelor digestive, 
provoacă obezitate, diabet, anemie, tromboze [1, 32, 35].

Concluzii
1. Sistemele contemporane de alimentaţie ce se bazează pe standarde nutriţionale, 

care nu iau în considerare statutul funcţional, psihoemoţional, specificul variabil al 
activităţii profesionale şi necesităţile de creare şi menţinere dirijată a sănătăţii în diferite 
perioade de creştere şi dezvoltare a organismului, creează excesul sau insuficienţa 
componentelor constituente.

2. În scopul determinării influenţei dirijate asupra sănătăţii prin sistemele de 
alimentaţie e necesar de a studia influenţa asupra vitalităţii organismului a excesului şi 
insuficienţei diverselor componente alimentare (proteine, glucide şi lipide) în diferite 
perioade de vârstă.
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Rezumat
Experimental, prin metoda de electrostimulare a unei structuri profunde a creierului 
a fost modulată activitatea impulsivă a neuronilor orexinergici ai ariei laterale a 
hipotalamusului, prin ce s-a reuşit de a modifica comportamentul alimentar şi fondalul 
emoţional al animalelor de laborator şi de a demonstra rolul reglator al sistemului 
orexinergic activator în comportamentul alimentar.
Cuvinte cheie: sistem orexinergic activator; arie laterală a hipotalamusului; comportament 
alimentar; motivare; recompensare.
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Introducere
Comportamentul alimentar sanogen se formează bazându-se pe motivaţia 

nutritivă constantă, care reprezintă o stare emoţională orientată spre satisfacerea 
unei necesităţi vitale esenţiale (alimentaţiei) şi are un rol semnificativ în formarea şi 
menţinerea alimentaţiei sanogene pe parcursul întregii vieţi. Stresul socio-emoţional, 
intervenţia dură în bioritmicitatea fiziologică a ciclului somn-veghe, calitatea şi 
regimul neadecvat al alimentaţiei au un impact semnificativ asupra proceselor de 
formare a comportamentului alimentar. Sistemul orexinergic (hipocretin) activator, 
probabil, reprezintă o verigă de conexiune între aceste mecanisme ale acţiunii 
centripete asupra comportamentului alimentar. O importanţă deosebită reprezintă 
interacţiunile funcţionale centrale între sistemul activator şi sistemele de recompensare, 
consolidare şi satisfacţie [14]. Mecanismul de bază al acţiunii activatoare a sistemului 
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orexinergic se realizează prin interacţiunile interneuronale puternice cu sistemele 
neurotransmiţătoare monoaminergice, care au un efect modulator asupra centrelor de 
reglare superioare. Se ştie, că neuronii orexinergici localizaţi în hipotalamusul lateral 
participă în coordonarea actelor de explorare, consumare a elementelor nutritive 
şi, în general, în echilibrarea homeostazei energetice. Neuronii din aria laterală a 
hipotalamusului sunt sensibili la devierile concentraţiei de glucoză din fluxul sangvin. 
Datorită capacităţilor acestor neuroni de a fi activaţi în hipoglicemie, ei sunt nemijlocit 
implicaţi în reglarea consumului de nutrienţi şi metabolismului energetic [9].  
Devierea concentraţiei extracelulare a glucozei duce la modificări electrofiziologice 
ale neuronilor orexinergici [13]. În special, creşterea concentraţiei de glucoză şi/
sau leptină iniţiază hiperpolarizarea membranei şi stoparea generării potenţialului 
de acţiune. Şi invers, scăderea concentraţiei declanşează depolarizarea membranei 
şi sporirea frecvenţei potenţialelor generate [1, 13]. Mai mult decât atât, nivelul de 
ARNm al preproorexinei creşte în neuronii orexinergici în caz de hipoglicemie.  
Aşadar, intensitatea expresiei genei şi a biosintezei de prepoorexină este supusă acţiunii 
nivelului de glucoză în fluxul sangvin [3, 7]. Gradul de expresie a genei preproorexinei 
în neuronii orexinergici corelează negativ cu oscilaţiile concentraţiei de glucoză şi 
leptină în fluxul sangvin şi este asociat cu consumul de nutrienţi [13]. Experimental 
a fost demonstrat că inhibiţia activităţii neuronilor orexinergici din hipotalamus este 
însoţită de dificultăţi în reacţiile comportamentale care se bazează pe sporirea activităţii 
locomotorii în perioadele de veghe [13]. Administrarea intracerebroventriculară 
directă a orexinei în creier induce comportamentul alimentar motivat în perioada de 
lumină a zilei [2, 4, 5, 11]. Acţiunea activatoare a sistemului orexinergic este asigurată 
şi de proeminenţele terminaţiilor neuronale în centrele monoamin- şi colinergice 
ale trunchiului cerebral. Anume, activarea acestor centre condiţionează modularea 
formaţiunilor cerebrale superioare care sunt implicate în mecanismele de reglare ale 
nivelului de alertă în starea de veghe. Prezintă interes faptul că sistemul orexinergic are 
interrelaţii neuronale strânse cu sistemul limbic şi cu nucleul arcuat al hipotalamusului. 
Se ştie, că neuronii nucleului arcuat sunt implicaţi în procesele de dirijare ale alimentaţiei, 
consumului elementelor nutritive şi echilibrului energetic [8]. Pentru comportamentul 
alimentar motivat şi realizarea recompensării şi satisfacţiei este foarte importantă 
interrelaţia sistemului orexiergic cu centrul dopaminergic al ariei ventrotegmentale a 
trunchiului cerebral. Comportamentul alimentar este asociat şi cu modificări autonome, 
care sunt exprimate prin oscilaţiile activităţii motorii şi celei secretorii ale tractului 
gastrointestinal. După cum a fost demonstrat, aceste modificări vegetative sunt supuse 
acţiunii descendente a sistemului orexinergic activator. Această influenţă se realizează 
şi prin intermediul sistemelor de reglare neuroumorale [8, 12]. 

Reieşind din cele expuse, scopul acestei lucrări constă în evidenţierea reacţiilor 
comportamentului alimentar la devieri de activitate impulsivă a neuronilor orexinergici 
din hipotalamusul lateral iniţiate în mod experimental.

Materiale şi metode
În experimente au fost folosiţi şobolani masculi albi de laborator (n=20) cu masa 

corporală de 230-260 g, crescuţi şi întreţinuţi în condiţii de vivariu, alimentaţi conform 
raţiei standarde, cu accesul ad libitum la hrană şi apă, cu regim de iluminare de la ora 
8:00 până la 18:00. 
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Pentru estimarea indicilor comportamentului alimentar a fost determinat numărul 
actelor comportamentale pe întreagă perioadă de înregistrare (timp de 60 min), precum 
şi durata sumară şi durata medie a fiecărui act. Au fost înregistrate actele de explorare şi 
mirosire a mediului înconjurător, actele de apropiere de hrănitoarele şi adăpătoarele de 
apă, actele de aport a hrănii, actele de roadere a celulelor, precum şi volumul de hrană 
şi apă consumate pe perioada de înregistrare. Pentru a evalua fondalul emoţional s-au 
înregistrat şi s-au estimat actele grooming, poziţie relaxantă, precum şi a celor de expresie 
a emoţiilor pozitive manifestate prin reacţiile motorii în regiunea capului animalului 
(actele de spălare). În conformitate cu datele experimentale recente, poziţia relaxantă a 
vibriselor, ochilor, zonei bucale, poziţia urechilor sub unghi ascuţit şi culoarea urechilor 
reflectă în mod obiectiv starea de satisfacţie, plăcere şi relaxare. Rezultatele evaluării 
indicilor comportamentului alimentar au fost comparate cu dinamica masei corporale. 
Pentru asigurarea oportunităţilor de a estima mai detaliat actele comportamentale a fost 
efectuată monitorizarea video cu aplicarea camerei de supraveghere (HD Webcam C615, 
Logitech), ataşată de celula cu perete despărţitor, ceea ce permitea observaţiile paralele 
a ambelor animale. Experimentul constă în stimularea profundă a creierului (deep brain 
stimulation, DBS), adică a elementelor celulare ale ariei laterale a hipotalamusului 
(lateral hypothalamic area, LH; Bregma -2,30; Interaural 6,70; H 1,4(8,6);  
L,R 1,8). Procedura de DBS este aplicată cu succes în practica clinică neurologică. 
Pentru identificarea coordonatelor centrului cerebral căutat a fost folosit atlasul 
stereotaxic [10]. Intervenţia neurochirurgicală a fost realizată sub anestezie (ketamina,  
2-4 mg/kg, injecţie intraperitoneală) cu aplicarea instalaţiei stereotaxice. Electrodul bipolar 
a fost implantat cronic (fir nicrom izolat, d = 0,8 mm) în aria laterală a hipotalamusului.  
La expirarea perioadei de restabilire (7 zile), după 2- 4 ore după hrănire (ora de amiază) 
s-a realizat o înregistrare de fon a comportamentului alimentar timp de 60 min. Ulterior 
au fost iniţiate şedinţele zilnice de electrostimulare a elementelor celulare ale ariei 
laterale a hipotalamusului (centrul orexinergic). Electrostimularea a fost dozată şi 
efectuată cu ajutorul electrostimulatorului (D185 MKII, MultiPulse Cortical Electrical 
Stimulator, Digitimer) prin aplicarea oscilaţiilor sinusoidale de curent alternativ 
(frecvenţa – 50 Hz şi intensitatea – 40mkA). Fiecare stimul a fost aplicat printr-o serie 
de impulsuri timp de 0,5 s, fiecare şedinţă de electrostimulare consta din 30-40 de 
serii de impulsuri. După fiecare şedinţă de electrostimulare, după 2-4 ore după hrănire 
(ora de amiază) timp de 60 min se înregistrau actele de comportament alimentar.  
Durata experimentului a constituit 10 zile.

La sfârşitul experimentului, după decapitarea şobolanilor, au fost colectate mostre 
de ţesut al creierului. Ulterior s-a realizat prelucrarea histochimică a ţesutului creierului 
(fixarea – folosind lichidul Carnou; deshidratarea şi plasarea în parafină); secţionarea 
ţesutului a fost efectuată cu ajutorul microtomului rotativ şi coloraţia rapidă, utilizând 
violet de cresyl pentru identificarea urmei electrodului în ţesutul creierului şi evaluarea 
exactităţii pătrunderii lui în nucleu. 

Analiza statistică a fost efectuată cu aplicarea metodei ANOVA şi cu utilizarea 
criteriului Student.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele obţinute au demonstrat că, deja, după 4 zile de electrostimulare zilnică 

a elementelor celulare ale centrului orexinergic al hipotalamusului, numărul actelor de 
comportament alimentar raportat la perioada de înregistrare (explorarea şi mirosirea; 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

35

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

apropierea de hrănitoare şi adăpătorul de apă; aportul hranei; roaderea celulei) a sporit 
considerabil (cu 22,7; 41,7; 42,9; 160 şi 133,3%, corespunzător) în comparaţie cu 
datele de referinţă (tab. 1). Durata sumară a fiecărui act comportamental s-a majorat  
(cu 22,1; 18,5; 16,3; 15,4 şi 19,8 %, corespunzător) (fig. 1). Durata medie, de asemenea, 
a crescut semnificativ (cu 14,4; 17,7; 15,8; 16,8 и 15,5%, p<0,05, corespunzător).  
În acelaşi timp, după 4 zile de electrostimulare numărul relativ şi durata totală a actelor 
grooming şi poziţie relaxantă nu s-au modificat autentic, ci doar au avut o tendinţă de 
diminuare, ceea ce indică, posibil, o stare de agitaţie la animale. 

Tabelul 1. Numărul actelor de comportament alimentar raportat la perioada de 
înregistrare (60min) după 4 zile şi 10 zile de electrostimulare a neuronilor din centrul 
orexinergic.

Actul de 
comporta-

ment

Înregistrarea 
de fon

Înregistrarea 
după 4 zile de stimulare

Înregistrarea 
după 10 zile de stimulare

numărul actelor/ 
numărul raportat la 
perioada de înreg-

istrare

numărul actelor/ numărul 
raportat la perioada de 

înregistrare

numărul actelor/ numărul 
raportat la perioada de 

înregistrare

nu
m

ăr
ul

nu
m

ăr
ul

/
60

 m
in

nu
m

ăr
ul

nu
m

ăr
ul

/
60

 m
in

nu
m

ăr
ul

nu
m

ăr
ul

/ 
60

 m
in

Explorarea şi 
mirosirea 13 0,22±0,030 16 0,27±0,015 19 0,32±0,030*

Apropierea de 
hrănitoare 7 0,12±0,010 10 0,17±0,020* 16 0,27±0,05**

Apropierea de 
adăpătorul de 

apă
4 0,07±0,02 6 0,10±0,01 8 0,13±0,02*

Aportul 
hranei 3 0,05±0,01 8 0,13±0,03* 12 0,20±0,04***

Roaderea 
celulei 2 0,03±0,004 4 0,07±0,005*** 6 0,10±0,008***

  Notă:  * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,05)  
  ** – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,01)

  ***– diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,001)

După finalizarea curei de electrostimulare zilnică a elementelor celulare din 
centrul orexinergic (10 zile), numărul actelor de comportament alimentar (tab. 1), 
durata sumară şi durata medie a fiecărui act comportamental au crescut considerabil 
comparativ cu datele de fon, iar în unele cazuri sunt puţin sporite comparativ cu datele 
obţinute după 4 zile de electrostimulare. Durata sumară a actelor de comportament 
alimentar (explorarea şi mirosirea; apropierea de hrănitoare şi adăpătorul de apă; 
aportul hranei; roaderea celulei) a fost mai mare decât cea de fon cu 19,8; 25,1; 16,6; 
23,9 şi 15,9 %, corespunzător (fig. 2). Destul de semnificativ s-a modificat şi durata 
medie a acestora (tab. 2). De rând cu aceasta s-a manifestat sporirea cantităţii de hrană 
consumată şi creşterea masei corporale a animalelor experimentale în comparaţie 
cu datele obţinute după 4 zile de electrostimulare. Aşadar, cu două zile înainte de 
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şedinţele de stimulare a centrului orexinergic, masa corporală a animalelor a constituit 
– 254,6±8,6 g, după 4 zile de electrostimulare zilnică – 258,5±12,4 g şi după 10 zile de  
curs – 282,3±9,1 g (p<0,05). 

Figura 1. Durata sumară a actelor de comportament alimentar după 4 zile 
de electrostimulare a neuronilor din centrul orexinergic. 1 – înregistrarea de fon;  
2 – înregistrarea experimentală. * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea 
de fon (p<0,05). 

Figura 2. Durata sumară a actelor de comportament alimentar după 10 zile de 
stimulare a neuronilor din centrul orexinergic. 1 – înregistrarea de fon; 2 – înregistrarea 
experimentală. * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,05). 

Este necesar de menţionat, că are loc majorarea numărului de acte 
comportamentale, care caracterizează starea emoţională pozitivă a animalelor de 
laborator, precum şi creşterea duratei medii şi sumare a fiecărui act comportamental  
(grooming – cu 19,7%, p<0,05; şederea relaxantă – cu 17,8 %, p<0,05, şi expresia emoţiilor 
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pozitive – cu 24,8%, p<0,05) (fig.3). Aceste observaţii denotă despre intensificarea 
activităţii sistemului de consolidare emoţională în rezultatul actelor de comportament 
alimentar pe fondalul stimulării centrului orexinergic activator care interacţionează 
puternic cu acest sistem prin conexiunile neuronale între aria ventro-tegmentală 
dopaminergică, nucleul accumbens şi ariile lobului prefrontal ale cortexului, precum şi  
cu sistemul limbic.  

Tabelul 2. Durata medie a actelor de comportament alimentar (s) după 4 zile şi 10 zile 
de electrostimulare a neuronilor din centrul orexinergic.

Actul de comportament
Înregistrarea 

de fon
Înregistrarea după 
4 zile de stimulare

Înregistrarea după 
10 zile de stimulare

Durata medie (s) Durata medie (s) Durata medie (s)
Explorarea şi mirosirea 4,6±0,2 5,3±0,3 8,5±0,6***
Apropierea de hrănitoare 7,3±0,4 8,6±0,5* 16±1,1***
Apropierea de adăpătorul de apă 4,8±0,2 5,6±0,4 8±0,6***
Aportul hranei 8,6±0,5 10±0,8 12±1,0**
Roaderea celulei 2,7±0,1 3,1±0,2 6±0,8***

Notă:  * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,05), 
  ** – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,01), 
 ***– diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,001).

Figura 3. Durata sumară a actelor de comportament care caracterizează starea 
emoţională a animalelor după 10 zile de stimulare a neuronilor din centrul orexinergic. 
1 – înregistrarea de fon; 2 – înregistrarea experimentală. * – diferenţa statistic autentică 
comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,05). 

Aşadar, modificările indicatorilor obiectivi ai comportamentului alimentar, 
înregistrate la şobolanii albi în această experienţă ca urmare a stimulării electrice a 
populaţiei neuronilor câmpului periformical al hipotalamusului lateral, denotă despre 
rolul important al sistemului orexinergic activator al hipotalamuslui în reglarea 
comportamentului alimentar.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



38

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

Concluzii:
Sistemul orexinergic activator al hipotalamusului lateral este implicat în regla-1. 

rea comportamentului alimentar motivat.
Stimularea electrică zilnică a structurilor neuronale ale sistemului orexinergic 2. 

al hipotalamusului lateral timp de patru zile provoacă majorarea numărului de acte 
comportamentale alimentare, durata medie şi sumară a lor.

Stimularea electrică a populaţiei neuronilor orexinergici a ariei hipotalamusu-3. 
lui lateral timp de zece zile asigură menţinerea la un nivel înalt a indicatorilor studiaţi 
ai comportamentului alimentar, contribuie la majorarea cantităţii de hrană şi apă con-
sumată şi la sporirea masei corpului animalelor.

Excitarea electrică a ariei orexinergice a hipotalamusului lateral a dus la ma-4. 
jorarea groominului, pozei relaxante şi a actelor de expresie pozitivă, ce denotă despre 
sporirea nivelului emoţional pozitiv al animalelor.
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

INFLUENŢA REGLALGULUI ASUPRA ACUMULĂRII BIOMASEI ŞI 
PIGMENŢILOR FOTOSINTETICI ÎN CELULELE CALUSULUI ŞI 

AGREGATELOR CELULARE  ALE RĂDĂCINII AURII  
(RHODIOLA ROSEA L.) 

Călugăru-Spătaru Tatiana

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

Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele aplicării reglatorului natural de creştere Reglalg, 
diluat în raport diferit cu mediul Murashige–Skoog de cultivare in vitro, asupra acumulării 
biomasei calusului şi agregatelor celulare de Rhodiola rosea L., precum şi a pigmenţilor 
fotosintetici. Introducerea Reglalgului în mediul MS a influenţat benefic proliferarea 
atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea, efectul final depinzând de 
concentraţia preparatului în mediul de cultură. Creşterea biomasei de R. rosea în mediul 
lichid a fost practic de două ori mai intensivă în comparaţie cu cea pe mediul solid. 
Acţiunea benefică a introducerii preparatului Reglalg în mediul de cultură se manifestă 
şi datorită majorării conţinutului pigmenţilor fotosintetici, care, la rândul lui, asigură 
acumularea metaboliţilor secundari în condiţiile in vitro.
Cuvinte cheie: Rhodiola rosea, calus, agregate celulare, clorofilă a, clorofila b, 
carotenoide.
Depus la redacţie 15 martie 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Biochimia Plantelor, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova, e-mail: 
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Introducere
Este bine cunoscut faptul că obiectivele practice a cultivării plantelor în condiţiile 

in vivo şi in vitro ca regulă pot fi deseori realizate utilizând reglatori de creştere naturali 
şi sintetici [12, 23]. În legătură cu cerinţele medicinii şi ecologiei, la oara actuală, o 
atenţie deosebită se atribuie reglatorilor naturali de creştere (RNC), compatibili cu 
cerinţele agriculturii organice stabilite în „Guide for Organic Crop Producers ATTRA, 
2012”. RNC participă în reglajul creşterii şi dezvoltării plantelor [13, 14], la fel fiind 
importanţi pentru a spori productivitatea şi supravieţuirea lor în condiţii de stres  
[7, 23]. Spre deosebire de fitohormoni, RNC demonstrează activitate biologic înaltă în 
concentraţii mai mari, influenţa biologică a lor fiind armonioasă, asigurând adaptarea 
şi menţinerea stării de homeostază a plantelor în diferite condiţii ale mediului [6, 9]. 
În acest context, cea mai mare atenţie, este îndreptată spre obţinerea RNC complecşi, 
creaţi pe baza materiei prime naturale, care includ fitohormoni, vitamine, aminoacizi, 
acizi graşi, precum şi o gamă largă de metaboliţi secundari [8, 15]. Printre RNC cu 
perspectivă pentru utilizare atât în condiţiile in vivo [7, 8, 10], cât şi in vitro [3, 4, 27], 
se numără şi preparatul Reglalg.
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În cercetările noastre anterioare [2,4,7], a fost relevat faptul, că preparatul Reglalg 
reprezintă un RNC, care în dependenţă de doza şi modul de aplicare stimulează, sau inhibă 
diviziunile celulare şi dezvoltarea plantelor. De asemenea, una din funcţiile principale 
ale Reglalgului, constituie capacitatea de anihilare a radicalilor liberi, protejând astfel 
plantele de stresul oxidativ condiţionat de factorii biotici şi abiotici [3]. Luând în 
consideraţie faptul, că în literatura de specialitate există mai multe informaţii despre 
eficacitatea tehnologică a utilizării diferitor reglatori de creştere în culturile in vitro  
[21, 27], noi ne-am axat atenţia asupra posibilităţii utilizării preparatului Reglalg pentru 
îmbunătăţirea indicilor tehnologici de cultivare a agregatelor celulare şi a calusului de 
Rhodiola rosea L. (rădăcina aurie). Această plantă  este о specie ierboasă multianuală, cu 
proprietăţi medicinale preţioase, iar supraexploatarea ei în scopuri comerciale, a cauzat 
reducerea drastică a populaţiilor native. Habitatele naturale ale R. rosea L. constituie 
zonele cu condiţii climaterice dure şi accidentale, fiind expuse diferitor condiţii de 
stres, inclusiv altitudini înalte, insuficienţei de oxigen, temperaturi extreme şi radiaţii 
ultraviolete intense. Componenţii activi, caracteristici speciei R. rosea, se acumulează 
preponderent în rizomi [31]. În extractele obţinute din această sursă au fost identificate 
substanţele active ce aparţin diferitor clase de compuşi chimici: feniletanoloide, 
fenilpropanoide, flavonoide, monoterpene, triterpene, acizi organici, tanine,  etc.  
La oara actuală se propune obţinerea acestor componenţi pe cale biotehnologică, 
utilizând cultura celulelor şi calusului [26]. Sistemul de cultivare in vitro, este foarte 
efectiv pentru cultivarea plantelor medicinale, deoarece cultivarea convenţională a lor 
este expusă dăunătorilor, condiţiilor meteorologice şi disponibilităţii terenurilor, care 
afectează în mod negativ calităţile medicinale ale plantelor recoltate [26]. Mai mult 
ca atât, studierea formării calusului este utilă pentru a înţelege ciclurile metabolice de 
sinteză a metaboliţilor secundari, inducerea organogenezei, embriogenezei somatice 
şi a multor altor procese [18]. Sporirea acumulării metaboliţilor secundari esenţiali 
în culturile de celule şi ţesuturi este posibilă prin creşterea cantitativă a biomasei sau 
prin ameliorarea sintezei metabolitului dorit [26, 32]. Prin urmare, problema stimulării 
creşterii şi acumulării metaboliţilor secundari devine esenţială pentru utilizarea 
biotehnologică a culturii celulare, ca producător de compuşi farmacologici importanţi 
[1]. Factorul cheie în creşterea randamentului produsului îi revine optimizării mediului 
de cultivare, iar rezultatul acestor investigaţii reprezintă mediul de producţie, în care 
celulele cultivate sintetizează cantităţi semnificative de metaboliţi secundari [29]. 
Compoziţia mediului de cultură şi conţinutul în el a unor componente individuale, 
precum macro- sau microelementele, sursa de carbon, reglatorii de creştere naturali, 
etc., ca regulă diferă de mediul de cultivare optim de creştere a culturilor celulare. 
Scopul acestei lucrări a fost de a determina posibilitatea utilizării preparatului 
Reglalg în vederea sporirii biomasei calusului şi agregatelor celulare în cultura  
in vitro de R. rosea L.

Materiale şi metode
Calusul şi agregatele celulare de R. rosea L., utilizate in experienţe, au fost cultivate 

pe mediul nutritiv solid (0,6% agar) şi lichid (lipsit de agar) Murashige–Skoog (MS) 
[21], conţinând 1,5mg/l BA,  0,5mg/l ANA (martor) şi suplimentat cu RNC Reglalg. 
Pentru menţinere, calusul a fost subcultivat pe mediul solid MS (cu 2 g de masă a 
calusului pe 40 ml de mediu introdus în vase de 150 ml)  la fiecare a 40 zi, atunci când 
subcultivarea  agregatelor celulare era realizată pe medul MS lichid (cu aceiaşi masă şi 
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volum al mediului) la fiecare a 20-a zi. Înainte de autoclavare, valoarea pH-lui mediului 
de cultivare a fost ajustată la 5,8. Creşterea calusului şi a agregatelor celulare  a avut 
loc la temperatura de 260C, fotoperioada de 16 ore iluminare (intensitatea 2000 lx) şi 
8 ore întuneric. Agregatele celulare au fost cultivate în condiţii de agitare la viteza de 
75 turaţii/min. Calusul şi agregatele celulare din varianta martor au fost cultivate pe 
mediul MS (martor). În variantele experimentale suplimentar în mediul MS se includea 
şi RNC Reglalg în următoarele rapoarte: 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400 şi 1/1800. 

Indicele de creştere a biomasei a fost calculat la sfârşitul perioadei de  
cultivare [28].   

Determinarea conţinutului de clorofilă a, b şi carotenoide, a fost realizată prin 
metoda spectrofotometrică [33]. Pigmenţii fotosintetici au fost extraşi din celulele 
calusului şi agregatelor celulare, prealabil macerate în prezenţa pulberii de sticlă 
şi ulterior realizând extragerea cu acetonă în concentraţia 90%. Densitatea optică a 
extractului a fost detectată la trei lungimi de undă: 662nm(clorofila a), 644nm (clorofila 
b) şi 440nm(carotenoidele).

Analiza statistică. La rezultatele obţinute a fost determinată media aritmetică şi 
deviatele lor standard (DS) a rezultatelor a cel puţin trei experimente diferite [5]. 

Rezultate şi discuţii
Analiza rezultatelor cultivării comparative a celulelor calusului de R. rosea pe 

mediul MS solid şi în mediu lichid a demonstrat, că pe parcursul a 40 zile în vasele de 
150 ml, conţinând 40 ml de mediu nutritiv  solid (cu agar), se acumulează 8-10 g de 
masă proaspătă a calusului, atunci când în mediul lichid, doar pe parcursul a 20 zile 
se acumulează 10-12g de agregate celulare. De aici rezultă, că viteza de proliferare a 
celulelor de R. rosea în mediul lichid este de cel puţin două ori mai înaltă în comparaţie 
cu cea pe mediul solid.

Datele privind influenţa preparatului Reglalg asupra indicelui de creştere (în %) a 
culturii de R. rosea pe mediul solid şi lichid  sunt prezentate pe fig. 1 (masa calusului) 
şi 2 (masa agregatelor celulare). Din datele prezentate pe fig.1 putem observa, că 
introducerea Reglalgului în mediul de cultură a influenţat benefic acumularea biomasei 
calusului în toate variantele experimentale, atingând valoarea maximă la introducerea 
Reglalgului în mediul nutritiv în raportul 1/1000. Masa calusului la această variantă 
experimentală a depăşit cea a masei din varianta martor cu 38%. La această diluţie a 
Reglalgului cu mediul nutritiv lichid, fig.2, la fel s-a manifestat la maximum sporirea 
biomasei agregatelor celulare faţă de martor (cu 22%). 

Prin urmare, s-a stabilit că acumularea biomasei culturii calusului şi agregatelor 
celulare de R. rosea L. a fost maximală la diluţia Reglalgului cu mediul nutritiv în 
raportul 1/1000. Rezultatele prezentate demonstrează, că introducerea RNC Reglalg în 
mediul solid şi lichid influenţează benefic proliferarea celulelor de R. rosea, efectul final 
depinzând de concentraţia preparatului în mediul de cultură. Totodată, având în vedere 
durata diferită de cultivare (40 zile pe mediul solid şi 20 zile în mediul lichid) şi valorile 
absolute a biomasei celulelor colectate în cele patru variante, venim la concluzia că 
atât în variantele martor, cât şi în cele experimentale (conţinând Reglalg în mediul de 
cultivare) creşterea biomasei în mediul lichid era practic de două ori mai intensivă  în 
comparaţie cu cea pe mediul solid.
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Fig.1. Valorile procentuale faţă de martor 
a indicelui de creştere a calusului de R. rosea 
la a 40 zi de la inoculare.

Fig.2. Valorile procentuale faţă 
de martor a indicelui de creştere a 
agregatelor celulare  de  R. rosea la a  
20 zi de la inoculare.

Pe parcursul cultivării atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea,  
a fost vizual remarcată creşterea intensităţii culorii verzui în variantele experimentale 
faţă de martor. Luând în vedere aceasta, noi am determinat conţinutul pigmenţilor 
clorofilieni şi carotinoidelor în materialul cercetat. Rezultatele obţinute sunt prezentate  
în tabelele 1 şi 2. 

Tabelul 1.  Influenţa Reglalgului în diferite concentraţii asupra conţinutului pigmenţilor 
fotosintetici în celulele calusului de R. rosea.

Parametrii aparatului 
fotosintetic 

Variantele

Martor 1/800 1/1000 1/1200 1/1400 1/1800

Clorofila a, mg/g 1,27±0,1 1,87±0,19 2,44±0,3 2,29±0,1 1,95±0,2 1,63±0,1
Clorofila b, mg/g 0,75±0,04 1,07±0,1 1,13±0,2 1,08±0,2 1,04±0,1 0,85±0,02
Suma totală (a+b) 2,02±0,24 2,94±0,12 3,57±0,6 3,37±0,16 3,14±0,2 2,49±0,4
Carotenoidele c, mg/g 1,14±0,02 1,52±0,2 1,74±0,3 1,27±0,05 1,13±0,03 0,94±0,13
Raportul a/b 1,7 1,75 2,17 2,12 1,9 1,9
Raportul (a+b)/c 1,8 1,9 2,0 2,6 2,77 2,6

Analizând rezultatele obţinute putem remarca, că conţinutul tuturor pigmenţilor 
asimilatori a fost minimal în variantele martor şi maximal în variantele experimentale 
(cu introducerea Reglalgului în mediul de cultură în raportul 1/1000). De exemplu, 
concentraţia de clorofilă a în calusul (mediul solid) din varianta martor era  
1,27 mg/g de masă proaspătă, iar în celulele calusului cultivat pe mediul suplimentat 
cu Reglalg în diluţia 1/1000 - 2,44 mg/g (cu 92% mai mult decât în varianta martor) 
de material vegetal proaspăt.  Totodată observăm că în această variantă conţinutul 
de clorofilă b a sporit doar cu 50%, iar cantitatea totală de pigmenţi clorofilieni 
(clorofila a+b) - cu 76% faţă de conţinutul din celulele calusului din varianta martor.  
Aceste rezultate demonstrează acţiunea benefică a Reglalgului în funcţionarea 
aparatului fotosintetic, întrucât se cunoaşte [18] că pigmenţii clorofilieni (clorofila a şi b)  
fiind cromolipoproteide complexe, sunt implicate direct în procesul de fotosinteză şi 
indirect în procesul de creştere. 
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Din literatura de specialitate se ştie [24], că în cadrul unei specii de plante, sub 
acţiunea diferitor factori, aşa ca faza de creştere, iluminarea, diverse condiţii de stres, 
se schimbă atât cantitatea totală de pigmenţi, cât şi raportul dintre ei. În rezultatul 
cercetărilor noastre, putem observa faptul, că în variantele de cultivare a calusului în 
prezenţa Reglalgului raportul dintre conţinutul  de clorofilă a şi clorofilă b a fost mai 
mare decât în celulele calusului din varianta martor, sporind de la 1,7 până la 2,17 
(varianta Reglalg 1/1000), tabelul 1. Comparând datele din literatură cu rezultatele 
obţinute, menţionăm că raportul dintre clorofila a şi b caracteristic pentru calusul de 
R. rosea se încadrează în limitele obişnuite pentru culturile calusului la diferite specii 
de plante [25]. Acest raport poate servi ca indicator important a stării compoziţiei 
pigmenţilor în celulele calusului de R. rosea. El poate reprezenta legătura dintre 
acumularea pigmenţilor clorofilieni şi a biomasei calusului.

După cum a fost menţionat mai sus, în calusul de R. rosea, cultivat pe mediul 
nutritiv MS solid suplinit cu Reglalg a fost înregistrată majorarea conţinutului relativ de 
clorofilă a. Comparaţia valorilor acestui indice cu valorile acumulării biomasei (figura 
3), demonstrează corelaţie strânsă între aceşti indici, coeficientul de regresie fiind R 
= 0,9115. Menţionăm, că majorarea conţinutului de clorofilă în calusul de R. rosea 
cultivat în prezenţa Reglalgului corelează şi cu procesul de biosinteză a flavonoidelor 
şi a compuşilor fenolici în cloroplastele culturii calusului [3]. Legături pozitive între 
conţinutul de clorofilă şi cel al polifenolilor, flavonoidelor şi antocienilor au fost 
menţionate şi de către Xu F.[27].

Fig.3. Relaţia dintre 
valorile indicelui de creştere a 
biomasei şi cele a conţinutului 
de clorofilă a în celulele 
calusului de R. rosea la  a 40 zi 
de la inoculare.

Analizând datele prezentate în tabelul 1 observăm, că introducerea Reglalgului în 
mediu de cultivare a asigurat nu numai creşterea conţinutului clorofilei a şi b, dar şi 
a carotenoidelor. Ultimele joacă un rol important în sistemul de protejare a clorofilei, 
în special previne foto-oxidarea distructivă a compuşilor organici în protoplasmă la 
lumină, în prezenţa oxigenului liber [11, 17]. Carotenoidele au fost recunoscute ca 
fiind una dintre cele mai abundente grupe de lipide solubile antioxidante din celule 
vegetale [11]. Determinarea cantitativă a carotenoidelor din calusul de R. rosea 
(tabelul 1) a demonstrat, că cea mai mică valoare a acestui indice se observă în varianta 
martor (1,14 mg/g substanţă proaspătă), iar cea mai mare valoare a acestui indice se 
manifestă în celulele calusului cultivat în prezenţa Reglalgului diluat cu mediul de 
cultură în raportul 1/1000. Cantitatea carotenoidelor înregistrată în această variantă 
este de 1,74mg/g de material vegetal proaspăt, marcând un spor de 52,76%, comparativ  
cu varianta martor. 
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Dacă analizăm raportul clorofila (a+b)/carotenoide, observăm că el variază de la 
1,78 la calusul din varianta martor până 2,77, la varianta Reglalg diluat cu mediul 
de cultură în raportul 1/1000. Raportul dintre suma clorofilelor şi carotenoidelor este 
un indicator a stării de “maturare” a culturii. Valorile scăzute a acestui raport indică 
senescenţa, şi deteriorarea aparatului fotosintetic al ţesutului vegetal [25]. Aşa dar, 
analizând influenţa preparatului Reglalg asupra acumulării clorofilei a, b, sumei totale 
a clorofilei a şi b şi respectiv a carotenoidelor în calusul de R. rosea la a 40 zi de la 
inoculare (tabelul 1), putem releva că cele mai ridicate valori au fost înregistrate în 
varianta cu diluţia 1/1000. Prin urmare, introducerea preparatului Reglalg în mediul de 
cultivare asigură sporirea acumulării pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului de 
R. rosea  şi totodată asigură frânarea senescenţei şi menţinerea viabilităţii celulelor pe 
o perioadă de cultivare mai îndelungată.

Cercetări similare privind influenţa Reglalgului asupra pigmenţilor clorofilieni şi a 
carotinoidelor au fost efectuate şi cu agregatele celulare de R. rosea cultivate în mediul 
lichid. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 2. Analizând datele incluse în tabelul 2 
observăm, că la fel ca şi în cazul culturii calusului de R. rosea pe mediu solid, preparatul 
Reglalg diluat cu mediul de cultură în raportul 1/1000 a influenţat cel mai pronunţat 
acumularea clorofilei a, b, sumei totale a clorofilei a şi b şi sumei  carotenoidelor în 
agregatele celulare.

Tabelul 2. Influenţa Reglalgului în diferite concentraţii asupra conţinutului pigmenţilor 
fotosintetici în  agregatele celulare de R. rosea.

Parametrii aparatului 
fotosintetic

Variantele 
M 1/800 1/1000 1/1200 1/1400

Clorofila a, mg/g 2,42±0,15 2,77±0,2 3,75±0,3 3,52±0,2 3,29±0,17
Clorofila b, mg/g 1,26±0,11 1,67±0,15 1,91±0,14 1,8±0,2 1,58±0,19
Suma totală (a+b) 3,68±0,29 4,44±0,35 5,66±0,41 5,32±0,19 4,87±0,37
Carotenoidele c, mg/g 1,64±0,11 1,56±0,05 1,98±0,1 1,84±0,17 1,78±0,19
Raportul a/b 1,9 1,7 1,9 1,9 2,0
Raportul (a+b)/c 2,2 2,8 2,9 2,9 2,7

Este cunoscut faptul [30], că clorofila b exercită ecranarea clorofile a, astfel 
menţinând activitatea fotosintetică în condiţii naturale şi mai ales la iluminare 
puternică. În cercetările noastre, în varianta optimă de influenţă a Reglalgului, s-a 
observat creşterea conţinutului de clorofilă b atât în agregatele celulare, cât şi în celulele 
calusului de R. rosea. Totodată, raportul dintre conţinutul clorofilei a şi b în celulele 
agregatelor celulare a rămas practic neschimbat, atunci când în celulele calusului 
acest raport s-a mărit. De aici rezultă, că sporirea acumulării biomasei  calusului pe 
parcursul a 40 zile de cultivare sub influenţa Reglalgului a dus la sporirea raportului 
dintre celulele din interiorul calusului faţă de cele din exterior (doar ultimele conţin 
clorofilă), doar ele fiind mai intensiv iluminate. În cultura agregatelor celulare practic 
toate celulele conţin clorofilă şi, datorită agitării continue, sunt uniform şi alternativ 
iluminate, de aceia mai puţin supuse stresului foto-oxidativ. În afară de aceasta, durata 
cultivării agregatelor celulare este de două ori mai mică decât cea a calusului. Prin 
urmare la sfârşitul perioadei de cultivare celulele agregatelor rămân juvenile şi viabile, 
ceia ce le deosebeşte de celulele calusului. Cele menţionate, probabil, au influenţat 
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acumularea mai semnificativă a clorofilei b în celulele agregatelor în comparaţie cu 
celulele calusului. 

După cum a fost menţionat mai sus, în agregatele celulare de R. rosea, cultivate 
pe mediul nutritiv MS lichid suplinit cu RNC Reglalg, a fost înregistrată majorarea 
conţinutului relativ de clorofilă b. Totodată din figura 4 observăm că conţinutul 
clorofilei a este direct proporţională cu sporirea biomasei agregatelor celulare. Cum 
era de aşteptat, unghiul de înclinaţie a acestei dependenţe pentru agregatele celulare 
(0,2395, vezi fig.4) este mai mic în comparaţie cu cel caracteristic pentru celulele 
calusului (0,2908, vezi fig. 3). 

Fig. 4.  Relaţia dintre 
valorile indicelui de creştere a 
biomasei şi cele a conţinutului 
de clorofilă a în agregatele  
celulare de R. rosea, cultivate 
pe parcursul a   20 zile.

Aşa dar, calusul şi agregatele celulare de R. rosea, cultivate pe mediul nutritiv 
MS suplimentat cu Reglalg, manifestă capacitatea de a spori creşterea biomasei, 
dar conţinutul relativ de clorofilă a a fost mai înalt în agregatele celulare. Aceasta 
înseamnă, că aplicarea preparatului Reglalg influenţează benefic creşterea biomasei 
şi acumularea clorofilei, ceia ce confirmă datele anterioare despre acţiunea benefică a 
Reglalgului asupra acumulării metaboliţilor secundari [3]. În complex aceste date sunt 
în concordanţă cu informaţiile care sugerează  că clorofila este implicată în transportul 
precursorilor de sinteză a metaboliţilor secundari [22], intermediari, sau iniţiatori a 
ciclului shikimic de biosinteză a metaboliţilor secundari. De aici rezultă că biosinteza 
şi acumularea clorofilei în celulele de R. rosea cultivate in vitro reprezintă un fenomen 
important ce beneficiază sporirea randamentului acumulării  substanţelor biologic 
active în condiţiile in vitro.

Concluzii
1. Introducerea RNC Reglalg în mediul MS de cultivare a influenţat benefic 

proliferarea atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea, efectul final 
depinzând de concentraţia preparatului în mediul de cultură. 

2. Creşterea biomasei de R. rosea în mediul lichid a fost practic de două ori mai 
intensivă în comparaţie cu cea pe mediul solid.

3. Acţiunea benefică a introducerii preparatului Reglalg în mediul de cultură se 
manifestă şi datorită majorării conţinutului de clorofilă, care, la rândul lui, asigură 
acumularea metaboliţilor secundari în condiţiile in vitro.
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 IDENTIFICAREA  IMPLICĂRII STATUSULUI APEI  ÎN 
FORMAREA  STRES-MEMORIEI LA PLANTELE EXPUSE 

REPETAT LA STRESUL CAUZAT DE SECETĂ
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Rezumat
Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa 
la plante a stres-memoriei - ca o însuşire de a memoriza mecanismele de răspuns la 
incidentele   induse de un stres precedent şi de a reacţiona mai rapid şi adecvat la 
stresul repetat în timp. S-a stabilit că, plantele, care au suportat  o secetă moderată la 
etapele iniţiale ale ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei 
în perioada critică. S-a confirmat ipoteza despre posibila implicare a componentelor 
statusului apei în formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de 
secetă.
Cuvinte-cheie: plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie.
Depus la redacţie 26 aprilie 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Ştefîrţă Anastasia, Institutul de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Pădurii, 20, MD 2002 
Chişinău, Republica Moldova;  e-mail: anastasia.stefirta@gmail.com

Introducere
Factorii climatici, cum ar fi temperaturile extreme (arşiţe, căderi de temperatură), 

secetele (deficit de precipitaţii, vânturi uscate), concentraţii mărite ale soluţiei solului, 
reprezintă impedimentele majore, care limitează creşterea şi dezvoltarea, şi, prin 
consecinţă, recolta agronomică. Deosebit de acută devine problema rezistenţei şi 
stabilizării productivităţii plantelor în legătură cu încălzirea climei pe Terra [14; 15; 19], 
cu creşterea frecvenţei secetelor şi variaţiilor extremale ale factorilor meteorologici.

Impactul produs de secetele repetate în timp, însoţite de arşiţe şi urmate de grindine 
şi căderi de temperatură, şi ca urmare, dezechilibrul nutritiv, deseori este catastrofal 
pentru economia rurală. Aproape lipsesc date despre efectul stresului ecologic repetat 
în timp asupra proceselor funcţionale ale celor mai valoroase plante de cultură. Recent 
a fost demonstrat [31; 32], că plantele pot ţine minte incidentele trecute din mediul 
extern şi pot folosi aceste memorări pentru un răspuns adecvat dacă aceste evenimente 
se repetă, suportându-le mai uşor. Plantele care au suportat un stres moderat, devin 
mai rezistente la stresul repetat în timp. Se presupune, că la plantele, ce au suportat 
un stres moderat la începutul vegetaţiei, se poate forma aşa zisa ”memorie de stres” – 
capacitate de a reacţiona adecvat la stresul repetat în timp[31; 32]. Există doar câteva 
studii documentate referitor la problema în cauză. Se consideră, că mecanismele de 
aclimatizare la diferiţi factori sunt parţial identice [5]. Unul dintre răspunsurile primare 
comune la diferiţi factori de stres, este schimbarea statusului apei [3; 6; 18; 29; 30].  
O altă posibilitate de a păstra o memorie de stres ecologic sunt  modificările morfologice 
ale plantei, care rămân stabile un timp mai îndelungat de cât cele metabolice [4; 16].  
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Importanţa cunoaşterii mecanismelor ce asigură stres-memoria plantelor la impactul 
ecologic repetat în timp şi factorii de inducere a ei este incontestabilă. Cunoaşterea 
legităţilor principale de formare a rezistenţei la factorii stresogeni permite de  elucidat 
principiile de bază ale strategiilor de adaptare şi de elaborat în baza acestora cele mai 
efective căi de majorare a rezistenţei la factorii nefavorabili, şi, prin urmare, de redus 
impactul negativ asupra procesului de producţie.

Scopul cercetărilor în cadrul lucrării recente a constituit ”Evidenţierea relaţiilor 
interactive ale statusului apei în condiţii de stres hidric repetat la plante cu diferit 
potenţial de rezistenţă”.

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

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

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

Schema experienţelor:
Obiectul de studiu Glycine max L. (Merr)
La faza „primei frunze trifoliate”: I variantă – martor, umiditate  70%CTA; 

II variantă – 70-35% CTA. La faza „formarea butonilor – începutul înfloririi”:  
I variantă – martor, umiditate 70% CTA; II variantă  – 70-35% CTA; III variantă  – 70-
35-70-35% CTA

Obiectul de studiu Zea mays L.
La faza „frunzei a V-ea”: I variantă – martor, umiditate 70% CTA; II variantă – 

70-30% CTA. La faza „paniculare – înflorire”: I variantă – martor, umiditate 70% 
CTA; II variantă  – 70-30% CTA; III variantă  –  70-30-70-30% CTA. 

Durata stresului hidric – 7 zile.
Pentru aprecierea particularităţilor statusului apei al plantelor au fost determinaţi 

următorii indici: conţinutul total de apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate 
constantă la temperatura de 105º C; deficitul de saturaţie în frunze – exprimat în procente 
de la saturaţia   deplină; capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi se va caracteriza 
prin pierderea apei pe parcursul unui interval de timp exprimată în procente faţă de  
conţinutul ei iniţial, precum şi după cantitatea de apă reţinută. 

Despre rezistenţa la stresul hidric repetat s-a judecat după gradul de modificare/
stabilizare a proceselor fiziologice, precum şi după indicii de creştere, dezvoltare 
şi productivitate. Toleranţa complexă a fost determinată şi prin metoda propusă de 
A. Ştefîrţă şi colaboratorii (2005). Diferenţele între variante s-a documentat prin 
analiza statistică a datelor, utilizând setul  de programe “Statistica 7” – ANOVA,  
pentru computere.
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Rezultate şi discuţii
Apa reprezintă substanţa vital necesară pentru parcurgerea  tuturor proceselor din 

celule plantelor cu impact direct asupra dezvoltării, supravieţuirii şi  productivităţii. 
Recent s-au acumulat numeroase date despre răspunsul plantelor la stresul cauzat de 
deshidratare în condiţii de secetă. Dar cum plantele răspund la stresurile consecutive 
(care urmează în şir, sau repetat) până în prezent nu este cunoscut. Ding Y., Fromm 
M. şi Avramova Z. (2012) şi Tetsu Kinoshita şi Motoaki Seki (2014) au demonstrat, 
că expunerea multiplă la stresul prin secetă condiţionează un răspuns mai rapid şi 
mai adecvat al plantei la o nouă situaţie de stres prin schimbarea expresiei paternului 
genelor comparativ cu plantele care în prealabil nu au fost expuse stresării prin secetă. 
Aceste constatări au condus la concepţia despre existenţa la plante a stres-memoriei ca 
o însuşire a plantelor preexpuse preventiv la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi 
de a suporta mai uşor un nou stres. O definiţie de stres-memorie şi informaţii despre 
existenţa ei la plante a fost propusă de Trewavas A. în 2003, ca o însuşire a plantelor 
de a memoriza informaţia despre incidentele anterioare şi care este folosită pentru 
optimizarea protecţiei ulterioare de la stresul repetat [35]. Care sunt mecanismele 
prin care planta stochează informaţia despre modificările asociate cu toleranţa la 
stres şi cum acestea asigură răspunsul adecvat la stresul succesiv pînă în prezent nu 
se cunoaşte. Se susţine ideea, că memoria despre incidentele din mediul ambiant 
sunt asigurate de mecanisme de manifestare sau de exprimare în fenotip a efectelor 
determinate de genele din genotip – mecanismele transferului informaţiei epigenetice. 
Genele, care asigură schimbarea răspunsului plantei la următorul stres au fost definite 
ca o categorie de ”gene ale memoriei”. Szechynska-Hebda M, şi coautorii [17; 26] şi  
S. Karpiński şi  M. Szechyńska-Hebda, (2010) consideră, că plantele pot stoca şi utiliza 
informaţiile despre compoziţia spectrală a luminii pentru mai multe zile sau pentru a 
anticipa modificările care ar putea apărea în viitorul apropiat în mediu cu ajutorul unui 
algoritm matematic (automatizare celulară), identificat ca ”hardware”, care include ca 
părţi componente cuantumul-redox de semnalizare, schimbări în ΔpH, statusul redox 
a fondului glutationului şi plastoquinonului, raportul SRO/hormone. Din literatura de 
specialitate [2; 24; 33] reiese că, modificarea presiunii hidraulice în organele plantei 
serveşte, de rând cu semnale de natură  chimică (pH, SRO, etc.) şi hormonală,  ca 
semnal pentru declanşarea subprogramelor antistres şi realizarea reacţiilor adaptive şi 
de protecţie. Unii autori [33;  40] presupun că declanşatori posibili ai reacţiei nespecifice 
de adaptare pot fi şi „erupţia” oxidativă, modificarea cito-scheletului, conţinutului de 
Ca++, inozitol-fosfatului, protein-kinazelor, fosfolipazelor, etc. Aceasta atestă formarea 
în celule a unei largi reţele de semnalare, care iniţiază expresia genelor stres-reglatoare. 
Totuşi, se menţionează [2; 10; 24; 33], că la unele specii semnalele hidraulice sunt mai 
semnificative pentru inducerea răspunsului plantei la acţiunea factorului nefavorabil. 
Se consideră, că mecanismele de aclimatizare la diferiţi factori sunt parţial identice [5] 
deoarece preexpunerea la diferiţi factori de stres măresc rezistenţa la un nou stres repetat 
în timp. Drept argument în favoarea existenţii unor mecanisme comune ce asigură 
rezistenţa la diferite condiţii nefavorabile este considerat şi faptul că prin expunerea 
unor plante la acţiunea unui anumit stres-factor poate fi indusă şi rezistenţa la acţiunea 
moderată a altor factori [13; 21; 25; 38]. Comunitatea mecanismelor primare corelate 
cu toleranţa plantelor la un stres moderat cauzat de diferiţi factori ecologici este relatată 
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şi în lucrările [8; 20; 21; 25; 36]. Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiţi 
factori de stres, este schimbarea statusului apei [4; 6; 18; 29; 30]. Tot mai multe dovezi 
sunt obţinute în favoarea ideii, că  principalul trigger al reacţiei generale de adaptare 
a plantelor atât la diminuarea potenţialului apei în sol cât şi la alţi factori, ce induc 
apariţia deficitului de saturaţie (salinizarea, temperaturile înalte sau joase, etc.), poate 
fi  scăderea presiunii de turgescenţă. Datele experimentale obţinute în lucrarea recentă 
(tab.1) demonstrează reacţia şi gradul diferit de modificare a parametrilor statusului 
apei plantelor de Glycine max L. (Merr) cauzate de acţiunea stresului hidric moderat 
la primele etape ale ontogenezei. Apariţia condiţiilor de secetă la  faza  ”primei frunze 
trifoliate”  a  condiţionat diminuarea gradului de hidratare a plantelor tuturor soiurilor 
luate în studiu, dar cu precădere la reprezentanţii  soiului Enigma şi Horboveanca.  

Ca urmare a deshidratării ţesuturilor în frunze s-a creat un deficit de saturaţie 
semnificativ mai mare comparativ cu plantele martor, neexpuse acţiunii secetei: cu 
12,83 %  la soiul Indra şi cu 35,33 % - la plantele Enigma; cu 29,41 - la s. Deia şi cu 
37,76 - la s. Horboveanca. Seceta la etapele iniţiale de dezvoltare a plantelor de porumb, 
la faza ”frunzei a V-ea”, la fel a condiţionat deshidratarea ţesuturilor şi diminuarea 
presiunii de turgescenţă a frunzelor (tab. 1). 

Tabelul 1. Influenţa secetei la etapele iniţiale ale ontogenezei asupra parametrilor 
statusului apei în frunzele plantelor de  Glycine max L. (Merr) şi  Zea mays L.

So
i

Va
ri

an
te Conţinutul de apă,

g ·100 g. m. p.

Deficitul de 
saturaţie, % de la 
saturaţia deplină

Capacitatea de reţinere a apei,

% apă pierdută apă rămasa,
g ·100 g. m. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %

In
dr

a Glycine max L. (Merr)

Martor, 70 72,9± 0,3 10,6±0,6 16,1±0,8 61,2±0,8

Secetă, 70 -35 71,4 ±0,1 -2,06 13,6±0,5 +12,8 9,9±0,3 -38,6 64,3± ,9 +5,2

E
ni

gm
a Martor, 70 74,5±0,6 9,7 ± 0,3 18,5±0,7 60,8±0,8

Secetă, 70 -35 72,1±0,9 -3,25 13,1±0,6 +35,3 14,3±0,2 -22,4 61,8±0,8 +1,7

D
ei

a Martor, 70 78,9±0,6 11,5±0,3 37,4±0,6 49,4±0,6

Secetă, 70 -35 72,9 ±0,3 -7,58 15,5±0,4 +35,04 15,2±0,4 -59,5 61,9±0,3 +25,3

H
or

bo
v-

 
ea

nc
a Martor, 70 80,2 ±0,6 14,3±0,4 41,6±0,6 46,9±0,6

Secetă, 70 -35 72,7 ±0,3 -9,31 22,1±0,7 +54,72 19,6±0,2 -52,9 58,5±0,3 +24,8

Zea mays  L.

P 
46

0 Martor, 70 85,5±0,6 7,5±0,1 10,5±0,1 76,5±0,2

Secetă, 70 -35 82,7±0,5 -3,92 11,2±0,2 +47,88 6,0±0,1 -42,8 77,7±0,5 1,6

Se consideră că modificarea parametrilor statusului apei – conţinutul relativ de 
apă, eficienţa utilizării apei, capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi, este o reacţie 
nespecifică a plantelor la o gamă largă de factori stresogeni, iar caracterul modificării 
poate fi utilizat pentru a obţine informaţii despre toleranţa sau sensibilitatea plantelor la 
secetă [22; 23; 38 şi al.]. Modificarea capacităţii de reţinere a apei  în celule şi  ţesuturi 
reprezintă un factor integral endogen de reglare a răspunsului plantei la influenţele 
nefavorabile de mediu, deoarece anume apa intracelulară asigură restructurările 
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cooperative ale enzimelor, efectele de concentraţie şi compartimentare, valoarea pH, 
etc. [37]. Soiurile tolerante au proprietatea de a-şi păstra la secetă la un nivel mai 
stabil reacţiile metabolice şi mai repede îşi restabilesc statusul apei la rehidratare [28]. 
Литвинов Л. (1951), Clarke J.M., McCaig T.N. (1982), Кожушко Н. (1988) susţin, 
că un indice al rezistenţei la secetă este capacitatea înaltă de reţinere a apei şi deficitul 
mic de saturaţie al ţesuturilor. De fapt, parametrii statusului apei din organismul vegetal 
sunt folosiţi în calitate de criterii cantitativi ai rezistenţei plantelor la factorii climatici 
stresanţi pretutindeni şi de foarte mult timp [28].

Din datele obţinute în lucrarea de faţă urmează, că nivelul de menţinere a conţinutului 
relativ de apă la soiurile de Glycine max L. (Merr) sub acţiunea insuficienţei de umezeală 
este mai mic decât la Zea mays L. Şi în cadrul aceleaşi specii s-a înregistrat grad diferit 
de modificare a conţinutului de apă în frunzele soiurilor luate în studiu: prin conţinut mai 
stabil de apă se deosebesc plantele soiului Indra. Coeficientul de stabilizare a gradului 
de hidratare a ţesuturilor plantelor Indra şi Enigma constituie circa 94,7%; Deia şi 
Horboveanca – 91,6% din valoarea gradului de hidratare a plantelor de pe fondal optim 
de umiditate (fig. 1). Plantele de porumb P 458 au coeficientul de păstrare a gradului 
de hidratare şi menţinere a presiunii de turgescenţă la valoarea 96, 1%. Proprietatea 
plantelor de soia de a păstra presiunea hidrostatică în celulele frunzelor în condiţii de 
secetă este de 71,2%, mai mare fiind la reprezentanţii soiului Indra - 87,2%.  

Deci, rezultatele investigaţiei efectului stresului hidric,cauzat de secetă la etapele 
iniţiale ale ontogenezei, conduc spre concluzia, că cultivarele luate în studiu posedă 
rezistenţă constitutivă diferită. Prin statusul apei mai stabil şi grad de păstrare la un 
nivel mai înalt a conţinutului de apă se caracterizează plantele de porumb, iar în cadrul 
sp. Glycine  max L. (Merr) – soiul Indra.   

Se consideră, că secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, 
negativ se răsfrâng asupra productivităţii, dar contribuie la majorarea rezistenţei 
plantelor. Ofilirea plantelor, care au suportat câteva secete de scurtă durată, are loc la 
o umiditate a solului mai mică comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii 
optime. Acest fenomen de călire a plantelor la secetă a fost observat încă în 1926 
de I. Tumanov [43; 44], care a arătat, că anumite plante de mezofite în condiţii de 
deficit de umiditate formează o rezistenţă, care facilitează trecerea lor prin condiţii 
repetate de secetă. Cercetări recente [1] cu plantele de grâu, orz, porumb, soia, etc. 
au demonstrat, că în procesul călirii se obţin modificări la toate nivelele ierarhice de 
organizare. Plantele călite la secetă au un sistem radicular bine dezvoltat, o activitate 
de absorbţie mare a perişorilor absorbanţi, celulele absorbante au un potenţial osmotic 
redus, realizat prin creşterea conţinutului de substanţe osmotic active, etc. Fenomenul 
este legat de comutarea activităţii genelor, modificarea activităţii enzimelor, apariţia 
izoenzimelor, sinteza unor noi proteine şi instalarea unor sisteme noi de reglare, care 
duc la majorarea toleranţei citoplasmei la deshidratare [1; 7; 27; 42]. Un regim hidric 
tensionat la faza juvenilă de dezvoltare condiţionează adaptarea la insuficienţa de 
umezeală prin formarea unui tip mai xerofit de plante. După cum a fost relatat mai sus, 
aceste constatări au condus la concepţia despre existenţa la plante a stres-memoriei ca 
o însuşire a plantelor preexpuse preventiv la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi 
de a suporta mai uşor un nou stres.
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În investigaţiile curente (tab. 2) s-a argumentat formarea la plantele pre-expuse 
acţiunii stresului hidric moderat la faza juvenilă a aşa zisei ”stres-memoriei”.  
La apariţia condiţiilor de secetă repetată  la faza „formarea butonilor – începutul 
înfloririi” s-a depistat o reacţie mai adecvată a plantelor, care au suportat un stres hidric 
moderat la faza ”primei frunze trifoliate”. 

Tabelul 2. Efectul secetei repetate  la etapa „formarea butonilor - începutul înfloririi ” 
asupra parametrilor statusului apei plantelor de Glycine max L. (Merr).

C
ul

tiv
ar Umiditatea 

solului, 
% CTA

Conţinutul de 
apă, 

g · 100 g. m.p.

Deficitul de 
saturaţie, % 

de la  saturaţia 
deplină

Capacitatea de reţinere a apei,

% apă pierdută  apă rămasa,
g · 100 g. m. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %
Glycine max L. (Merr)

In
dr

a

Martor,
70 73,8±1,5 12,5±0,6 18,9±0,9 59,9±1,2

Secetă,
70 -35 72,1±1,9 -2,34 13,1±0,4 4,47 15,3±0,6 -18,98 61,1±1,2 1,95

Secetă,
70-35-70-35 73,1±1,6 -1,03 12,8±0,4 2,24 15,7±0,8 -16,76 61,6±1,2 2,82

E
ni

gm
a

Martor,
70 74,6±1,4 11,5±0,3 21,0±0,8 58,9±1,1

Secetă,
70 -35 71,5±2,0 -4,21 13,5±0,2 16,9 17,1±0,3 -18,70 59,3±1,4 0,56

Secetă,
70-35-70-35 72,5±0,9 -2,85 12,5±0,2 8,40 17,3±0,5 -17,51 59,9±0,8 1,70

 D
ei

a

Martor,
70 81,8±0,1 8,1±0,3 23,2±0,3 62,8±0,2

Secetă,
70 -35 74,6±0,1 -8,80 15,5±0,3 91,2 7,2±0,1 -68,72 69,2±0,1 10,1

Secetă,
70-35-70-35 77,2±0,3 -5,66 12,9±0,3 59,4 8,6±0,1 -62,91 70,5 ±0,2 12,2

 H
or

bo
ve

an
ca

Martor,
70 81,2±0,1 9,3±0,6 21,5 ±0,6 63,9 ±0,4

Secetă,
70 -35 73,9±0,5 -9,02 18,3±0,4 96,9 8,1±0,2 -62,01 67,9±0,4 6,29

Secetă,
70-35-70-35 75,7±0,4 -6,50 15,9±0,5 71,5 9,0 ±0,1 -57,80 68,6±0,3 7,45

Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei 
devin mai tolerante la stresul hidric  moderat din timpul  butonizării şi înfloririi. La 
reprezentanţii s. Enigma şi s. Horboveanca efectul de adaptare este mai slab pronunţat 
drept urmare a proprietăţii mai slabe de autoreglare a statusului apei. Astfel gradul 
de hidratare a plantelor cv. Indra sub influenţa celui de al doilea ciclu de secetă a 
scăzut nesemnificativ – cu 1,03% faţă de plantele martor, iar la plantele s. Enigma 
deshidratarea a constituit 3, 48%. În ţesuturile plantelor expuse pentru prima dată la 
stresul prin secetă s-a format un deficit de saturaţie respectiv  cu 4,47 şi 16,9% mai mare 
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comparativ cu plantele martor şi cu 2,18 şi cu 7,92 mai mare decât la plantele adaptate la 
secetă, – plante care au suportat un stres hidric moderat la faza primei frunze trifoliate.  
Valorile capacităţii de reţinere a apei în frunzele plantelor adaptate sunt mai mari 
comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la secetă. La o deshidratare 
experimentală timp de 2 ore plantele adaptate la secetă reţin o cantitate de apă mai mare 
în ţesuturi decât cele neadaptate (tab. 2). Aceeaşi legitate a reacţiei plantelor la stresul 
hidric repetat s-a înregistrat şi la plantele de Zea mays L. (fig. 1). Investigaţiile au 
confirmat existenţa la plante a memoriei despre incidentele cauzate de stresul precedent 
şi că reacţia de răspuns a plantelor de porumb pre-expuse acţiunii stresului repetat este 
mai adecvată comparativ cu plantele neadaptate.

Fig. 1. Gradul de modificare (% de la martor) a parametrilor statusului apei în 
frunzele plantelor de porumb, expuse stresului hidric moderat la faza ”frunzei a V-ea” 
(I stres hidric) şi stresului repetat la faza ”paniculare - înflorire” (II stresuri hidrice). 
Legenda: a - conţinutul de apă; b - deficitul de saturaţie; c – capacitatea de reţinere a apei, % 
apă pierdută; d  - % apă reţinută.

Pentru menţinerea statusului apei, nutrienţilor şi carbohidraţilor necesari pentru 
supravieţuire,  plantele, de cele mai dese ori,  răspund la stresul cauzat de reducerea 
potenţialului apei în sol, prin reducerea suprafeţei de evaporare şi închiderea stomatelor. 
Multe plante reacţionează la cel mai subtil deficit de apă în sol prin închiderea stomatelor. 
În multe cazuri diminuarea conductibilităţii stomatelor la insuficienţa apei în sol are loc 
mai repede decât apar schimbări ale potenţialului apei în lăstar. Reacţia stomatelor este 
evidentă deja când potenţialul apei în sol scade numai cu câţiva kPa [11]. Fotosinteza 
este unul din cele mai importante procese biochimice din plantă, dar şi unul din cele 
mai vulnerabile de la condiţiile mediului extern. 

S-a demonstrat, că deshidratarea ţesuturilor,  cauzată de secetă, provoacă închiderea 
stomatelor, diminuarea transpiraţiei şi reducerea semnificativă a asimilării carbonului 
(tab. 3). Ca regulă, inhibarea sau stoparea asimilaţiei carbonului la majorarea deficitului 
de saturaţie este asociată cu reducerea concomitentă a creşterii. Stresul hidric a 
condiţionat închiderea stomatelor şi inhibarea aproape completă a asimilării dioxidului 
de carbon de către frunze, asociate cu urmări negative asupra eficienţei utilizării apei 
în procesul de producţie. 
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Tabelul 3. Influenţa stresului hidric repetat asupra intensităţii fotosintezei, transpiraţiei 
şi conductibilităţii stomatelor la plantele de Glycine max L. (Merr).

So
i

         
Umiditatea 

solului,
 % CTA    

Intensutatea 
fotosintezei,

 mmol·m-2 · h-1 

Intensitatea 
transpiraţiei,

 mmol·m
-2
 · h-1 

Conductibilitatea 
stomatală,

 mmol·m-2 · h-1 

Eficienţa utilizării 
apei, mmol CO2/ 

mmol H2O

M±m ∆, % M±m ∆, % M±m ∆, % M±m ∆, % 

In
dr

a

Glycine max L. (Merr)

Martor, 70 9,8±0,2 2,6±0,05 0,14±0,02 3,7±0,2

Secetă, 70 -35 4,3±0,3 -55,70 1,3±0,09 -52,45 0,08±0,03 -42,85 3,4±0,1 -7,1

Secetă, 
70-35-70-35 6,7±0,5 -31,57 1,6±0,04 -38,49 0,10±0,01 -28,57 4,1±0,2 +11,0

E
ni

gm
a

Martor, 70 11,2±1,0 2,4±0,12 0,19±0,05 4,6±0,2

Secetă, 70 -35 3,7±0,6 -67,26 1,1±0,07 -55,32 0,08±0,04 -57,89 3,4±0,1 -26,7

Secetă, 
70-35-70-35 7,6±1,0 -32,74 1,2±0,08 -48,77 0,13±0,06 -31,58 6,0±0,3 +31,2

Zea mays L.

P 
46

0

Martor, 70 6,8±0,14 1,2±0,023 0,047±0,0007 5,7±0,1

Secetă, 70 -35 1,4±0,02 -79,15 0,4±0,008 -69,75 0,013±0,0002 -72,34 3,9±0,1 -31,12

Secetă, 
70-35-70-35 2,5±0,05 -64,02 0,4±0,009 -59,66 0,033±0,0005 -29,79 5,1±0,2 -10,84

Valorile conductibilităţii stomatelor, asimilaţiei dioxidului de carbon şi transpiraţiei 
la plantele supuse stresului hidric repetat se păstrau la un nivel veridic mai înalt. Prin 
consecinţă intensitatea transpiraţiei a constituit la plantele s. Indra supuse stresului 
repetat 61,54%, iar la plantele supuse unui singur ciclu de secetă -  alcătuia numai 
47, 55% din valoarea procesului plantelor martor. La plantele s. Enigma aceste valori 
erau egale respectiv cu: 51, 22 şi 44,67%. Intensitatea asimilării dioxidului de carbon 
constituia la primul cultivar 68,43 şi 44,29% din intensitatea fotosintezei plantelor de 
pe fond optim de umiditate. La plantele s. Enigma intensitatea fotosintezei în condiţii de 
stres hidric repetat  s-a redus cu 32,74% şi cu 67,26% – la plantele expuse unui singur 
ciclu de stres. Gradul diferit de diminuare a intensităţii transpiraţiei şi fotosintezei a avut 
drept urmare schimbări neechivlente a eficienţei utilizării apei în procesul de producţie 
a plantelor adaptate (din varianta” 70-35-70-35% CTA”) şi headaptate la secetă  
(din varianta ”70-35% CTA”). La plantele expuse pentru prima dată stresului hidric în 
timpul ”butonizării – înfloririi” eficienţa  utilizării apei se reduce cu 7,1 – 26,7 la sută, 
iar la plantele care au suportat primul stres moderat la etapele iniţiale ale ontogenezei, 
stresul repetat a condiţionat majorarea eficienţei EUA cu 11,0 – 31,2 la sută.

Prin urmare, la plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele iniţiale ale 
ontogenezei se formează o memorie a stresului suportat, – o însuşire a plantelor 
expuse preventiv la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi de a suporta mai uşor 
un nou stres. Memoria despre reacţia de răspuns la incidentele din mediul ambiant 
este asigurată de mecanisme de protecţie accesate, inclusiv, şi de semnalele schimbării 
parametrilor statusu-lui apei, în deosebi a presiunii hidrostatice şi capacităţii de reţinere 
a apei. Secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, contribuie 
la majorarea rezistenţei plantelor. Astfel de plante mai uşor suportă stresul repetat 
comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii optime. 
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Un regim hidric tensionat, de intensitate moderată, la faza juvenilă de dezvoltare 
condiţionează adaptarea la insuficienţa de umiditate prin formarea unui fenotip mai 
xerofit de plante  cu o mai bună însuşire de homeostatare a apei în ţesuturi, capacitate 
majorată de reţinere a apei şi păstrare a echilibrului dintre componentele statusului 
apei. Procesele care asigură rezistenţa plantelor la cei mai diverşi factori nefavorabili 
sunt asociate cu autoreglarea funcţiilor şi menţinerea unui echilibru dinamic al acestora 
cu participarea apei.

Deci, la nivel molecular, celular şi de organ, memoria de stres şi toleranţa la secetă 
este asigurată prin majorarea capacităţii de reţinere a apei de către macromolecule şi 
de menţinere a gradului de hidratare şi turgescenţă a ţesuturilor. Formarea memoriei 
de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial de 
rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se 
adaptează la stresul hidric repetat. Reacţia adecvată a acestor plante la stresul repetat  
este rezultatul manifestării rezistenţei integrate - rezistenţa constitutivă şi rezistenţa 
indusă (fenotipică).

În sumar se poate de relatat, că orice proces de adaptare e orientat spre menţinerea 
mediului intern al organismului la un nivel constant. Capacitatea de homeostatare a 
apei în ţesuturi, la fel ca şi capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO, 
precum şi de activizare a protecţiei antioxidante,  reprezintă   mecanisme  nespecifice 
importante, care asigură adaptarea plantelor la intemperiile repetate în timp prin 
formarea unei memorii despre mecanismele induse de incidentele cauzate de condiţiile 
nefavorabile moderate la etapele iniţiale ale ontogeneze. Acest fenomen asigură un 
răspuns adecvat la apariţia repetată a condiţiilor nefavorabile.

Concluzii
La plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele iniţiale ale ontogenezei se 1. 

formează o memorie despre stresul suportat, ca o însuşire a plantelor expuse preventiv 
la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi de a suporta mai uşor un nou stres.

Capacitatea de homeostatare a apei în ţesuturi reprezintă un mecanism nespecific 2. 
important a procesului de formare a stres-memoriei şi  rezistenţă a plantelor la condiţii 
de stres hidric ce se repetă în timp.

Secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, contribuie 3. 
la majorarea rezistenţei plantelor. Astfel de plante mai uşor suportă stresul repetat 
comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii optime.
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Rezumat
Utilizarea metodelor molecular-genetice au permis estimarea expresiei genelor în raport 
cu vârsta la subiecți umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare. Studiul efectuat a 
pus în evidență expresia diferențiată a genelor, astfel, la grupul de copii expresia genelor 
este crescută la bolnavi comparativ cu cei sănătoși, în timp ce la grupul de adulți bolnavi 
conținutul de transcripți al genelor este diminuat comparativ cu adulții sănătoși. La 
subiecții bolnavi s-a reliefat diminuarea expresiei pentru 61,1% dintre gene la adulții și 
33,3% dintre gene la copii. La subiecții sănătoși, s-a relevat creșterea expresiei pentru 
94,4% dintre gene la adulții și 5,5% dintre gene la copii. Cunoașterea expresiei genelor 
în diferite condiții ar permite monitorizarea stării de sănătate, oferind perspective pentru 
dezvoltarea medicinii personalizate.
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Introducere
Expresia informaţiei genetice se realizează în toate celulele pe baza unui flux 

informaţional, unidirecţional şi universal, care se conformează dogmei centrale a 
geneticii: ADN → ARNm → polipeptid (proteină). 

După cum se cunoaște, celulele corpului uman, indiferent de structura şi funcţia 
lor, posedă aceeaşi informaţie genetică, însă expresia genică este diferită. Unele gene 
sunt exprimate continuu (gene housekeeping), în toate tipurile de celule, alte gene au o 
expresie specific tisulară sau celulară, iar o parte dintre ele sunt complet şi permanent 
inactivate [2, 12]. Astfel, expresia genelor prezintă o limitare spaţială (pentru anumite 
organe, ţesuturi, linii sau tipuri celulare şi chiar celule individuale) și temporală 
(stadii diferite ale dezvoltării, diferenţierii, ciclului celular), fiind adaptată la natura 
şi intensitatea stimulilor extracelulari [1, 2, 12]. Toate aceste fenomene presupun 
intervenţia unor mecanisme complexe de control al expresiei genice. 

Spre deosebire de mecanismele de reglare ale expresiei genelor la procariote, 
bazate pe celebrul model al operonului, la eucariote, inclusiv la om, acest proces 
este mult mai dificil din cauza dimensiunii enorme a genomului uman nuclear și 
compactării în fibre de cromatină. În cele din urmă, la eucariote acţionează mecanisme 
de reglaj la fiecare etapă a expresiei genelor, ce permit ajustarea vitezei şi intensităţii  
reacţiei la diferiţi factori [1]. 
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Etapa principală a reglării expresiei genice se desfăşoară în toate celulele la nivelul 
iniţierii transcripţiei ADN. Reglarea transcripţională implică interacţiunea unor factori 
trans-reglatori [10] cu secvenţe specifice de pe ADN (elemente cis-reglatoare), care 
determină transcripţia specifică a anumitor gene într-un anumit moment pentru a se 
produce o cantitate adecvată de proteină. Reglarea expresiei genelor se poate face şi 
prin mecanisme ce pot interveni post-transcripţional, modificând calitativ sau cantitativ 
formarea ARNm matur [13]. Mai frecvent este vorba de matisarea sau poliadenilarea 
alternativă prin care o genă codifică mai multe proteine. Aceste mecanisme, deseori 
combinate, implică recunoaşterea unor secvenţe specifice din ARN de către proteine 
sau molecule de ARN reglatoare [17]. Totodată, controlul expresiei genice poate fi 
influenţat de modificările epigenetice/reglare pretranscripțională [6, 8, 14, 18] și de 
mecanisme de reglare la distanță prin structura cromatinei.

Actualmente, studierea transcriptomului uman prezintă o prioritate şi o direcţie 
relativ nouă, deosebit de importantă și de perspectivă în medicina cardiovasculară. 
Un aspect important al acestor studii se axează pe investigarea relației dintre boli 
cardiovasculare, factori clinici și expresia genelor, rezultatele fiind destul de esențiale 
în programele de monitorizare a pacienților. Astfel, a fost posibilă dezvoltarea unui 
algoritm de evaluare a riscului de boală coronariană la pacienții non-diabetici, bazat 
pe vârstă, sex și expresia în sânge a câteva zeci de gene [4]. Studierea și cunoașterea 
modificării expresiei genelor în diferite condiții ar permite monitorizarea stării de 
sănătate și depistarea precoce a dereglărilor metabolice la nivel molecular, oferind 
perspective pentru dezvoltarea medicinii personalizate. Cele expuse au argumentat 
scopul acestei lucrări de a studia expresia unor gene în raport cu vârsta la subiecți 
umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare.

Material și metode
În studiu au fost incluse 69 de persoane cu vârsta cuprinsă între 0-79 ani, dintre care 

55 de pacienți cu patologie cardiovasculară au alcătuit lotul de bază/lotul de studiu, 
iar 14 subiecți sănătoși, fără afecțiuni cardiovasculare, au constituit lotul de referință/
de comparație. Studiul fiind direcţionat de particularităţile de vârstă a pacienților, s-a 
convenit de a diviza lotul de bază în:

lotul de copii−	  – a inclus 28 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani;
lotul de adulți−	  – a inclus 27 de pacienți cu vârsta >40 de ani.

Ca urmare, pentru lotul de comparație au fost selectați 14 subiecți sănătoși, repartizat 
în două grupuri: grupul Cc – material prelevat de la subiecți, cu vârsta cuprinsă  
între 0 – 18 ani, care alcătuiesc lotul de comparație pentru copii; grupul Cm – material 
biologic colectat de la subiecți, cu vârsta ˃40 de ani, care formează lotul de comparație 
pentru adulți. 

Expresia genelor a fost estimată prin PCR cantitativ în timp real în amplificator cu 
detecţia automată a fluorescenţei DT-96 (DNA technology, Rusia), utilizând Maxima 
SYBR Green/ROX PCR Master Mix (Thermo Scientific) şi primeri specifici. Gena 
GAPDH (gliceraldehid 3-fosfat dehidrogenaza) a fost utilizată ca referinţă pentru 
normalizarea nivelului de expresie a genelor analizate. Expresia relativă a fost calculată 
folosind metoda ΔCT, după Livak și Schmittgen [11], iar rezultatele sunt exprimate 
ca unități convenționale [16]. Interpretarea rezultatelor s-a realizat folosind analiza 
statistică realizată cu ajutorul programelor de calculator Excel (versiunea 2013) și 
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InfoStat (versiunea 2016, InfoStat Group, Universiy Córdoba, Argentina). Semnificaţia 
diferenţelor dintre lotul de pacienţi față de lotul de subiecți sănătoși a fost calculată 
folosind testul non-parametric  Mann-Whitney. Diferenţa este semnificativă statistic 
dacă probabilitatea p a acestui test este mai mică de 0,05.

Rezultate și discuții
Expresia genelor la lotul de adulți bolnavi comparativ cu sănătoși. Estimarea 

expresiei genelor de interes la lotul adulți, a pus în evidență diminuarea concentrației 
de transcripți pentru 16 gene (sau 88,9% dintre gene) la subiecții bolnavi față de 
sănătoși. Printre acestea, se regăsesc genele NPPB, ABCA1, THBS1, SCD, ELAVL1, 
INHBA, TIMP1, TNFRSF11B, SSPN, ITGB1, ITGBL1, CYP2C8, HAS1, CYP4B1, 
KRT19, RGS1. Alte două gene IL8 și JAK2 (11,11% dintre gene) au prezentat creșterea 
expresiei la adulții cu patologie față de cei sănătoși. 

Diferențe semnificative statistic privind expresia genelor la adulții bolnavi 
comparativ cu cei sănătoși au demonstrat 15 gene (83,3% dintre gene), dintre care  
14 gene (sau 77,8 %) cu expresie diminuată și o genă (5,5%) care a manifestat 
expresie crescută (testul Mann-Whitney, p<0,05). În acest aspect, datele demonstrează 
că la adulți expresia genelor este diminuată la bolnavi comparativ cu adulții  
sănătoși (Figura 1).

Figura 1. Activitatea transcripțională a genelor la lotul de adulți bolnavi față de 
sănătoși. un.c. – unități convenționale, # p>0,05, * p<0,05.

Expresia genelor la copii bolnavi comparativ cu sănătoși. Rezultatele obținute 
privind analiza expresiei genelor la lotul de copii, au evidențiat creșterea expresiei la 
bolnavi față de sănătoși pentru 15 gene (sau 83,3% dintre gene) printre care NPPB, 
ABCA1, THBS1, SCD, ELAVL1, INHBA, JAK2, TIMP1, CYP2C8, SSPN, ITGB1, 
HAS1, CYP4B1, KRT19, RGS1. Genele IL8, TNFRSF11B și ITGBL1 (3 gene; 16,7%) 
au prezentat valori minimale în patologie comparativ cu grupul de copii sănătoși.

La lotul de copii bolnavi comparativ cu sănătoși s-au evidențiat 8 gene (sau 
44,4% dintre gene) care au manifestat expresie semnificativ diferită la pragul de 
probabilitate p<0,05 (testul Mann-Whitney), dintre care 5 gene au indicat creșterea 
respectiv 3 gene au manifestat diminuarea expresiei (Figura 2). Astfel, datele 
demonstrează că la copii genele prezintă activitate transcripțională crescută la bolnavi  
comparativ cu cei sănătoși.
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Figura 2. Activitatea transcripțională a genelor la lotul de copii cu patologie față de 
sănătoși. un.c. – unități convenționale, # p>0,05, * p<0,05.

Expresia genelor între lotul de adulți și copii (sănătoși/bolnavi). Rezultatele 
obținute au pus în evidență 6 gene (33,3%) ITGB1, TIMP1, THBS1, INHBA, NPPB, 
JAK2 care au manifestat creșterea concentrației de transcripți la lotul de adulți față de 
copii, atât sănătoși, cât și cu patologie, iar o singură genă (5,5%) IL8, s-a evidențiat prin 
expresie diminuată la adulți față de copii (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Nivelul de expresie a genelor potențial asociate maladiilor cardiovasculare, un.c.

Expresia genelor între lotul de adulți și copii (sănătoși). Studiul expresiei genelor 
între lotul de copii și adulți sănătoși a relevat că 17 gene (94,4%) ITGB1, TIMP1, 
THBS1, INHBA, NPPB, JAK2, TNFRSF11B, HAS1, CYP2C8, CYP4B1, KRT19, 
SSPN, SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1 au manifestat valori maximale ale 
expresiei la adulți față de copii. Un efect invers a fost observat pentru gena IL8 
(5,5% dintre gene), care a prezentat expresie crescută la copiii sănătoși față de adulți  
sănătoși (Tabelul 2, A). 
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Expresia genelor între lotul de adulți și copii (cu patologie). Un alt aspect relevat 
prin studiul expresiei genelor a fost stabilirea unor gene cu expresie diferențiată între 
subiecții cu patologie din loturile cercetate (Tabelul 2, B). Astfel, s-a constatat că la 
adulții bolnavi comparativ cu copii bolnavi 11 gene (61,1%) IL8, HAS1, CYP2C8, 
CYP4B1, KRT19, SSPN, SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1 au manifestat valori 
diminuate și respectiv 6 gene (33,3%) ITGB1, TIMP1, THBS1, INHBA, NPPB, JAK2 
au demonstrat valori crescute ale expresiei. Gena TNFRSF11B (5,5% dintre gene) nu a 
manifestat expresie diferențiată între lotul de copii și maturi cu patologie.

Tabelul 2. Nivelul de expresie a genelor la adulți și copii. 

Generalizând datele analizei expresiei genelor la loturile de studiu s-a constatat că 
activitatea genelor este diferită între adulți și copii. Astfel, au fost puse în evidență 3 
gene la lotul adulți (ITGB1, ELAVL1, JAK2) și 10 gene la lotul copii (NPPB, ABCA1, 
THBS1, TIMP1, CYP4B1, KRT19, RGS1, JAK2, ITGB1, SSPN) care nu au manifestat 
diferențe semnificative ale expresiei în patologie comparativ cu lotul de referință. 
Genele JAK2 și ITGB1 au prezentat diferențe nesemnificative atât la lotul de adulți 
cât și copii. SCD, INHBA, CYP2C8, HAS1 au manifestat creșterea expresiei la lotul 
de copii și diminuarea expresiei la adulți, de rând cu genele CYP4B1, RGS1, KRT19, 
NPPB, ABCA1, THBS1, TIMP1, SSPN.

Gena SCD a manifestat creșterea expresiei la lotul copii bolnavi față de sănătoși, 
ceea ce constituie un efect invers observat la grupul adulți. TNFRSF11B și ITGBL1 
au manifestat expresie diminuată în patologie atât la lotul adulți cât și copii. Aceste 
rezultate sugerează rolul bine conturat al acestor gene în mecanismele moleculare ale 
procesului patologic, dat fiind faptul că expresia este diminuată în loturile cu tulburări 
patogenice ale organismului.
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La rândul său, gena ELAVL1 s-a caracterizat prin creșterea semnificativă a 
expresiei la lotul copii și a prezentat valori nesemnificative la lotul adulți, iar gena IL8 a 
prezentat creșterea semnificativă a expresiei la lotul adulți și diminuarea semnificativă  
statistic la copii.

În problema abordată, rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate confirmă 
expresia diferențiată între grupe de vârstă diferite, în cazul dat copii și adulți, fapt 
susținut și de alți autori [5, 9, 15, 19,  21]. Studiile microarray efectuate pe diferite 
organisme, inclusiv pe om, ce au vizat compararea expresiei genelor între țesuturi 
prelevate de la tineri și adulți au constatat o expresie diferită între subiecții din grupe 
diferite de vârstă [3, 7]. Peters și colaboratorii (2015) susțin că scăderea nivelului de 
expresie a genelor odată cu înaintarea în vârstă este rezultatul dereglării procesului 
de transcripție și translație [15]. Datele unui studiu ce a vizat profilului de expresie al 
genelor relevă că creșterea severității bolii la pacienți cu afecțiunii cardiovasculare este 
asociată cu expresia diminuată a genelor implicate în transportul colesterolului [20]. 

În acest context, studiile privind expresia diferențiată a genelor în raport cu vârsta 
sunt importante pentru înțelegerea și clarificarea mecanismelor de reglare a expresiei 
genelor, dar și pentru dezvoltarea strategiilor de prevenire a riscului și eficientizării 
unui tratament personalizat.

Concluzii
Prin analiza PCR-cantitativ a fost pusă în evidență expresia diferențiată a 1. 

genelor sub aspectul vârstei (copii și adulți) și stării organismului (bolnav vs sănătos). 
În problema abordată, aceste rezultate sunt în concordanță cu teoria potrivit căreia 
expresia genelor este reglată temporal, oferind un plus de cunoaștere privind expresia 
genelor în raport cu vârsta la subiecți umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare

S-a constatat că la loturile cu subiecți sănătoși, toate 18 (100%) gene studiate 2. 
manifestă o expresie diferențiată între copii și adulți, dintre care 17 gene (ITGB1, TIMP1, 
THBS1, INHBA, NPPB, JAK2, TNFRSF11B, HAS1, CYP2C8, CYP4B1, KRT19, SSPN, 
SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1) au manifestat creșterea expresiei și o singură 
genă (IL8) a prezentat diminuarea expresiei la adulți față de copii. Astfel, s-a relevat 
creșterea expresiei pentru 94,4% dintre gene la adulții sănătoși și 5,5% dintre gene la 
copiii sănătoși. 

A fost stabilită expresia diferențiată a genelor între copii și adulți bolnavi pentru 3. 
17 (94,4%) dintre genele analizate, dintre care 11 gene (IL8, HAS1, CYP2C8, CYP4B1, 
KRT19, SSPN, SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1) au manifestat valori diminuate 
și 6 gene (ITGB1, TIMP1, THBS1, INHBA, NPPB, JAK2) au prezentat valori crescute 
ale expresiei la subiecții din lotul de adulți comparativ cu lotul de copii. S-a demonstrat 
diminuarea expresiei pentru 61,1% dintre gene la adulții bolnavi și 33,3% dintre 
gene la copii bolnavi. Gena TNFRSF11B (5,5% dintre gene) nu a manifestat expresie 
diferențiată între lotul de copii și maturi cu patologie.

S-a determinat expresia diferențiată a genelor între adulți și copii, atât sănătoși cât 4. 
și bolnavi, pentru 7 (38,8%) gene, dintre care 6 (33,3%) gene (ITGB1, TIMP1, THBS1, 
INHBA, NPPB, JAK2) au manifestat valori maximale ale expresiei și o genă (5,5%) IL8 
s-a evidențiat prin diminuarea expresiei la lotul de adulți comparativ cu lotul de copii. 
În cele din urmă, cercetările au relevat că 33,3% dintre gene se caracterizează prin 
expresie crescută la adulți comparativ cu copii și 5,5% dintre gena manifestă creșterea 
expresiei la copii comparativ cu adulții.
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Studiul expresiei a 18 gene cu rol potențial în patologiile cardiovasculare a reliefat 5. 
că 15 (83,3%) gene la copii (NPPB, ABCA1, THBS1, SCD, ELAVL1, INHBA, JAK2, 
TIMP1, CYP2C8, SSPN, ITGB1, HAS1, CYP4B1, KRT19, RGS1) și 2 (11,1%) gene la 
adulți (IL8 și JAK2) au manifestat creșterea expresiei la subiecții bolnavi comparativ 
cu cei sănătoși. În caz contrar, 16 (88,9%) gene la adulți (NPPB, ABCA1, THBS1, 
SCD, ELAVL1, INHBA, TIMP1, TNFRSF11B, SSPN, ITGB1, ITGBL1, CYP2C8, 
HAS1, CYP4B1, KRT19, RGS1) și 3 (16,7%) gene la copii (IL8, TNFRSF11B, ITGBL1) 
s-au caracterizat prin diminuarea expresiei la subiecții bolnavi față de sănătoși. În cele 
din urmă, s-a constatat că la grupul de copii expresia genelor este crescută la bolnavi 
comparativ cu cei sănătoși, în timp ce la grupul de adulți, conținutul de transcripți al 
genelor analizate este diminuat la bolnavi comparativ cu subiecții sănătoși.
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AGENŢII CAUZALI AI UNOR MALADII FOLIARE ŞI DE 
RĂDĂCINĂ LA GENOTIPURI DE TOMATE, ORZ ȘI PORUMB
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Rezumat
S-au constatat frecvența şi gradul de atac al maladiilor foliare la tomate, porumb şi orz. 
S-au identificat genotipuri cu rezistenţă medie care prezintă interes pentru ameliorare. 
Prin analize macro- şi microscopice au fost identificate speciile de fungi care provoacă 
diverse maladii la culturile menţionate (pete pe frunze, putrefacţia rădăcinilor sau 
boabelor), iar în calitate de patogeni comuni s-au identificat speciile Alternaria alternata 
și Fusarium oxysporum. 
Cuvinte-cheie: tomate, orz, porumb, rezistenţă, fungi.
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Introducere
Plantele sunt gazde pentru o vastă gamă de patogeni ca, fungi, bacterii, virusuri 

și nematozi – agenți cauzali ai diferitelor boli infecțioase care conduc la pierderi 
semnificative de producție în întreaga lume. 

Ciupercile se consideră cei mai răspândiți agenți patogeni cauzali pentru circa 
70% de maladii la plantele de cultură [1], numărul acestora estimându-se la 10-15 
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mii de specii [3]. Infectarea plantelor de către acestea, are loc în cadrul unui proces 
denumit „ciclul bolii” al cărui complexitate variază în funcție de patogen, dar și  
planta gazdă [3].

Stabilirea componenței speciilor de fungi care produc diverse maladii la plantele de 
cultură prezintă o condiție obligatorie pentru elaborarea strategiilor corecte de testare 
a rezistenței genetice a materialului inițial pentru selecție, precum și luarea deciziilor 
de protecție chimică. Totodată, se cunoaște că complexul de patogeni, implicat în 
inițierea și dezvoltarea unor boli de plante, precum ar fi putregaiul de rădăcină și 
bolile spicului la grâul comun de toamnă (Triticum aestivum L.) este destul de variabil, 
funcție de condițiile ambientale, genotipul plantei–gazdă, particularitățile agrotehnice  
de cultivare [5].

Componenţa speciilor implicate în dezvoltarea unei şi aceeaşi maladii adesea 
este diferită [7], iar polimorfismul înalt al agenţilor patogeni, ca rezultat al labilităţii 
sistemului genetic ereditar şi epigenetic, determină înalta lor adaptabilitate la condiţiile 
de mediu [8]. Pornind de la aceasta, prezintă interes cercetările cu privire la componenţa 
speciilor de fungi care produc boli la plantele de cultură în condiţiile Republicii 
Moldova. Printre cei mai răspândiți agenți cauzali ai maladiilor fungice la un spectru 
larg de culturi agricole, în condițiile Republicii Moldova, se remarcă în ultimul timp 
genurile Fusarium ce cauzează putrezirea frunzelor, rădăcinilor, tulpinilor, peţiolurilor 
[4, 9, 6] și Alternaria, care, de rând cu acestea provoacă și pătarea brună a frunzelor, 
tulpinilor, fructelor [4].

În contextul vizat, scopul cercetărilor a constat în determinarea frecvenței și 
gradului de atac al plantelor de tomate, orz și porumb de patogeni fungici în condițiile 
R. Moldova, și identificarea speciei acestora.

Material și metode
Cercetările s-au efectuat în cadrul laboratorului Genetică aplicată al Institutului de 

Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, în condiţii de câmp şi laborator 
(a. 2016). În calitate de material pentru cercetare au servit 4 forme parentale (Katerina, 
L-310, MilOrange, Luci), 6 hibrizi reciproci F1 de tomate (F1 Katerina x MilOrange/
MilOrange x Katerina, F1 Katerina x Luci/Luci x Katerina, F1 MilOrange x L-310/L-
310 x MilOrange), 5 genotipuri de orz (Unirea, Ciuluc, Galactic, Strălucitor, Sonor) și 
4 de porumb (CP-403, CP-60, CP-IU, CP-255).

Evaluarea frecvenţei şi gradului de atac al maladiilor a fost efectuată în condiţii de 
câmp (Figura 1), în baza semnelor de boală (pete – brunificate, maro, albe, ulceraţii, 
necroze), la scara de 6 trepte, elaborată de autori: 0 – sănătoase, imune (fără semne 
de boală), 1 – înalt rezistente – RR (10%), 2 – rezistente – R (20%), 3 – rezistente 
mediu – RM (30%), 4 – sensibile – S (40%), 5 – înalt sensibile – SS (≥50% suprafaţă  
cu semne de boală).

Pentru izolarea fungilor şi stabilirea componenţei speciilor care au produs maladii 
la plantele de tomate, au fost utilizate fragmente mici de frunze şi rădăcini ale plantelor 
cu simptome de boală. Fragmentele au fost aseptizate în soluţie de hipoclorură de var 
de 2% timp de 1-2 min, după care s-au clătit de 2-3 ori în apă dublu distilată, s-au presat 
între 2 foiţe de hârtie de filtru şi plasat pe mediu în condiţii aseptice în preajma flăcării 
de gaz pe mediul PDA (Potatoes Dextrosis Agar) (Figura 2). 
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Figura 1. Aspecte ale plantelor de tomate (A), orz (B) şi porumb (C) cu pete pe frunze.

Figura 2. Izolarea patogenilor din frunze de tomate (A) şi porumb (B) cu semne de maladie.

Speciile agenţilor cauzali au fost identificate în baza caracteristicilor macro- şi 
microscopice, conform determinătoarelor micologice [2, 9]. Procesarea datelor obţinute 
s-a efectuat prin analize descriptive ale statisticii, în pachetul de soft STATISTICA 7.

Rezultate și discuții
Prin cercetarea frecvenței de atac al maladiilor fungice asupra suprafeţei foliare la 

tomate, s-au înregistrat valori în limitele 36,8 ... 52,6%, la formele parentale şi 21,1 ... 
68,4% la hibrizi. La porumb frecvența petelor foliare a variat în limitele: 20 ... 29,6%, 
cele mai diminuate valori fiind înregistrate la linia mutantă CP 255, iar cele mai înalte 
la CP 403 (tab. 1).

Tabelul 1. Frecvența petelor foliare la plantele de tomate și porumb în condiții  
de câmp.

Nr. Genotip x±mx % σ
1. Tomate 45,3±5,1 16,1
2. Porumb 25,5±2,1 4,1

În baza cercetării gradului de atac al petelor foliare, la tomate au fost înregistrate 
genotipuri/populaţii: rezistente, rezistente mediu, sensibile şi înalt sensibile. La formele 
parentale, acesta a variat în limitele 2,9 … 3,9, iar la hibrizii reciproci -2,7 … 4,1, 
respectiv (Figura 3 A). 
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Figura 3. Gradul de atac al petelor foliare la plantele de tomate (A) şi orz (B) în 
condiţii de câmp (2016).  A: 1 – Katerina; 2 – L-310; 3 – MilOrange; 4 – Luci; 5 – F1 Katerina 
x MilOrange; 6 – F1 MilOrange x Katerina; 7 – F1 Katerina x Luci; 8 – F1 Luci x Katerina; 9 – 
F1 L-310 x MilOrange; 10 – F1 MilOrange x L-310. B: 1– Ciuluc; 2 – Strălucitor; 3 – Sonor; 
4 – Unirea; 5 – Galactic.

În cazul orzului s-a constatat că gradul de atac a variat în limitele 3,1 … 3,9. 
Genotipurile Sonor și Unirea au manifestat rezistență medie, iar Ciuluc, Strălucitor, 
Galactic - sensibilitate (Figura 3 B).

În baza izolărilor şi însuşirilor macro- și microscopice ale fungilor s-a constatat 
că petele, ulcerațiile, necrozele de pe frunzele de tomate au fost provocate de un 
complex de patogeni: Alternaria alternata, A. consortiale, Phythophthora infestans, 
P. parasitica, Fusarium oxysporum, F. oxysporum var. orthoceras, Epicocum nigrum, 
Septoria lycopersici, Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, Colletotrichum 
cocodes, C. liliacearum (Figura 4). 

Astfel, ponderea cea mai înaltă în apariția și dezvoltarea petelor foliare la tomate, 
revine speciilor: A. alternata – 36,1%, A. consortiale – 18,1%, P. infestans – 18,1%, 
(tab. 2).

Figura 4. Aspecte microscopice ale fungilor izolaţi din frunze de tomate: Allternaria 
alternata (A), A. consortiale (B), Cladosporium cladosporioides (C) (500x).
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Tabelul 2. Componenţa speciilor de fungi implicați în apariția și dezvoltarea petelor 
foliare la tomate.

Nr. Specie Izolate, num. Frecvența, %
1. Alternaria alternata 26 36,1
2. A. consortiale 13 18,1
3. Phythophthora infestans 13 18,1
4. P. parasitica 1 1,4
5. Fusarium oxysporum var. orthoceras 4 5,6
6. F. oxysporum 4 5,6
7. Epicoccum nigrum 2 2,7
8. Septoria lycopersici 1 1,4
9. Cladosporium cladosporioides 1 1,4
10. C. herbarum 1 1,4
11. Colletotrichum coccodes 4 5,5
12. C. liliacearum 2 2,7
Total 72 100

La orz, în calitate de agenţi cauzali ai apariției și dezvoltării petelor foliare, s-au 
identificat fungii A. alternata, Drechslera sorokiniana, Pyrenophora graminea, pe când 
partea subterană, şi anume rădăcina, a fost afectată de fungii F. gibbosum var. bulatum 
şi F. oxysporum var. orthoceas (Figura 5). 

Astfel, rezultatele demonstrează că la orz ponderea cea mai înaltă în apariția și 
dezvoltarea petelor foliare revine speciei A. alternata – 32,8%, iar a putregaiului de 
rădăcină – F. gibbosum var. bulatum – 25,8% (tab. 3).

În urma analizelor microscopice, la porumb s-a constatat prezenţa speciilor A. 
alternata, F. gibbosum var. bulatum, F. oxysporum var. orthoceas, F. sporotrichiella 
în calitate de agenţi cauzali în apariția și dezvoltarea petelor foliare. În cazul izolărilor 
din boabe şi rădăcină, au fost identificate speciile F. oxysporum var. orthoceas, F. 
sporotrichiella, F. moniliforme, A. alternata şi F. oxysporum, F. oxysporum var. 
orthoceas, F. moniliforme, Nigrospora spp., respectiv (Figura 6).

Figura 5. Aspecte microscopice ale fungilor izolaţi din frunze (A) - D. sorokiniana şi 
rădăcini (B) - F. gibbosum var. bulatum (B) (500x).
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Tabelul 3. Componenţa speciilor de fungi ce au provocat unele maladii la orz.
Nr. Specie Izolate, num. Frecvența,%

Pătarea frunzelor
1. Alternaria alternata 19 32,8
2. Drechslera sorokiniana 10 17,2
3. Pyrenophora graminea 7 12,1

Putrezirea rădăcinii 
4. Fusarium gibbosum var. bulatum 15 25,8
5. F. oxysporum var. orthoceas 7 12,1

Total 58 100

Figura 6. Aspecte microscopice ale fungilor izolaţi din plantele bolnave de 
porumb: F. gibbosum var. bulatum (A), F. oxysporum var. orthoceas (B), Nigrospora  
spp. (C) (500x).

Ponderea majoră în dezvoltarea petelor foliare, putregaiului de boabe și rădăcină, 
revine speciei F. oxysporum var. orthoceas: 11,8; 7,4 şi 14,7%, respectiv (tab. 4), ceea ce 
denotă lipsa de specificitate a fungului pentru un anumit organ al plantei de porumb.

Tabelul 4. Componenţa speciilor de fungi - agenţi cauzali ai unor maladii la porumb
Nr. Specie Izolate, num. Frecvența,%
1 2 3 4

Pătarea frunzelor
1. Alternaria alternata 8 11,8
2. Fusarium oxysporum var. orthoceas 28 41,2
3. F. oxysporum 4 5,8
4. F. sporotrichiella 2 2,9

Putrezirea boabelor
5. F. oxysporum var. orthoceas 5 7,4
6. F. sporotrichiella 1 1,5
7. F. moniliforme 1 1,5
8. A. alternata 4 5,8

Putrezirea rădăcinii
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Tabelul 4 (Continuare). 
1 2 3 4
9. F. oxysporum 1 1,5
10. F. oxysporum var. orthoceas 10 14,7
11. F. moniliforme 3 4,4
12. Nigrospora spp. 1 1,5

Total 68 100

Rezultatele obţinute au demonstrat că fungii A. alternata și F. oxysporum var. 
orthoceas sunt patogeni comuni - agenţi cauzali ai petelor foliare la tomate, orz și 
porumb şi ai putregaiului de rădăcină la orz și porumb, în condițiile R. Moldova.

 Concluzii
În condiții de câmp ale anului 2016, frecvența petelor foliare la tomate a variat 1. 

în limitele 36,8 ... 52,6%, la formele parentale şi 21,1 ... 68,4% la hibrizi, iar la porumb: 
20 ... 29,6%.

În baza gradului de atac al pătării foliare la tomate s-au identificat genotipuri/2. 
populaţii: rezistente, rezistente mediu, sensibile şi înalt sensibile. La orz, s-au 
înregistrat genotipuri rezistente mediu (Sonor şi Unirea) şi sensibile (Ciuluc, Galactic, 
Strălucitor).

Maladiile foliare la plantele de tomate au fost provocate de fungii genurilor 3. 
Alternaria, Fusarium, Phythophthora, Cladosporium, Colletotrichum, Epicocum 
şi Septoria. La orz, pătarea frunzelor a fost provocată de speciile: A. alternata, D. 
sorokiniana, P. graminea, putrefacția rădăcinii de fungii: F. gibbosum var. bulatum 
şi F. oxysporum var. orthoceas. La porumb s-au identificat speciile A. alternata, F. 
oxysporum, F. oxysporum var. orthoceas, F. sporotrichiella – în calitate de agenţi 
cauzali ai pătării și putrezirii foliare; iar F. oxysporum var. orthoceas, F. sporotrichiella, 
F. moniliforme, A. alternata şi F. oxysporum, F. moniliforme, Nigrospora spp., s-au 
izolat din boabe și rădăcini cu semne de putrezire.

Ponderea majoră în manifestarea petelor foliare la tomate, revine speciilor 4. A. 
alternata – 36,1%, A. consortiale – 18,1% și P. infestans – 18,1%; în cazul pătării 
foliare a orzului - A. alternata – 32,8%, putrezirii radiculare - Fusarium gibbosum var. 
bullatum – 25,8%. La porumb din frunze, boabe și rădăcini bolnave cu cea mai înaltă 
frecvență s-a înregistrat F. oxysporum var. orthoceas: 11,8, 7,4 şi 14,7%, respectiv.

Au fost identificate speciile de fungi A. 5. alternata și F. oxysporum var. orthoceas 
în calitate de agenți cauzali comuni ai pătării brune și putregaiului la tomate, orz și 
porumb în condițiile R. Moldova.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА 
ИСХОДНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ПРИ СОЗДАНИИ 

ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ F1 ТОМАТА ПУТЕМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДОМИНИРОВАНИЯ 
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Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele studierii moștenirii unui set de caractere ameliorativ 
prețioase (tip de creștere, forma frunzei și ciorchinei; culoarea, mărimea și forma fructului, 
grosimea pericarpului, deținerea petei verzi la baza fructului și a stratului despărţitor al 
penduncului, precum și durata perioadei de vegetație) la hibrizii F1, obținuți în baza 
formelor de tomate cu expresie fenotipică tipică a acestor caractere, inclusiv și deținătoare 
de genele calităţii nor și rin. Este demonstrat gradul dominanței și efectul heterozis, 
frecvenţa tipurilor moștenirii caracterelor plantelor hibride F1 la cultivarea în diferiți 
ani (2014-2015). Este expusă dependența dominanței caracterelor agronomic valoroase 
de componentele hibridărilor, indicată posibilitatea reglării dominării caracterelor prin 
modul corect de selectare a formelor parentale pentru obținerea hibrizilor F1 cu caractere 
solicitate. Sunt selectate 7 combinații hibride F1, care demonstrează heterozis după  
3-5 caractere și care prezintă un interes practic pentru cultivarea în câmp deschis în 
condițiile Republicii Moldova. 
Cuvinte cheie: tomate, hibrizi F1, caractere, moştenire, heterozis
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Введение
Первые гетерозисные гибриды овощных культур были получены более 50 лет 

назад, но интенсивно в производстве их стали использовать лишь в последние 
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15-20 лет. Этому способствовало как развитие новых методов их создания, так и 
совершенствование семеноводства. 

В настоящее время на достаточно высоком уровне находятся селекционные 
исследования в этом направлении в странах Западной Европы, США и Японии. 
Активно и весьма продуктивно ведутся аналогичные исследования в России во 
ВНИИО, ВНИИСОК и в Институте защищенного грунта, С.Ф.Гавриша (Научно-
исследовательский институт овощеводства защищенного грунта). В этих 
научных учреждениях получены гетерозисные гибриды практически по всем 
овощным культурам. В Приднестровском НИИСХ разработаны промышленные 
технологии выращивания гибридных семян огурца, получены гибриды томата 
и лука, пригодные к индустриальной технологии возделывания. Устойчивая 
и четкая тенденция к увеличению производства гибридов F1 не только томата, 
но и целого ряда овощных культур, почти полностью вытеснили из частных и 
мелких фермерских хозяйств обычные сорта-популяции. И, несмотря на столь 
значительные достижения, в ряде случаев создаваемые гибриды не полностью 
отвечают требованиям производства. Недостаточно изученными остается ряд 
теоретических вопросов, а именно: принципы подбора пар для скрещивания, 
использование стерильных форм, способы прогнозирования и закрепления 
гетерозисного эффекта, а также особенности проявления последнего в зависимости 
от условий выращивания.

Целью проведенных исследований было изучение исходного материала и 
гибридов F1, полученных на их основе, по характеру и степени доминирования, 
а также проявлению гетерозиса по комплексу биологических и селекционно-
ценных признаков, в зависимости от условий выращивания растений.

Материал и методы
Для получения гибридов F1, в схему скрещиваний были включены линии 

с разным набором мутантных генов – Л 8 (sp±, u, nor), Л 28 (sp, Mi,gs, Tm-2, 
rin), Л 111 (ssp, nor, u, hp-1, j-2), Л 11069 (sp+ , u, nor, Tm-2a,ls,j-2), Л 1185 (dw), 
полученные от ведущих селекционеров Игнатовой С.И. и Гусевой Л.И., мутантные 
линии из коллекции Лаборатории генетических ресурсов растений, Института 
генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы - Mo 409 (nv), Мо 443 
(ls), Mo 446 (o,), Мо 632 (ag, h,t, l, u, pl, lg), а также высокопродуктивные сорта 
и линии собственной селекции - MaKrista, MilOranj, Stefani, Л 135 и селекции 
Приднестровского НИИСХ: Загадка, Факел, Райское наслаждение и Дикая роза. 
Работа выполнялась в несколько этапов: 1- создание генетической коллекции; 
2 - выделение доноров и генетических источников важнейших признаков; 
3 - проведение скрещиваний между формами с генетически контрастными 
признаками; 4 - изучение характера наследования и степени проявления эффекта 
гетерозиса по целому ряду селекционно-ценных признаков.

Изучение наследования биологических и селекционно-ценных признаков: тип 
роста растений, форма листа, форма кисти, признаки плода, продолжительность 
вегетационного периода, общий и товарный урожай, количество плодов на 
растении, дружность созревания плодов, средняя масса плода, семенная 
продуктивность плодов и качество семян гибридов F1 проводили на 23 гибридных 
комбинациях F1 – Л111 х Л 11069;Л 111 х Л 28; Л111 х MaKrista; Л111 х MilOranj; 
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Л 111 х Л 1185; Л111 х Л 135 111 х Загадка; Л 111 х Факел; Л 111 х Мо 443; Л111 
х Райское наслаждение; Л 111 х Дикая роза; Л 28 х Л 111; Л8 х Л 11069; Л 11069 х 
Л 111; Л 8 х Л 111; Л 1185 х MaKrista; Загадка х Факел; Факел х Мо 632; Мо 443 х 
MilOranj; Мо 443 х MaKrista; Мо 446 х Райское наслажденье; Мо 446 х Факел; Факел 
х Л 135 и Stefani х Л 135. Растения для проведения исследований выращивали 
в два разных года (2014-2015) в условиях экспериментального поля института. 
Схему размещения селекционных питомников, получение гибридов, морфо-
биологическое описание, оценку селекционно-ценных признаков растений и учет 
урожайности проводили согласно общепринятым методическим рекомендациям 
[1,5]. В лабораторных условиях изучали гибриды F1 и их родительские формы 
на устойчивость к жаре и низкой положительной температуре на стадии зрелого 
мужского гаметофита с применением искусственно смоделированных стрессовых 
провокационных фонов [6]. Степень доминирования (hp) определяли по методике 
F.Peter, K.Frey [2], величину эффекта гетерозиса по Х.Даскалову [4].

Результаты исследований
Современные проблемы гетерозисной селекции могут быть успешно решены 

лишь на основе использования разнообразного исходного материала, и особую 
значимость в этом плане приобретают образцы с определенным генетическим 
контролем и выраженным фенотипическим эффектом проявления признаков. 
Такой подход способен значительно ускорить работу по созданию доноров 
важных признаков и, соответственно, на их основе гибридов F1. 

Одним из важнейших признаков, который определяет жизненный статус 
растения, является тип роста. В скрещивания были вовлечены растения 
контрастные по этому признаку - карлики, штамбовые, детерминантные, 
полудетерминантные и индетерминантные. Изучение наследования его гибридами 
F1 выявило, что доминируют детерминантный и индетерминантный типы роста 
растений (таблица 1). 

Таблица 1. Характер наследования некоторых хозяйственно ценных признаков 
растениями гибридов F1 томата.

 Признак  Р1  Р2  Гибрид F1

1 2 3 4
Тип роста Индетерминантный Детерминантный Индетерминный

Детерминантный Карликовый Детерминантный
Карликовый Индетермин-ный Индетермин-ный
Штамбовый Детерминантный Детерминантный
Индетермин-тный Полудетермин. Индетермин-ный
Детерминантный Полудетермин. Детерминантный

Лист Обыкновенный Картофельный Обыкновенный
Кисть Простая Сложная Простая
Плод: (окраска) Красный Оранжевый Красный

Красный Розовый Красный
Розовый Розовый Розовый
Розовый
Оранжевый

Оранжевый
Розовый

Розовый
Розовый
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Таблица 1 (Продолжение). 
1 2 3 4

 (размер) Мелкий
Крупный

Крупный
Крупный

Средние (промеж.)
Крупные

 (форма) Круглый Плоский Округлый-промеж.
Овальный Плоский Округлый - промеж.
Плоды гладкие Ребристые Гладкие

 (по толщине 
перикарпия) От 0,2см – 0,5см Более 0,5 см Положит.сверхдом. 

Промежуточное 
 (по наличию 
 зеленого пятна) С зеленым пятном Без зеленого 

пятна С зеленым пятном

Наличие коленчатого 
сочленения у 
плодоножки плода

Плодоножка с 
сочленением

Плодоножка без 
сочленения  С сочленением

 Устойчивость к 
абиотическим стрессам 
(высокие, низкие 
температуры) 

Устойчивый
Неустойчивый
Средняя степень 
устойчивости

Устойчивый
Неустойчивый
Средняя степень 
устойчивости

Депрессия
Промежуточное 
Положит.доминир. 
или сверхдоминир.

Другой признак, который поставлен в основу внутривидовой дифференциации 
культурного томата, это тип листа. При скрещивании форм с обыкновенным 
и картофельным типами в разных комбинациях гибридов F1 отмечается 
доминирование родительских форм с обыкновенным типом листа. По характеру 
наследования признака «тип кисти» во всех комбинациях гибридов F1 выявлено 
доминирование простой кисти, и лишь в комбинациях Л 8 х Л111 и Л111 х Дикая 
роза у 4,6% и 10,3% растений соответственно встречался промежуточный тип 
кисти с осями второго и третьего порядков.

Учитывая высокое разнообразие томата по окраске, форме и величине плода, 
знание характера доминирования этих признаков в F1 может значительно облегчить 
процесс подбора пар для скрещивания, и тем самым ускорить получение гибридов 
с заданным набором признаков. В наших исследованиях изучение характера 
наследования окраски плодов показало, что в комбинациях гибридов – «красные 
х оранжевые» у гибридов F1 100% растений имели плоды красного цвета. Такие 
же результаты получены в комбинациях гибридов «красные х розовые». В прямых 
и реципрокных комбинациях гибридов «оранжевый х розовый» в F1 доминирует 
признак розовоплодности (таблица 1). 

Выявлен промежуточный характер наследования признака „размер плода” 
у 67,3% гибридов F1. В комбинациях F1 Л111 х с.MilOranj, Л111 х с.Райское 
наслажденье, Л 111 х с. Дикая роза, где обе родительские формы имели крупные 
и очень крупные плоды, 96,1%, 89,0% и 93,0% растений F1 соответственно 
имели крупные плоды. Аналогичные результаты получены по признаку „форма 
плода”. Промежуточное наследование отмечено у 67,0% гибридов F1. Округлые 
плоды имели гибриды F1 в комбинациях Л111 х с.Райское наслажденье и Л 111 
х с.Дикая Роза, в то время как плоды исходных немутантных форм – сильно 
ребристые плоско-округлой формы. Во всех комбинациях гибридов F1, где в 
качестве одного из компонентов скрещивания используется форма с зеленым 
пятном у основания плода, у гибридов отмечено доминирование данного  
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признака. Такие же результаты получены при изучении характера наследования 
признака «наличие коленчатого сочленения у плодоножки плода» (таблица 1).

Не менее важным из изученных признаков, от которого зависит товарность плода, 
является толщина перикарпия. Наследование данного признака в большинстве 
комбинаций (63,0%) шло по типу положительного сверхдоминирования, а у 37,0% 
гибридов F1 имело место промежуточное наследование (таблица 1). Величина 
эффекта гетерозиса в зависимости от комбинации скрещивания варьировала в 
пределах 5,42%… 62,11%. Самые высокие значения (0,60-0,90 см) отмечены в 
комбинациях F1 – Л111 х с.MilOranj, Л111 х с.Райское наслажденье, Л 28 х Л111 
и Л111 х Л 11069. Вероятно, линии с генами „nor” и „rin”, использованные в 
данных комбинациях, и определяют столь высокий показатель признака. 

 Интересными представляются выявленные особенности наследования 
признаков жаро- и холодостойкости пыльцы гибридами F1 в зависимости от 
уровня устойчивости исходных родительских компонентов скрещивания.  
При скрещивании двух устойчивых линий в гибридах F1, как по жаростойкости, 
так и холодостойкости пыльцы отмечается отрицательное сверхдоминирование 
(депрессия). В комбинациях F1, где обе родительские формы восприимчивы к 
изученным температурам, наблюдается положительное сверхдоминирование по 
жаростойкости пыльцы, и промежуточное наследование холодостойкости. 

Гибриды F1, полученные с использованием родительских форм с одинаково 
средними значениями устойчивости к стрессовым температурным факторам 
образуют пыльцу значительно более устойчивую, чем их исходные формы. 

Представленные в таблице 1 результаты изучения и анализа характера 
проявления целого ряда селекционно-ценных признаков в F1 указывают 
на зависимость доминирования признака от компонентов скрещивания, и 
демонстрируют возможность управления доминированием искомого признака 
путем правильного подбора пар для гибридизации. 

Наряду с особенностями наследования вышеприведенных признаков томата 
изучали и «продолжительность вегетационного периода» от которого зависит 
возможность возделывания того или иного генотипа в конкретных условиях. 
Полученные результаты, показали, что в условиях засухи 2015 года все 
родительские формы и полученные с их участием гибриды F1 имели меньший 
период вегетации по сравнению с 2014, который был более благоприятным для 
роста и развития растений. Это указывает на зависимость длины вегетационного 
периода от экологических условий года.

Линии, несущие гены лежкости nor и rin, в среднем за два года имели 
достаточно длинный период вегетации: Л 11069 - 120 дней, Л 111 – 118 дней, Л 
28 – 116 дней и Л 8 – 115 дней. Разница по годам исследований в зависимости от 
генотипа составила 3-5 дней. 

У скороспелых форм разница в продолжительности вегетационного периода 
по годам (2014-2015) не существенна (1-3 дня) и в среднем составляет у Л 1185-
86 дней, Л 135-96 дней и сорта Загадка – 97 дней. 

В группу среднеранних образцов, использованных в скрещиваниях, вошли 
Мо 446 -108 дней и сорт Факел – 110 дней. Практически одинаковую среднюю 
продолжительность периода вегетации в два разных года исследований имели 
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среднеспелые формы – с. MaKrista-117 дней, с. MilOranj - 117дней, с. Stefani-
116 дней и Мо 443-117 дней. И самыми позднеспелыми были сорта Райское 
наслажденье – 122 дня и Дикая роза – 124 дня с разницей по годам в 2 дня.

Наследование анализируемого признака гибридами F1, полученными от 
скрещивания форм, которые являются носителями генов лёжкости - Л 111 х Л 
11069, Л 11069 х Л 111, Л 111 х Л 28, Л 28 х Л 111, Л 111 х Л 8, Л 8 х Л 11069, 
в два разных года исследований шло по типу положительного доминирования  
(hp = 0,83…1,0) и сверхдоминирования (hp = 1,4….2,3).

В комбинации Л 111 х Л 28 и наоборот Л 28 х Л 111, где родительские формы 
являются носителями разных генов nor и rin, как при прямом, так и реципрокном 
скрещиваниях в два разных года (2014-2015) имело место положительное 
сверхдоминирование hp = 1,8…2,3 и hp = 1,66…2,2 соответственно. Средний 
эффект гетерозиса при этом составил 103,3% и 100,4%. (таблица 2). Показатели 
несколько ниже, но тенденция аналогична по комбинации гибрида (Л 111 х Л 
11069), где обе родительские формы являются носителями одного гена nor, степень 
доминирования при прямом скрещивании составляет hp = 1,24…1,0 и обратном 
- hp = 1,0…1,51 при среднем эффекте гетерозиса 100,4% и 100,0% по годам 
исследований (таблица 2). Из изложенного следует, что два разных гена лежкости 
в гетерозиготе оказывают более сильное ингибирующее влияние на процесс 
созревания плодов, чем один ген в гетерозиготе. Направление скрещивания 
(прямые, реципрокные) не выявляет различий в характере наследования данного 
признака.

В комбинациях с немутантными среднеспелыми формами: Л 111 х MaKrista 
111 x MilOranj имеет место отрицательное доминирование (hp = -1,0….-3,0), 
значение показателя признака у гибрида находится на уровне родителя с более 
коротким периодом вегетации (117 дней). Вероятно, это связано с тем, что формы, 
использованные в данных гибридных комбинациях, имеют незначительную 
разницу по длине вегетационного периода (1-2 дня). 

При скрещивании линии 111 носителя гена nor с раннеспелыми и 
среднеранними формами - Л 1185, Л 135, с. Загадка и с. Факел в комбинациях 
гибридов F1 в среднем за два года отмечается промежуточное наследование (hp = 
0.12…0,64) признака. Плоды этих гибридов были очень плотные, имели высокую 
товарность, не растрескивались, средний эффект гетерозиса по комбинациям 
соответственно составил – 92,3%, 96,4 %, 94,9%, 96,6% (табл. 2).

Полученные данные в целом по всем изученным комбинациям гибридов 
F1 показывают, что этот признак наследуется по-разному от промежуточного с 
отклонениями в сторону отрицательного или положительного доминирования 
до сверхдоминирования в сторону как положительного, так и отрицательного 
(таблица 2). Значительных различий по характеру наследования данного признака 
в зависимости от условий выращивания растений не выявлено. Различия имеют 
место лишь между гибридными комбинациями, что указывает на зависимость 
направления доминирования признака от компонентов скрещивания. Также 
показано, что суммарное действие гетерозигот по генам лежкости приводит 
к более позднему созреванию плодов на 3-9 дней по сравнению с гибридами, 
полученными с немутантными формами.
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Таблица 2. Степень доминирования (hp) и эффект гетерозиса (X) по признаку 
«продолжительность вегетационного периода» у гибридов F1 томата.

 Комбинация
 гибрида

 Продолжительность вегетационного периода
 hp  X,%

 2014  2015 Хср  2014  2015 Хср
 Л 111 x Л 11069  1,24  1,0  1,1  102,5  98,3  100,4
 Л 111 x с. MaKrista  - 1,0  - 1,0  - 1,0  99,1  99,2  99,1
 Л 111 x с. MilOranj  - 1,0  - 3,0  - 3,0  98,3  98,3  98,7
 Л 111 x с. Загадка  0,52  0,30  0,43  95,8  94,0  94,9
 Л 111 х Л 1185  0,53  0,85  0,64  94,1  90,6  92,3
 Л 111 х Л 135  0,43  0,39  0,42  98,2  97,8  96,4
 Л 111 x Л 28  1,8  2,3  2,0  106,8  98,4  103,3
 Л 111 х с.Факел  0,14  0,09  0,12  97,5  95,7  96,6
 Л 111 х Л 8  1,0  0,66  0,83  105,0  97,6  99,6
 Л 111 х Мо 443  2,1  1,6  1,8  102,1  98,5  100,3
 Л 11069 х Л 111  1,0  1,51  1,3  100,0  100,8  100,0
 Л 8 x Л 11069  1,8  1,0  1,4  101,6  100,0  101,3
 Л 28 х Л 111  1,66  2,2  1,86  100,8  101,7  100,4
 Л 1185 х с. MaKrista  0,72  0,51  0,64  96,6  93,1  94,5
 с.Загадка х с.Факел  - 0,14  - 0,45  - 0,33  103,6  93,0  92,7
Факел х Мо 632  - 1,57  - 1,44  - 1,5  92,4  90,6  93,5
Мо 443 х MilOranj  - 1,0  - 2,0  - 1,8  100,4  98,3  98,7
Mo 443 x MaKrista  2,0  2,0  2,0  101,7  101,7  101,3
Mo446xРайское нас.  0,57  1,0  0,78  97,6  100,0  98,8
Mo446x Загадка  - 0,20  - 0,44  - 0,35  92,7  98,0  93,0
Факел х Л 135  0,51  0,32  0,42  98,2  97,5  96,4
Stefani x Л 135  - 0,05  - 0,45  - 0,87  94,0  93,1  93,5
Л 111xРайское нас.  3,8  3,3  3,5  106,1  101,4  104,3
Л 111 х Дикая роза  2,6  3,2  2,3  99,8  103,7  102,0

Для более полного понимания характера проявления признаков у разных 
гибридных комбинаций определяли частоту повторяемости типов наследования 
ряда селекционно-ценных признаков у 23-х комбинаций гибридов F1 в два разных 
года (2014-2015).

По признаку «раннеспелость» промежуточное наследование, то есть 
значение признака у гибрида на уровне среднего значения обоих родительских 
форм, отмечено у 50,1% комбинаций. Только у 17,4% комбинаций F1 имеет место 
доминирование лучшего родителя, а 22,4% гибридов демонстрируют показатель 
хуже, чем исходные формы. 

По общему урожаю у 58,8% гибридных комбинаций показатель признака 
выше лучшего родителя, то есть отмечено сверхдоминирование, 56,8% гибридов 
превышает среднее значение признака между родителями, 26,8% демонстрируют 
показатель, равный среднему значению обоих родительских форм, и лишь 11,6% 
F1, имели результат ниже обеих родительских форм. 
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Частота встречаемости комбинаций, превышающих показатели лучшего 
родителя по товарному урожаю, составила 58,3%, значение выше среднего двух 
родителей имели 50,3% гибридных комбинаций (таблица 3).

Наибольшая частота встречаемости (68,3%) комбинаций с типом наследования, 
когда показатель признака выше среднего значения их исходных форм выявлено по 
количеству завязавшихся плодов на растении. Превышение по данному признаку 
лучшего родителя продемонстрировали 44,3%, промежуточное наследование 
имели 26,7%, и ниже чем обе родительские формы завязывали плоды 10,1% 
гибридов F1 (таблица 3).

Таблица 3. Частота типов наследования некоторых селекционно-ценных 
признаков гибридами F1.

 Признаки

 Изученные комбинации, у которых значение признаков, %

 Превышает
 лучшего
 родителя

Превышает
 среднее  между

родителями

 Значение призна-
ка на уровне
среднего двух 

 родителей

 Ниже (хуже)
 обоих 

родительских
 форм

Высота растений  58,5  66,9  25,3  14,7
Общий урожай  58,8  56,8  26,8  11,6
Товарный урожай  58,3  50,3  34,0  15,4
Ранний урожай  46,6  60,2  33,1  13,8
Количество плодов 
на растении  44,3  68,3  26,7  10,1

Средняя масса 1-го 
плода  25,2  33,5  53,0  40,4

Семенная 
продуктивность 
плодов F1

37,2 54,3 30,7 30,2

Масса 1000 шт. 
семян в год 
скрещивания

45,1 51,9 13,1 42,6

Если исходить из того, что явление гетерозиса принято рассматривать как 
превышение гибридами среднего значения между родительскими формами по 
какому-либо признаку [3], то наши опыты показывают, что у изученных в поле 
гибридных комбинаций (23) в два разных года (2014-2015) гетерозис отмечен 
по высоте растений у 66,9% комбинаций F1 , а по количеству завязавшихся 
плодов на 1 растение у 68,3% изученных гибридов. Также высокий гетерозис 
проявили гибриды F1 по общей и товарной урожайности (таблица 3). По признаку 
«средняя масса 1-го плода» промежуточное наследование имели 53,0% гибридов 
F1. Значительная часть гибридов F1 (54,3%) проявили гетерозис по семенной 
продуктивности и 51,0% по массе 1000 шт. семян в год скрещивания. 

Стабильное проявление эффекта гетерозиса зависит исключительно 
от компонентов скрещивания, подтверждением чему являются результаты 
индивидуального анализа некоторых гибридных комбинаций скрещивания 
мутантной линии 111 с разными отцовскими формами, где отмечен высокий 
гетерозис по количеству плодов на растении, но при этом имело место 
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промежуточное наследование по раннеспелости и массе плода. 
В засушливом 2015 году по некоторым гибридным комбинациям – Л 111 

х с.Райское наслажденье и Л 111 х с.Дикая роза, Л 111 х Л 11069 значения 
показателей существенно менялись относительно 2014 года, но наряду с этими 
выявлены другие гибридные комбинации - Л111 х MaKrista, Л111 х Л1185, Л 1185 
х MaKrista, Загадка х Факел, Л111 х Л135, Л111 х с. Загадка, Л111 х с.Факел, 
у которых значительных сдвигов в показателях значений изученных признаков 
в зависимости от условий года не обнаружено, что свидетельствует об удачном 
сочетании родительских форм.

У гибридной комбинации Л111 х MaKrista повышенная продуктивность 
достигалась за счет увеличения количества плодов на растении, а в комбинациях 
Л 11069 х Л 111 и 1185 х МаKrista - за счет увеличения средней массы плодов. В 
комбинации Загадка х Факел гетерозис отмечается в результате увеличения числа 
плодов и средней массы плода. Самый высокий эффект гетерозиса по товарности 
плодов имел место у гибрида Л111 х MaKrista, а также в других гибридных 
комбинациях с участием линии 111.

Результаты, полученные при изучении характера наследования и проявления 
гетерозиса по целому ряду селекционно-ценных признаков у разных комбинаций 
гибридов F1, позволили выделить гибриды со стабильным проявлением признаков, 
способных в стрессовых экологических условиях реализовать генетический 
потенциал продуктивности. 

Выводы
1. Результатами исследований выявлены особенности наследования гибридами 

F1 томата таких признаков как - тип роста растений, форма листа и кисти, окраска, 
размер, форма и толщина перикарпия плода, наличие зеленого пятна у основания 
плода и коленчатого сочленения у плодоножки.

2. Показаны особенности наследования гибридами F1 жаро- и холодостойкости 
пыльцы в зависимости от уровня устойчивости исходных родительских 
компонентов скрещивания.

3. Установлено, что признак «продолжительность вегетационного периода» 
наследуется по-разному: от промежуточного с отклонениями в сторону 
отрицательного или положительного доминирования до сверхдоминирования в 
сторону как положительного, так и отрицательного:

- в комбинациях, где обе родительские формы являются носителями одного 
гена лежкости «nor х nor», имеет место положительное доминирование при 
прямом hp = 1,24…1,0 и обратном hp = 1,0…1,54 скрещиваниях, при среднем 
эффекте гетерозиса 100,4% и 100,0% по годам исследований. 

- в комбинациях гибридов, где родительские формы имеют разные гены 
лежкости «nor x rin» как при прямом, так и реципрокном скрещиваниях в два 
разных года (2014-2015), имеет место положительное сверхдоминирование hp = 
1,8…2,3 и hp = 1,66…2,2 соответственно. Средний эффект гетерозиса при этом 
составил 103,3% и 100,4%. 

 - гибриды F1, полученные от скрещивания линии 111 с геном лежкости 
«nor», с раннеспелыми и среднеранними формами - Л 1185, Л 135, с. Загадка и с. 
Факел в два разных года исследований, показали промежуточное наследование 
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(hp = 0.12…0,64) анализируемого признака. Плоды этих гибридов были очень 
плотными, имели высокую товарность, что свидетельствует о целесообразности 
и эффективности комбинирования таких форм. 

 4. Показано, что суммарное действие гетерозигот по генам лёжкости nor и 
rin приводит к более позднему созреванию плодов на 3-9 дней, причем два гена 
лежкости (nor х rin) в гетерозиготе оказывают более сильное ингибирующее 
влияние на процесс созревания, чем один ген (nor х nor).

5. Выявлена зависимость направления доминирования изученных 
селекционно-ценных признаков от компонентов скрещивания, что указывает на 
возможность управления доминированием признаков с помощью правильного 
подбора исходных форм для гибридизации. 

6. Выделены гибридные комбинации F1 - Л111 х MaKrista, 111 х Л 1185, Л 1185 
х MaKrista, Загадка х Факел, Л111 х Л135, Л 111 х Факел, с высоким эффектом 
гетерозиса по ряду селекционно-ценных признаков, способных в стрессовых 
экологических условиях реализовать генетический потенциал продуктивности. 
Они могут быть рекомендованы для выращивания в открытом грунте в условиях 
Молдовы. 
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REZUMAT
În ecosistemele acvatice naturale din Republica Moldova, în majoritatea cazurilor, 
concentraţiile poluanţilor sunt subletale. Anume acest mod de influenţă continuă dar de 
intensitate moderată, care a indus unele modificări structural-funcţionale în ihtiocenozele 
locale, reprezintă subiectul de bază abordat în această lucrare. S-a constatat că în 
ecosistemele supuse poluării continue, are loc procesul activ de selecţie stabilizatoare, 
prin proliferarea celor mai rezistente genotipuri chiar şi în rândul taxonilor recunoscuţi 
ca bioindicatori ai apei curate, ceea ce pe viitor poate  cauza unele rezerve în privinţa 
utilizării speciilor indicatoare hipersensibile de peşti în monitorizarea stării ecosistemelor 
acvatice.
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antropici, potenţial adaptiv. 
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Introducere
În diferite perioade de dezvoltare a societăţii umane şi mai ales în perioada dezvoltării 

industriale, omul a folosit diverse metode de management în activitatea economică, 
socială, culturală, ş.a, care  au dus nu numai la ridicarea calităţii vieţii prin creşterea şi 
dezvoltarea sistemului economic, dar şi la erodarea componentelor capitalului natural, 
atât din punct de vedere structural, cât şi funcţional, fapt care a impus dezvoltarea la 
nivel mondial, european şi naţional a unor reţele de cercetare şi monitorizare [5].

În prezent, pentru minimizarea consecinţelor antropice negative şi pronosticarea 
riscurilor ecologice se cere o evaluare complexă a stării ecosistemelor, care include 
3 componente de bază: instrumental-analitică - cu utilizarea metodelor fizico-
chimice, biotestarea – prin analiza reacţiilor de răspuns a hidrobionţilor-test la diverşi 
toxicanţi în condiţii de laborator şi bioindicaţia – prin evaluarea calitativ-cantitativă a 
biocenozelor investigate cu ajutorul speciilor indicatoare [7, 11].

Peştii constituie ultima verigă a lanţului trofic într-un ecosistem, pot forma 
diverse niveluri trofice, ocupa nişe trofice separate şi prin urmare ei sunt afectaţi 
direct de ceea ce se întâmplă la nivelul producătorilor (fitoplancton, macrofite) şi al 
consumatorilor primari (zooplancton, zoobentos, ş.a.). Procesul de bioacumulare este 
cel mai evident la vârful piramidei trofice, reflectându-se, în aşa fel,  starea de sănătate a  
întregului ecosistem.
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Peştii acumulând toxicanţi în organism, prin ingerarea hidrobionţilor fixaţi de 
substrat (ex. plante acvatice, moluşte, ş.a.),  pot prezenta obiecte importante în cazul 
investigaţiilor biochimice la nivel suborganismic. De aceea, este firesc ca bioindicaţia 
în baza faunei piscicole să fie efectuată pe două mari direcţii: 1. utilizând bioindicatorii 
care răspund la modificări de mediu în mod vizibil (modificări morfo-fiziologice, 
etologice, populaţionale, ihtiocenotice, ş.a) şi 2. utilizând bioindicatori ale căror 
reacţii sunt invizibile, dar încorporează diverse substanţe a căror concentraţie poate fi 
determinată (ca exemplu metalele grele, pesticide, ş.a.) [9].

Este aproape imposibil de a face un monitoring integrat al parametrilor abiotici 
şi biotici, chiar şi în cel mai simplu structurat ecosistem, de aceea, unul din rolurile 
cele mai importante ale bioindicatorilor - este de a înlocui, cât se poate de eficient, 
măsurătorile  complicate, migăloase, cu cercetări de durată, prea costisitoare şi adesea 
cu „efect întârziat”.

Estimarea calităţii mediului se poate efectua nu doar în baza speciilor hipersensibile 
la modificarea factorilor de mediu, dar şi atestând prezenţa în hidrobiotop a unor specii 
comune, abundenţa lor servind ca indicator ferm al stării ecologice nefavorabile. 

În acest fel, se poate afirma că, starea indivizilor speciilor bine studiate (ex. plătica, 
babuşca, avatul, bibanul, ş.a.) în diferite ecosisteme acvatice şi în condiţii de presing 
antropic diferit, poate servi ca indicator important la evaluarea comparativă a calităţii 
mediului.  

În majoritatea cazurilor, în ecosistemele acvatice naturale din Republica Moldova, 
se constată concentraţii subletale a poluanţilor [7, 9]. Anume acest mod de influenţă 
continuă dar de intensitate moderată, care a indus unele modificări structural-
funcţionale în ihtiocenozele locale, reprezintă subiectul de bază abordat în această 
lucrare. Vom demonstra că în ecosistemele supuse poluării continue, are loc procesul 
activ de selecţie stabilizatoare, prin proliferarea celor mai rezistente genotipuri chiar şi 
în rândul taxonilor recunoscuţi ca bioindicatori ai apei curate, ceea ce pe viitor poate  
cauza unele rezerve în privinţa utilizării speciilor indicatoare hipersensibile de peşti în 
monitorizarea stării ecosistemelor acvatice.  

Material şi metode
Prelevările de material ihtiologic s-au efectuat în ecosistemele acvatice naturale 

şi antropizate din Republica Moldova în perioada anilor 2002-2016. Analiza 
materialului ihtiologic s-a efectuat utilizând metodele clasice ecologice şi ihtiologice  
[2, 3, 4, 6, 7, 10]. 

Rezultate şi discuţii
Este recunoscut faptul că, în funcţie de exigenţele ecologice ale speciei, ea poate 

deveni numeroasă în habitatele oportune şi dispărea din cele, în care măcar unul din 
factorii limitativi îi pune în pericol existenţa [3].

Reducerea bogăţiei de specii în ecosistemele acvatice expuse poluării cronice 
este unul din indicatorii principali, provocat de stresul chimic, dar şi în acest caz am 
ajuns la concluzia că indicii de diversitate nu reflectă exact în timp şi spaţiu dereglările  
apărute [1]. 

 Utilizarea indicilor de diversitate în procesul de bioindicaţie trebuie făcut cu 
mult discernământ. Se constată de exemplu, că de-a lungul unui gradient crescător 
al concentraţiilor unui poluant diversitatea specifică exprimată numai prin indicele 
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Shannon nu înregistrează o descreştere continuă, ci deseori se poate produce o creştere 
a diversităţii. 

Acesta este rezultatul majorării valorii echitabilităţii datorită diminuării efectivelor 
populaţiilor speciilor dominante care s-au dovedit a fi cele mai sensibile la poluări 
(Tabelul 1).

Tabelul 1. Valorile medii ale indicilor ecologici sintetici  în capturile cu volocul pentru 
puiet (fl. Nistru, 2016).

 

N
as

la
vc

ea

O
ta

ci

So
ro

ca

C
am

en
ca

-
E

rj
ov

o

G
oi

en
i

D
ub

ăs
ar

i

C
ri

ul
en

i -
 

Va
du

l l
ui

 V
od

ă

Va
rn

iţa

Su
cl

ea
 

(t
ir

as
po

l)

Pa
la

nc
a

Hs

0,
36

±0
,0

63

2,
17

±0
,5

0

3,
47

±0
,4

4

3,
39

±0
,4

1

2,
56

±0
,1

3

2,
68

±0
,6

5

3,
48

±0
,2

3

3,
36

±0
,1

0

3,
52

±0
,0

67

3,
52

±0
,2

8

e

0,
04

±0
,0

04

0,
30

±0
,0

66

0,
80

±0
,0

9

0,
80

±0
,0

75

0,
66

±0
,0

4

0,
71

±0
,1

7

0,
78

±0
,0

4

0,
83

±0
,0

2

0,
87

±0
,0

18

0,
76

±0
,0

5

Is

0,
91

±0
,0

17

0,
32

±0
,0

8

0,
15

±0
,0

7

0,
15

±0
,0

67

0,
28

±0
,0

5

0,
30

±0
,1

5

0,
13

±0
,0

27

0,
14

±0
,0

21

0,
11

±0
,0

1

0,
14

±0
,0

43
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Ca exemplu elocvent poate servi diminuarea ponderii speciilor reofile în staţiunea 
Soroca (fl. Nistru) pe fonul avansării speciilor alogene şi interveniente de peşti, 
constatându-se o diversitate specifică destul de mare, dar care poartă un caracter  
”artificial accentuat” (Figura 1).

Fig. 1. Diversitatea 
ihtiofaunistică în capturile 
cu volocul pentru puiet  
(fl. Nistru, 2016).
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Studiile efectuate în ecosistemele acvatice din ţară au demonstrat că un stres chimic 
puternic tinde să fie însoţit de reducerea biomasei, abundenţei şi a bogăţiei de specii 
piscicole faţă de ecosistemele neperturbate [1, 8]. Însă, în unele cazuri, când poluarea 
capătă un caracter de durată, dar de intensitate moderată, valorile biomasei şi abundenţei 
pot fi contrare acestor afirmaţii şi să nu fie utile în evaluarea bunăstării ecosistemelor. 
Ca urmare, efectul poluantului asupra mărimii populaţionale (MP) se poate exprima 
în trei moduri: 1) pieirea în masă a hidrobionţilor (cel mai grav efect atins în cazul 
catastrofelor ecologice majore); 2) numărul de indivizi poate scădea până la un anumit 
nivel şi populaţia se poate menţine în continuare la acest nivel până la eliminarea 
factorului poluator; 3) creşterea mărimii unei populaţii în cazul dezvoltării capacităţii 
de rezistenţă la toxicant (Soroca, fl. Nistru; raza mun. Chişinău, r. Bâc). Ultimul caz 
este reflectat prin valorile cantitative mari ale capturilor piscicole în staţiunea Soroca 
(fl. Nistru) (Tabelul. 2.). 

Tabelul. 2. Valorile medii cantitative ale capturilor cu volocul pentru puiet  
(fl. Nistru,  2016).
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În zona de deversare a apelor menajere neepurate din or. Soroca, obleţul (Alburnus 
alburnus) devine una din cele mai abundente specii, iar valorile lui gravi-dimensionale 
individuale sunt peste normă (Lmax.  - 16,2 cm şi Pmax. - 78 g), ceea ce indică la condiţii 
de habitare şi nutriţie excelente, în pofida poluărilor persistente.

O stare populaţională analogică se poate constata la porcuşorul sarmatic (Gobio 
sarmaticus) din r. Bâc (raza mun. Chişinău), unde au fost frecvent capturate exemplare 
cu lungimea standard maximală de până la 13,2 cm şi greutatea de 45 g, în medie fiind 
de 12,0 cm şi 31 g, ceea ce reprezintă valori gravi-dimensionale mult peste normă.

 Astfel, în condiţiile presingului antropic accentuat cu efect de lungă durată, la 
unele specii de peşti, valoarea efectului limitativ a factorilor de mediu se modifică 
în direcţia creşterii normei de reacţie şi lărgirii zonelor de optimum sau pessimum 
ecologic. Unele specii recunoscute ca indicatori ai apelor curate, pentru a rezista în 
noile condiţii, sunt nevoite să se adapteze, iar în caz de succes, chiar proliferează în 
exces (exemplu speciile din genurile Gobio, Neogobius, Rhodeus, Squalius, Leuciscus, 
Phoxinus). Amplitudinea şi continuitatea influenţei factorilor antropici nefaşti din 
aceste râuri accelerează procesele de selecţie naturală motrică în populaţiile acestor 
specii, determinându-le cu totul alte limite de toleranţă, forme ecologice noi, şi chiar 
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direcţii noi în speciaţie [1]. Dat fiind faptul că, în majoritatea ecosistemelor acvatice 
din ţară poluarea are un caracter permanent, iar speciile de peşti demonstrează 
diferite norme de reacţie, poluarea a devenit unul din vectorii principali în selecţia 
celor mai flexibili şi adaptaţi taxoni. Graţie duratei de viaţă scurtă, prolificităţii 
individuale înalte şi numeroaselor generaţii depuse (majoritatea se reproduc în rate), 
speciile de talie mică devin  modele reprezentative ale progresului biologic în condiţii  
instabile de mediu [1].

 Analiza multianuală a ihtiocenozelor râurilor mici din diferite zone ale Republicii 
Moldova demonstrează o diversitate mai mare de specii recunoscute ca bioindicatoare 
ale apei curate în zona de nord şi centrală a ţării: grindelul - Barbatula barbatula, specii 
din genul Gobio şi Romanogobio, ghiborţul - Gymnocephalus cernuus, boarţa - Rhodeus 
amarus, ciobănaşul - Neogobius fluviatilis, cleanul – Squalis cephalus, cleanul mic 
– Leuciscus leuciscus, beldiţa – Alburnoides bipunctatus, zglăvoaca – Cottus gobio, 
boişteanul – Phoxinus phoxinus, ş.a. Însă, ca factori determinanţi ai acestui tablou 
ihtiologic, considerăm a fi nu atât calitatea apei mai bună din aceste zone, cât gradul 
mai mare de acoperire cu fâşii forestiere şi numărul mai mare de izvoare, care participă 
activ la menţinerea unui regim termic şi hidrologic favorabil a râurilor.

Pentru ecosistemele râurilor mici puternic afectate antropic speciile cele mai 
reprezentative sunt: carasul argintiu, babuşca, moşul de Amur, obleţul, bibanul 
şi speciile de zvârlugi, care în aceste condiţii formează asociaţii constante şi  
durabile în timp. 

Această clasificare, pe lângă avantajele unei evaluări rapide şi simple, are şi 
unele dezavantaje, fiind bazată mai mult pe criteriul evaluării în baza poluării 
organice (conform metodei saprobiologice a lui Kolkwitz şi Marson), pe când, în 
prezent, caracterul impactului antropic este mult mai complex (termic, radioactiv, 
chimic, biologic, etc). De asemenea, această clasificare, cum s-a demonstrat anterior, 
este susceptibilă nu numai faţă de norma de reacţie diferită a speciilor de peşti la 
natura poluantului, dar şi faţă de populaţiile sau indivizii unei specii în diferite  
ecosisteme acvatice. 

Simpla prezenţă a speciilor indicatoare, asociată condiţiilor de deteriorare, poate 
duce la concluzii greşite, deoarece aceste specii pot fi prezente şi în comunităţile 
neperturbate graţie valenţei lor ecologice largi. Astfel, unele specii ca murgoiul 
bălţat, obleţul, ciobănaşul, carasul argintiu, bibanul, boarţa, ş.a., graţie potenţialului 
hidrobiotopic de excepţie şi normei largi de reacţie, pot fi deosebit de numeroase atât 
în ecosistemele intens poluate, cât şi în cele moderat poluate, fapt demonstrat prin 
abundenţa şi frecvenţa lor semnificativă în râurile mici din nordul ţării care s-au dovedit 
a fi ecologic mai favorabile. De asemenea, unele populaţii ale speciilor recunoscute 
ca indicatoare ale apei curate, cum sunt de exemplu speciile de porcuşori, în unele 
ecosisteme intens poluate, pot forma genotipuri deosebit de  rezistente la condiţiile 
nocive de mediu, iar după pondere pot deveni chiar dominante în ihtiocenoză.

În aşa fel, în baza investigaţiilor multianuale,  putem cu certitudine afirma că 
majoritatea reprezentanţilor piscicoli din perioada actuală, demonstrează un potenţial 
destul de larg al rezistenţei  la diferite tipuri de poluări antropice.  Un aspect foarte 
important este acela că apa este o condiţie obligatorie pentru existenţa populaţiilor de 
peşti, iar în cazul unui dezastru ecologic, aceştia au şanse mici de supravieţuire. De 
aceea, înaintăm ipoteza, că această grupă inferioară de vertebrate în procesul evoluţiei 
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îndelungate a reuşit să elaboreze numeroase mecanisme ereditare şi ontogenetice de 
apărare, ce le permite să reziste chiar şi în cele mai drastice condiţii de mediu. 

  De regulă, în condiţiile unei poluări moderate, prezenţa habitatelor prielnice, 
lipsa consumatorilor şi a competitorilor puternici, devin factori de bază la perpetuarea 
speciei în hidrobiotop. În aşa fel, afirmaţia cu privire la utilizarea sensibilităţii speciilor 
indicatoare de peşti în condiţiile unei poluări de durată, dar cu efect subletal, devine 
plină de rezerve şi chiar îşi pierde actualitatea în sistemul de biomonitoring acvatic. 
În schimb, adaptabilitatea înaltă a majorităţii speciilor de peşti în condiţii de poluare 
moderată, dă naşterea noilor direcţii ştiinţifico-practice în scopul restabilirii populaţiilor 
speciilor cu divers statut de raritate, prin procedee de selecţie a celor mai rezistente 
genotipuri şi repopulare ulterioară a ecosistemelor afectate de factorii antropici.  
Un exemplu elocvent poate servi, reproducerea în condiţii artificiale a porcuşorilor 
sarmatici toxirezistenţi din r. Bâc, raza mun. Chişinău şi repopularea cu progeniturile 
lor a altor ecosisteme lotice din ţară. 

De asemenea, aceste studii multianuale, au motivat necesitatea elaborării şi 
înaintării postulatului privind caracterizarea potenţialului adaptiv şi clasificarea 
ecologică a taxonilor, nu de pe poziţie de specie, dar de pe o poziţie intraspecifică 
(populaţie, formă ecologică) cu referire obligatorie la ecosistem, timpul de investigaţie 
şi caracteristica factorilor limitativi. Ca exemplu, în prezent, după particularităţile 
migraţionale reproductive, putem identifica în limetele Republicii Moldova forma 
ecologică sedentară şi potamodromă a ghidrinului şi babuştei pontice din Nistru 
medial şi forma ecolgică semimigratoare din Nistru inferior. După particularităţile 
toxicorezistente putem afirma despre existenţa populaţiei locale de porcuşor sarmatic 
care cu succes s-a adaptat în condiţii de poluare cronică în r. Bâc (raza mun. Chişinău) 
şi populaţia din fl. Nistru care în prezent se găseşte în faza de declin numeric. După 
particularităţile trofice putem identifica forme ecologice îngust specializată a babuştei 
malacofage în Costeşti-Stânca şi a soretelui malacofag în Cuciurgan, sau a bubuştei 
şi soretelui omnivor în albia r. Prut. După particularităţile hidrobiotopice trebuie să 
constatăm prezenţa formei pitice limnofile a carasului argintiu din lacul Beleu şi forma 
reotopă din albia Nistrului şi Prutului inferior, care în prezent demonstrează un progres 
biologic evident, avansând activ în amonte. Conform particularităţilor etologice, putem 
evidenţia în cadrul specie forme care în unele ecosisteme duc un mod de viaţă gregar, 
iar în alte ecosisteme - solitar ş.a [1].

Astfel, putem cu certitudine afirma, că specia ca entitate taxonomică reprezintă 
în esenţă o unitate de clasificare relativă, empirică ca formă şi temporară ca durată, 
care conţine grupări de taxoni subspecifici locali, şi care graţie particularităţilor 
acţiunii factorilor de mediu asupra hidrobiotopului sau habitatului, vor da naştere, în 
procesul de speciaţie, altor entităţi taxonomice. Deci, specia reprezintă rezultatul unui 
proces continuu al selecţiei prin mutageneză  în condiţii de confruntare cu factorii de 
mediu, şi în funcţie de potenţialul său adaptiv, poate dezvolta, sau nu, noi direcţii în 
speciaţie. Această afirmaţie denotă necesitatea tratării speciei, mai mult din punct de 
vedere empiric (păstrând sensul definiţiei clasice), însă nu cu scop de completare a 
băncilor de date graţie progresului tehnicilor de studiu genetico-moleculare, ce adesea, 
pune la îndoială definiţia clasică a conceptului de specie. Desigur, importanţa acestor 
descoperiri contemporane este neîndoielnică, dar considerăm că nu trebuie de exagerat, 
căci putem ajunge la un impas steril, la irosirea timpului în discuţii teoretice şi implicit, 
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la tergiversarea măsurilor necesare şi eficiente de protecţie şi conservare.  Considerăm 
că, aceste ”noi specii”, nu reprezintă altceva decât una din laturile expresiei normei de 
reacţie la nivel de genotip şi fenotip, iar investigaţiile taxonomice ulterioare ar trebui 
efectuate prin ”colaborarea” mai activă a studiilor contemporane genetico-moleculare 
cu cele clasice: morfologice, fiziologice, etologice, ş.a. 

Deci, specia în prezent trebuie să fie tratată ca o unitate taxonomică uşor delimitabilă, 
în scopuri de facilitare a procesului de identificare, descriere şi al managementului 
durabil, iar în interiorul ei - să fie evidenţiate şi abordate numeroase forme ecologice 
(sau populaţii) cu particularităţi biologice diferenţiate: migraţionale (ex. vârezubul 
şi ghidrinul), toxicorezistente (porcuşorii, zglăvoaca, boişteanul, cleanul, ghiborţul, 
boarţa, bibanul), trofice (babuşca, bibanul, ş.a.), reproductive (boarţa, porcuşorii, sp. 
de ghiborţ), etologice, ş.a. Prin urmare, înaintarea postulatului relativităţii clasificării 
ecologice a taxonului contribuie esenţial la dezvoltarea concepţiei stabilităţii 
ecosistemice, conform căreia potenţialul funcţional al unui ecosistem se poate menţine 
chiar şi în baza puţinelor specii generaliste oportuniste, care pot dezvolta în cadrul 
populaţiilor diverse grupări ecologice cu rol de amortizare a pierderii biodiversităţii în 
condiţiile de intensificare a  presingului antropic [1].

Concluzii
În concluzie se poate afirma că o poluare acută cu efect letal conduce la 1. 

dispariţia totală a speciilor, indiferent de stadiul succesional al ecosistemului, cu 
instaurarea ulterioară „a speciilor pionere toxicorezistente”. În schimb, în cazul unei 
expuneri chimice cronice cu efect subletal, chiar şi cele mai sensibile specii de peşti  în 
condiţiile Republicii Moldova (graţie particularităţilor idioadaptive înalte), pot căpăta 
rezistenţă în procesul selecţiei stabilizatoare, devenind în unele habitate lipsite de 
răpitori şi concurenţi, taxoni superdominaţi în structura ihtiocenotică.

În funcţie de ”starea nucleului de rezistenţă interioară a taxonului”, el poate da 2. 
naştere formelor ecologice oportune în dependenţă de necesităţile concrete de mediu. 
De aceea, în prezent, în condiţii actuale instabile, prosperă speciile cu valenţă ecologică 
largă, care dau dovadă de o flexibilitate înaltă în valorificarea noilor posibilităţi şi 
evitarea eficientă a ameninţărilor apărute.

Cercetările ştiinţifice au fost efectuate în cadrul proiectului naţional: 15.817.02.27A.
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RISCURILE POPULAŢIONALE ALE SPECIEI CICONIA CICONIA 
ÎN CONDIŢIILE MODIFICĂRILOR ANTROPICE ŞI SCHIMBĂRII 

CLIMEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia, Buciuceanu 

Ludmila, Jurminschi Serghei, Crudu Vasile

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Realizarea investigaţiilor a permis obţinerea unei informaţii privind efectivul şi apreciată 
dinamica populaţiei Ciconia ciconia în ultimele decenii. A fost evaluat potenţialul 
reproductiv, particularităţile biologice şi cauzele creşterii sinantropizării speciei. 
Rezultatele cercetărilor vor servi pentru elaborarea măsurilor de protecţie a păsărilor în 
diverse condiţii ecologice, a habitatelor de reproducere  şi de hrană. 
Cuvinte cheie: barza albă, dinamica numerică, distribuţia, biologia reproducerii, 
sinantropizarea, schimbarea climei.
Depus la redacţie 14 aprilie 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Munteanu Andrei, Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova,  
E-mail.: munteanuand@rambler.ru  tel. +373 22 72 55 66.

Introducere
În prezent procesul de sinantropizare a multor specii de păsări se intensifică 

considerabil. Studierea mecanismelor acestui proces şi adaptarea organismelor la 
modificările antropice ale habitatelor (şi pe fundalul schimbărilor climatice la nivel 
global) devine deosebit de important elaborarea măsurilor de protecţie a animalelor 
sălbatice.

Necesitatea evaluării stării actuale a speciilor model – indicatori ai calităţii 
ecosistemelor acvatice, ţine de importanţa problemei conservării biodiversităţii în 
condiţiile actuale, cât şi de faptul existenţei tendinţei de declin a populaţiei speciilor. 
Însă din mulţimea de factori antropici (modernizarea construcţiilor, instalarea liniilor 
electrice de tensiune înaltă fără izolare ce conduc la electrocutarea juvenililor etc.), 
care au o influenţă negativă indirectă asupra populaţiei de barză albă (Ciconia ciconia), 
desecarea luncilor şi reducerea zonelor umede, provoacă declinul cel mai rapid al 
efectivului speciilor model.
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Materiale şi metode
Pentru realizarea lucrării s-au efectuat trimestrial expediţii, care au cuprins zonele 

umede a bazinelor Nistrului, Prutului şi Ialpugului. În cadrul investigaţiilor populaţiilor 
de Ciconia ciconia au fost utilizate următoarelor metode de cercetare:

metoda transectelor [1];a) 
metoda estimării în puncte [1];b) 
metoda cartografică;c) 
metoda înregistrării fotografice.d) 

Sondajul (Chestionarea) este încă un instrument important pentru studiile 
populaţionale ale multor specii comune de animale. În ceea ce priveşte specia model 
Ciconia ciconia, sondajul a permis să rezolvăm o serie de probleme. În primul rând, 
procesul de colectare a datelor prin realizarea anchetelor acoperă suprafeţe mari. 
Folosind chestionarul obţinem informaţii privind distribuirea unei anumite specii de 
animale în întreaga republică. În al doilea rând, acoperirea largă a teritoriului republicii 
noastre permite evidenţa posibilelor particularităţi regionale a indicilor populaţionali 
ai speciei, condiţionate de amplasarea geografică a habitatelor şi a unor caracteristici 
locale. Astfel, noi în trecut am identificat particularităţile regionale în utilizarea de 
specia barza albă a tipuri diferite de suport pentru cuiburi, cauzate de comportamentul 
stereotipic al grupărilor regionale, raportul dintre numărul de suporturi “favorit” în 
diferite zone, precum şi atitudinea populaţiei locale, tradiţia existentă de atragere a 
speciilor la cuiburi. În legătură cu aceasta, analiza modalităţii de amplasare a cuiburilor 
de barză albă pe diferite tipuri de suporturi este recomandabil să se efectueze prin 
chestionar, şi anume cu o acoperire largă a teritoriului republicii. În al treilea rând, 
metoda anchetei a fost utilizată pe scară largă anterior întru a determina parametrii 
populaţionali pentru un număr mare de specii. 

Astfel, recensământul berzei albe s-a desfăşurat în Moldova pe la sfârşitul anului 
1950. Din această cauză, folosind aceleaşi canale de colectare a informaţiilor şi o reţea 
de corespondenţă similară, ca şi mai înainte, avem capacitatea de a analiza şi de a 
compara datele curente cu cele anterioare privind efectivul speciei. În cazul estimării 
pe transecte a perechilor cuibăritoare de barză albă se foloseşte metoda fotografică a 
cuiburilor, ouălor şi puilor în cuiburi, precum şi stabilirea coordonatelor geografice ale 
cuiburilor localizare prin GPS, care permite asocierea cu datele pentru a crea bază de 
date în GIS sistemul ARC.

Studiul particularităţilor distribuţiei, reuşitei reproductive, factorilor limitativi 
existenţi şi potenţiali pentru populaţia de barză albă în  perioada de reproducere a fost 
efectuat prin estimări pe traseu prin intervievarea locuitorilor din diferite zone ale 
Moldovei.

Colectarea parametrilor populaţionali a fost realizată conform metodologiei 
internaţionale, utilizate în mod tradiţional pentru studiul speciei [17,13].

Abrevierile:

HPa – numărul perechilor cuibăritoare – care au ocupat cuib nu 
mai puţin de 1,5 luni: (HPa=HPm+HPo+HPx).

HPm – numărul perechilor cu reuşită reproductivă (cu pui zburători 
din cuib).
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HPm – HPmх – perechile clocitoare cu număr necunoscut de pui ce au 
supravieţuit din cuib.

HPo – numărul perechilor fără pui (care au ocupat cuibul, dar fără 
pui zburători).

HPo – %HPo – cota de perechi fără pui la numărul perechilor cu pui.
HPx – numărul de perechi cu reuşită reproductivă necunoscută.

HPx – JZa – numărul mediu al puilor zburători raportat la numărul total 
de perechi cuibăritoare (HPa): JZa=JZG/(HP-HPx).

HPx – JZa – JZm – numărul mediu al puilor zburători raportat la numărul de 
perechi cu pui (HPm).

HPx – JZa – JZm – JZG – numărul total al puilor zburători.

StD – „densitatea berzelor”: numărul perechilor cuibăritoare 
(HPa)/100 km2 suprafeţei totale.

Rezultate obţinute
Specificitatea peisajelor, activităţile umane şi condiţiile climatice din Republica 

Moldova în mare măsură determină schimbările care au loc în fauna de vertebrate, în 
special păsări, şi un anumit efect asupra numărului şi distribuţiei unor specii, inclusiv 
barza albă (Ciconia ciconia L). Analiza efectivului populaţiei de barză albă în ultimele 
decenii arată că numărul şi distribuţia speciei pe teritoriul ţării, precum şi în regiunile 
învecinate, variază de la an la an.

Tendinţele actuale ale schimbărilor climatice, precum şi impactul negativ al 
activităţilor umane asupra naturii, provoacă îngrijorare legitimă pentru viitorul 
populaţiei de barză albă, deoarece pot duce la apariţia proceselor ireversibile, inclusiv 
la dispariţia sa ca specie pe teritoriul nostru. Nu în zadar barză alba este inclusă în 
ultima ediţie a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.

În secolul XX efectivul speciei Ciconia ciconia a suportat unele modificări 
semnificative [26]. În prima jumătate a secolului (în unele zone şi mai devreme) a 
început declinul ei rapid în multe ţări europene. Până la sfârşitul anilor 40 ai secolului 
XX în Europa Centrală efectivul speciei este redus aproape la jumătate. Recensământul 
internaţional a berzei albe efectuat în 1934, 1958, 1974, 1984 a arătat o scădere constantă 
a numărului de cuiburi ocupate. Dacă în 1907, în Germania, au existat 7-8 mii de perechi 
clocitoare, apoi în 1984 numărul lor a scăzut la 649 în RFG [8] şi 2724 în RDG [5]. În 
Olanda, în secolul al XIX-lea barza albă a fost una dintre cele mai comune păsări, cu 
mii de cuiburi. Dar, deja în 1910 existau doar 500 de perechi cuibăritoare, numărul lor 
a continuat să scadă: 209 perechi în 1929, 85 – 1950 şi doar 5 – în 1985 [9]. După 1991 
nu au rămas nici o pereche “sălbatică”,  cuibăreau  doar păsări care au fost eliberate 
din captivitate [15; 17; 34]. A încetat să se reproducă barza albă în Belgia, Elveţia, 
Suedia, a ajuns la un pas de dispariţie în Franţa, Danemarca şi alte câteva ţări. Cea mai 
vulnerabilă s-a dovedit a fi populaţia vestică a berzei albe. Conform recensământului 
internaţional din 1984 în doar 10 ani numărul acesteia a fost redus cu 20%, iar populaţia 
din est cu 12% [12].

Cercetările expediţionale şi experimentale efectuate de ornitologi timp de mai 
bine de cinci decenii au avut scopul de a evidenţia factorii care determină reuşita 
reproducerii berzei albe pe teritoriul republicii. Experimentul de mărire a efectivului de 
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barză albă, prin construirea suplimentară a cuiburilor, efectuat timp de mai mulţi ani în 
zona Centrală a republicii, a arătat că perechile noi sosite erau izgonite cu înverşunare 
de către perechea gazdă. Aceasta demonstrează că sursa de hrană din raza de 3-5 km de 
la localitatea respectivă nu era satisfăcătoare pentru a doua pereche de berze. Despre 
lipsa de concurenţă la cuibărit atestă prezenţa a cinci cuiburi, amplasate pe cupolele 
unei biserici din sat, localizat în apropierea unei zone umede cu bălţi bogate în hrana 
preferată a berzei albe. În cazul drenării unei zone umede din preajma unei localităţi, 
perechea de berze a încetat să cuibărească.

În anii 2015 - 2016 indivizi de Ciconia ciconia au fost observaţi în prima decadă a 
lunii martie, iar perioada de migraţie masivă s-a înregistrat în decada a doua şi a treia 
a aceleiaşi luni.

Distribuţia cuiburilor de barză albă pe teritoriul republicii este neuniformă. Cea mai 
mare densitate a populaţiei s-a înregistrat în zonele în care există o vastă reţea de râuri 
mici şi iazuri, precum şi cu zone umede parţial. 

Figura 1. Repartiţia numerică medie a perechilor clocitoare pe teritoriul ţării în anii 
1974 - 2016.
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După cum se poate observa din figura 1, cea mai mare densitate de cuiburi 
de barză albă este în raioanele Teleneşti, Sângerei, Glodeni, Orhei, Drochia,  
Donduşeni, Făleşti.

La recensământul perechilor de barză albă din anul 2016 s-a înfăptuit cartarea 
cuiburilor prin înregistrarea coordonatelor cu ajutorul GPS. S-a reuşit acoperirea zonei 
de sud şi nord, iar datele referitoare la numărul de perechi clocitoare, pe raioanele 
republicii, sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Repartiţia numerică a perechilor clocitoare pe teritoriul republicii şi 
principalii parametri populaţionali ai speciei Ciconia ciconia în Moldova.
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HPa 189 115 52 225 254 95 170 173 93 10 34 41 54 68 63

HPm 141 100 38 203 235 86 142 161 84 8 22 25 40 52 48

HPo 19 5 5 7 7 4 11 3 1 1 1 3 7 6 6

HPx 30 9 9 14 13 5 19 9 7 1 4 5 7 10 9

JZa 2,65 2,5 2,6 2,14 2,22 2,18 1,89 2,13 1,77 2,31 2,37 2,53 2,57 2,38 2,77

JZm 3,72 2,88 3,33 2,43 2,34 2,42 2,22 2,28 2,04 2,89 2,74 2,98 3,19 3,1 3,59

StD 2,13 1,02 1,48 2,21 2,45 1,39 1,84 1,75 1,54 0,44 0,4 0,66 0,64 0,66 1

Conform datelor din tabelul 1 se observă o scădere semnificativă a numărului de 
perechi clocitoare de barză albă în ultimele decenii. De asemenea, s-a remarcat şi o 
scădere a efectivului populaţiei globale a perechilor reproducătoare ale acestei specii. 

Declinul populaţiei se datorează, în primul rând, schimbărilor climatice prin 
creşterea aridităţii.

În Moldova situaţia efectivului speciei barza albă, de asemenea, s-a schimbat foarte 
mult în ultimele decenii. După cum se poate observa din tabelul 1, nu există doar o 
modificare a numărului mediu de perechi de reproducere, dar şi densitatea totală a 
acestei specii.

Reducerea indicilor medii ai perechilor clocitoare şi densitatea populaţiei de la nord 
la sud este prezentată în figura 2. Diferenţa se datorează, în principal, condiţiilor fizico-
climaterice între nordul şi sudul republicii şi, în consecinţă, dintre condiţiile trofice 
pentru această specie.

Schimbările climaterice reprezintă un factor important ce influenţează asupra 
biocenozelor, ce pot constitui o ameninţare pentru acestea, prin degradarea 
biodiversităţii. Populaţiile multor specii se află deja în pericol sub interacţiunea 
şi influenţa schimbărilor climaterice, combinate cu fragmentarea ecosistemelor 
cauzate de factorul uman. Potrivit SIHM au avut loc schimbări climaterice regionale 
recente (cum ar fi creşterea temperaturii), cu un impact asupra ecosistemelor  
acvatice şi terestre [31].

Acest lucru este valabil şi pentru populaţia de barză albă. Din cauza aridizării climei 
s-au schimbat şi resursele trofice ale berzei albe în ultimii ani. Începând cu anul 1974 
numărul de perechi clocitoare a crescut în 1984 şi 1994, iar apoi a început să scadă 
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(fig. 3). Odată cu modificările indicelui hidrotermic, cu scăderea indicelui Selyaninov 
(HTC) se reduc şi indicii densităţii  populaţiei de barza albă în Republica Moldova. 

Figura 2. Valoarea medie a numărului de perechi clocitoare şi densitatea 
speciei Ciconia ciconia în nordul, centrul şi sudul Moldovei.

Sub influenţa modificărilor antropice în habitatul speciei Ciconia ciconia din 
Moldova, a existat o restructurare radicală a modalităţii de cuibărire şi de amplasare 
a cuibului. La sfârşitul anilor 1960 în Moldova o parte semnificativă a populaţiei de 
barză albă cuibărea în copaci, pe acoperişurile caselor sau hambare [22; 23]. Aşa că, la 
momentul respectiv, din 545 de cuiburi de barză albă 60,2% au fost plasate pe copaci, 
24,6% – pe pilonii reţelelor electrice şi 14,7% – pe diferite clădiri. 

În anii următori, natura dezvoltării aşezărilor umane se schimbă, ca urmare dispar 
aproape complet acoperişurile din stuf, pe care berzele puteau construi cuiburi.

Se constată o creştere rapidă şi liniară a numărului de cuiburi amplasate pe pilonii 
reţelelor electrice: în anul 1974 se înregistrau – 5,2%, în 1984 – 24,1%, 1994 – 44,3%, 
2015 – 82,0%. Reducerea numărului de cuiburi pe case se datorează, în principal, 
înlocuirii acoperişurilor vechi de stuf cu cele de ţiglă, precum şi schimbărilor arhitecturale 
ale acestora, care au devenit dificile pentru amplasarea cuiburilor. Tendinţă continuă şi 
astăzi. Deci, construirea cuiburilor pe acoperişurile de ţiglă pentru berze este incomodă, 
în plus, unii proprietari au început să trateze acest fapt negativ. Totodată, a crescut 
gradual şi numărul de stâlpi din sate, amplasaţi de-a lungul drumului (fig. 4). Pe de altă 
parte, amplasarea cuibului pe pilonii reţelelor electrice este benefică pentru păsări, prin 
deschiderea habitatului şi accesului la el.

Conform datelor înregistrate în ultimii zece ani cota de utilizare a copacilor de  
către barza albă pentru amplasarea cuiburilor a scăzut în întreaga ţară de 8,3 ori: de la 
38,1% în 1974 până la 4,6% în 2015 - 2016 (tab. 2). Modificarea cea mai semnificativă 
a avut loc la numărul cuiburilor situate pe acoperişurile caselor, de la 56,7% la 1,2%. 
Frecvenţa de utilizare a pilonilor pentru construirea cuiburilor continuă să crească rapid 
până la 82%. Frecvenţa de utilizare a turnurilor de apă de către specia Ciconia ciconia 
pentru construcția cuiburilor în ultimii ani a scăzut uşor, din cauza reducerii numărului 
turnurilor în urma restructurării economice.
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Figura 3. Influenţa indicelui de ariditate asupra numărului mediu de perechi 
clocitoare (HPA) şi densităţii populaţiei (StD) de barză albă în Moldova.

Tabelul 2. Amplasarea cuiburilor de barză albă pe diferite suporturi (%).
 1974 1984 1994 2016

Piloni 5.2 24.1 44.3 82

Clădiri 56.7 15.2 16.7 1.2

Arbori 38.1 60.7 38.9 4.6

Ar trebui remarcat faptul că asupra populaţiei de barza albă din Republica Moldova 
au influenţat negativ mai mulţi factori, dar cei mai mulţi dintre ei sunt strâns legaţi de 
activitatea umană. În ultimii ani a existat o mare pierdere, în special, a păsărilor tinere 
pe liniile electrice de înaltă tensiune, dar atunci situaţia a fost parţial corectată prin 
amplasarea unor instalaţii speciale pe stâlpi [25; 27; 28; 29; 30].

În plus, s-a observat moartea berzelor prin distrugerea cuiburilor de către oameni, 
lupta între indivizi şi formarea stolurilor înainte de a migra, din cauza condiţiilor 
meteorologice nefavorabile şi a intoxicaţiilor cu pesticide, din cauza coliziunii cu 
vehicule, din cauza bolilor. O mică parte din păsări sunt ucise de prădători. Astfel, 
precum rezultă din literatura de specialitate, din numărul total de indivizi morţi, doar 
18,4% mortalitate nu este cauzată de activitatea umană [29; 32]. Potrivit acestor autori, 
cei mai mulţi dintre pui mor din cauza infanticidului parental, atunci când părinţii 
omoară puii sau îi aruncă afară din cuib (41,9%).

Deşi barza albă este inclusă în Cartea Roşie a Moldovei, pentru protecţia speciei 
este necesar de a îmbunătăţi condiţiile de cuibărire, de a organiza evenimente speciale, 
deoarece există cazuri de distrugere a locurilor  de reproducere şi împuşcarea ilegală. 
Este necesar să se respecte cu stricteţe interdicţia privind vânarea speciei. Dar cel mai 
important este de a menţine zonele umede în întreaga republică drept resursă de hrană 
pentru barza albă. Nu trebuie să se permită distrugerea ilegală a habitatului speciei, 
drenarea oricărui bazin acvatic fără permisiunea expresă a Ministerului Mediului. Ar 
trebui ca drenarea oricărui bazin acvatic să fie ghidată de experţii de mediu, având în 
vedere multitudinea beneficiilor acestora pentru fauna şi flora locală, precum şi pentru 
menţinerea regimului hidrotermic în condiţiile aridizării.
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Figura 4. Repartiţia numerică (%) evolutivă a modalităţilor de amplasare a 
cuiburilor de barză albă pe diferite suporturi.

În zonele de cuibărire a speciilor-model este necesară organizarea de măsuri regulate 
sezoniere de conservare a naturii, cu un regim de protecţie specială, reglementată de 
caracteristicile biologice ale speciei. Este necesar să se identifice ariile de reproducere 
şi formare a stolurilor periodice ale speciilor model şi să se interzică în ariile protejate 
activitatea economică, ceea ce duce la modificarea regimului hidrologic al bazinelor 
de apă, distrugerea apelor de coastă şi a vegetaţiei acvatice. Efectuarea monitorizării 
efectivului speciilor.

Ca rezultat al anchetării populaţiei în 2015 – 2016, pe teritoriul republicii s-au 
înregistrat 185 de perechi de reproducere de barză albă. Compararea datelor din 
recensământul naţional şi anchete au arătat că numărul de perechi clocitoare pe 
parcursul anilor 1974 - 2016 periodic s-a schimbat de la maxim de 574 de perechi în 
1984 la un minim de 185 de perechi în 2016. Pot exista unele supraestimări ale acestor 
indicatori la chestionare şi subestimarea - privind recensământul pe traseu ale acestor 
păsări. Densitatea perechilor clocitoare, care au fost calculate separat pentru fiecare 
zonă, iar apoi totalizate pe întreaga republică, arată că aceasta a scăzut până în 2016 
(2.45 - 1 pereche la 100 km2). Atunci când se calculează suprafaţa totală a republicii - 
este de aproximativ 350 de perechi clocitoare.

Concluzii
Asupra populaţiei de barza albă din Republica Moldova a influenţat în mod negativ 

aridizarea climei din ultimii ani, prin reducerea suprafeţei zonelor umede şi scăderea 
abundenţei amfibienilor, reptilelor şi insectelor, sursa principală de hrană.

S-a evidenţiat redistribuirea locului de amplasare a cuibului la specia barza albă, 
de la acoperişurile caselor, arbori spre pilonii liniilor electrice (1974 – 5,2%, 1984 – 
24,1%, 1994 – 44,3%, 2015 – 82,0%).

Din cauza micşorării zonelor umede, a bazei trofice, în ultimii ani s-a observat 
reducerea numărului de perechi la cuibărit şi de pui zburători la specia Ciconia ciconia, 
(7,8% din cuiburi au fost cu 4 pui zburători, 57% din cuiburi au fost 3 pui, 28% - 2 
juvenili şi 5,2 % - 1).
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Abundenţa medie a berzei albe în Moldova este de 1,0 per/ km2. Reuşita reproductivă 
în medie a fost de 2.62 pui pentru 1 pereche. În total, în 2016 au fost înregistrate 
aproximativ 185-200 de perechi clocitoare.

Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului 15.820.18.02.07/B, în comun cu                      
Institutul de Zoologie al AŞ Belarus (Contract de finanţare nr.07/B din 01 iulie 2015).
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ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
(ACARI: IXODIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАПОВЕДНИКА “CODRII”
Морозов А.К.

Институт зоологии Академии Наук Молдовы

Rezumat
În anii 2011-2014 în rezervaţia “CODRII” şi pe teritoriile adiacente a fost efectuată 
evidenţa căpuşelor ixodide. Efectivul şi distribuţia speciilor flămânde  imago au fost 
estimate pe o suprafaţă de 0,5 km2 în limitele cărei sunt reprezentate proporţional 
elementele de bază ale mezoreliefului şi florei. Pe suprafaţa studiată au fost colectate 5 
specii de căpuşe: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Haemaphysalis 
punata, H. inermis. Numărul căpuşelor varia de la 0,1 până la 21 de indivizi pe 200 de m 
de colectare. A fost investigată activitatea sezonieră a căpuşelor. 
Cuvinte cheie: Ixodidae, căpuşe ixodide, Republica Moldova, rezervaţia “CODRII”, 
efectiv, distribuţie, activitate sezonieră    
Depus la redacţie 20 decembrie 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Morozov Alexandr, Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei 1, MD 2028 Chişinău, Republica Moldova; E-mail: 
AcarologMD@ gmail.com

Введение
В современный период, в связи с возрастающим антропогенным прессом и 

глобальным потеплением климата, происходят серьезные изменения в видовом 
составе иксодид, расширяются  их  ареалы,  локально  увеличивается  численность 
иксодовых клещей и изменяется их сезонная активность [4].  

По мере антропогенного  преобразования территории членистоногие осваивают 
новые экологические  ниши,  многие  виды  закрепились внутри населенных 
пунктов и их окрестностях.  Возможное потепление  климата может  сдвинуть  
ареалы  переносчиков,  увеличив  их  потенциальную  эпидемиологическую 
опасность [3].

По данным  Республиканского гидрометеоцентра Молдовы  с 1994 года 
наблюдается  рост  среднегодовой  температуры воздуха,  и ее  показатели  выше  
климатической нормы, что может привести к изменениям в пространственном и 
численном распределении клещей.

Клещи семейства Ixodidae обитают в различных природных зонах Молдавии.  
Мозаичность их пространст венного распределения, адаптивное многообразие 
жизненных циклов, по тенциальная опасность иксодид как переносчиков 
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инфекционных болезней животных и человека (клещевого энцефалита, 
боррелиоза, туляремии, клещевого возвратного тифа, лихорадки КУ, и др.) 
делают актуальной задачу их детального изучения. Экономический ущерб, 
причиняемый иксодовыми клещами животноводству, во многом усугубляется их 
способностью хранить и передавать возбудителей опасных болезней животных 
и человека [7] . 

В последние годы в проводимых нами исследованиях были выявлены 
изменения в фауне иксодид на территориях подверженных антропогенному 
прессу[6]. Для того, чтобы объективно оценить уровень происходящих изменений 
потребовались исследования на территории не подверженным антропогенному 
влиянию. Заповедник «CODRII» самый старый научный заповедник Молдовы, 
был основан в 1971 году, является одним из немногих мест на территории 
Республики Молдовы не подверженных влиянию антропогенных факторов. 
Научно-исследовательская деятельность в области акарологии на территории 
заповедника «CODRII» заключается в проведении стационарных наблюдений, 
направленных на изучение видового состава и динамики численности иксодовых 
клещей для оценки и прогноза состояния экосистем. 

Материалы и методы
Сборы клещей с пастбищным типом подстерегания проводили в солнечную 

погоду в утренние часы при отсутствии росы и при слабом ветре. В пасмурные 
дни cборы проводились в дневные часы. Вылов иксодовых клещей проводили 
на «волокушу», которую изготавливали из ворсистой материи (фланель, байка), 
ткань брали размером 110х110 см. Материю прикрепляли узкой стороной к 
держателю длинной 150 см. Развёрнутый флажок, не допуская его скручивания, 
протаскивали с боку по ходу движения, приглаживая травяную и кустарниковую 
растительность. Через 10-15 шагов флаг и одежду сборщика осматривали на 
наличие иксодовых клещей. Численность клещей определялась количеством 
клещей собранных на 200 м пути.

Нами не были проведены фаунистические исследования и  учет численности 
клещей с гнездово-норовым типом паразитизма, ввиду сложности сбора этой 
группы паразитов.

Часть собранного материала (~20%) помещали по 10-20 экземпляров в камеры 
дифференцированной влажности, остальных клещей фиксировали в 70% спирте. 
Определение систематической принадлежности клещей велось с использованием 
специализированной литературы [10].

Результаты и обсуждения
В результате фаунистических сборов (таб. 1) имагинальных стадий клещей 

на протяжении 2012-2014 г. было выявлено 5 видов клещей с пастбищным типом 
подстерегания: Dermacentor reticulatus Koch 1794, D. marginatus Dias 1776, Ixodes 
ricinus Linnaeus 1758, Haemaphysalis punctata Fanzago 1877, H. inermis Birula 
1895. Исходя из полученных данных (таб. 1) сборы можно разделить на 3 группы:  
I - доминирующие, II – часто встречающиеся и III – редко встречающиеся.  
К первой группе относятся клещи I. ricinus (~75% от общего числа собранных 
клещей), ко II группе относятся клещи, D. marginatus (~16%), к третьей группе 
относятся клещи D. reticulatus(~5%),  H. punctata(~2%) и H. inermis(~1%).
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В лесных биотопах в настоящее время из пастбищных клещей доминантным 
видом является I.ricinus. Численность этого вида колеблется от 3 экз. до 21 экз 
на 200м маршрута. Среднегодовая численность I.ricinus – 10 экз. имаго на 200м 
маршрута в 2014 г.  На опушках, на вырубках, в осветленных участках леса с 
кустарниками обычны, но не многочисленны клещи D.reticulatus и D. marginatus 
– 1,2 и 2,5 экз. соответственно на 200м сборов. В этих же участках встречается 
H. punctata – среднегодовая численность 0,2 на 200м. Время от времени в лесных 
биотопах обнаруживаются единичные особи клеща H.inermis минимальной 
численностью - 0,1 экз на 200м. Индекс Шеннона для данной территории  
составил 0,78±0,04.

В сравнении с данными за 1989 [9] год можно проследить слабое увеличение 
численности D. reticulatus (Рис. 1), в отношении Ixodes ricinus ситуация не 
претерпела существенных изменений [8]. Численность H.inermis и H. punctata 
также не претерпела изменений и остается на низком уровне.

Таблица 1. Видовой состав и биотопичесое распределение имаго иксодовых 
клещей в заповеднике «Codrii» за период 2011-2014г.

Виды Клещей Всего 
экз.

% в 
сборах

Степь 
экз./учет

Кустарн.  
экз./учет

Лес  экз./
учет

Луга  
экз./учет

Ixodes ricinus 533 75,6 300 90     133 10
Dermacentor marginatus 111 15,7 14 6      10 81
Dermacentor reticulatus 38 5,3 6 2       3 27
Haemaphysalis punata 15 2 2 3       8 2
Haemaphysalis inermis 8 1,1 0 0       4 4
Всего  705    100 322 101 158 124

Рисунок 1. Динамика численности клещей p. Dermacentor spp. и Ixodes ricinus на 
территории заповедника «Codrii» (200 м сборов с волокушей).

Сезонная активность клещей. Для клещей D. marginatus, обитающих в 
заповедники «Codrii», максимальная активность отмечалась во второй декаде 
мая (6 экз. на 200 м сборов на волокушу), со второй декады мая отмечали начало 
летней диапаузы (имаго практически не встречались), которая продолжалась до 
первой декады сентября. С первой декады сентября было регистрировано начало 
осеннего подъёма численности этого вида (1,5 экз. на 200 м сборов на волокушу). 
С первой декады ноября начинается зимняя диапауза в развитии данного вида 
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клещей. Стоит отметить, что в феврале 2014 года в период теплой погоды для 
данного времени года (+50 - +70 градусов в течении 5 дней) только клещи D. 
marginatus вышли из состояния зимней диапаузы, их численность в тот период 
достигала 2 экз. на 200 м сборов на волокушу, данное явление позволяет сделать 
вывод о меньшей морозочувствительности данного вида в сравнении с другими 
видами присутствовавшими в сборах. При возвращении минусовых температур 
(-20; -40)  клещи вновь пришли в состояние анабиоза. 

Для клещей D. reticulatus, начало активности нападения на хозяев отмечали в 
первой декаде апреля, максимальную численность в весенний период наблюдали 
во второй декаде мая (4 экз. на 200 м сборов на волокушу). С первой декады 
июня начинается летняя диапауза, которая продолжается у этого вида клещей до 
второй декады августа. Максимальную численность в период осенней активности 
регистрировали в первой декаде октября (2 экз. на 200 м сборов на волокушу). 
С третьей декады октября начинается зимняя диапауза в развитии данного вида 
клещей. Для клещей I. ricinus, начало активности нападения на хозяев отмечали во 
второй декаде марта, максимальную численность в весенний период наблюдали 
в первой декаде мая (21 экз. на 200 м сборов на волокушу). Со второй декады 
июня начинается летняя диапауза, которая продолжается у этого вида клещей 
до второй декады августа. С третьей декады сентября наблюдали значительное 
повышение активности (до 10 экз. 200 м сборов на волокушу). Максимальную 
численность в период осенней активности регистрировали в начале октября 
(14 экз. на 200 м сборов на волокушу). С ноября начинается зимняя диапауза в 
развитии данного вида.

Сезонная активность клещей H. punctata и H. inermis не была выявлена ввиду 
редкой встречаемости данных видов.

 На представленном графике (pис. 2) видно, что клещи D. reticulatus позже 
других 2-х видов приходят в состояние активности, а клещи D. marginatus 
могут проявлять активность уже в середине февраля. Одновременно с этим, 
было выявлено, что в летний период наибольшую активность проявляют клещи 
I.ricinus,хотя их численность заметно падает. Так же клещи данного вида позже 
других двух видов уходят в состояние зимней диапаузы, при благоприятных 
погодных условиях их можно встретить даже в ноябре.

Рисунок 2. Сезонная 
динамика численности 
иксодид в заповеднике 
«Codrii»  на 200 м сборов 
волокушей.
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Выводы
Увеличение численности Dermacentor reticulatus возможно связанно с 

дальнейшим расселением вида на территории Республики Молдова, а так же 
с изменением климата [2]. В последние годы климат стал гораздо засушливее, 
а количество осадков значительно снизилось[11].Увеличение численности  
D. reticulatus на территории заповедника «Codrii»  косвенно свидетельствует об 
увеличении уровня антрогенного пресса в данном регионе, ведь известно что 
клещи D. reticulatus, в отличии от D. marginatus являются более приуроченными 
к антропогеноценозам [5]. С эпизоотологической стороны вопроса увеличение 
численности D. reticulatus может привести к увеличению частоты случаев 
заболевания бабезиозом[1].

В целом видовой состав не претерпел серьезных изменений, но возросшая 
численность D. reticulatus позволяет говорить о динамики в фауне иксодид 
заповедника.
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MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA

ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ȘI ANTIRADICALICĂ A 
BIOMASEI CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS  
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Rezumat
Studiul dat se referă la influenţa stresului de iluminare asupra activităţii antioxidante 
şi antiradicalice în biomasa tulpinii Spirulina platensis CNMN-CB-11 în condiţii de 
producere industrială. Răspunsul culturii de spirulină la stresul de iluminare a fost 
apreciat în baza capacității antioxidante și antiradicalice a biomasei. A fost stabilit că 
reducerea perioadei de iluminare la 4 ore în zi pe durata fazei creșterii exponențiale a 
culturii modifică în direcţia majorării activitatea antioxidantă a extractelor etanolice și 
hidrice din biomasa colectată. Stresul de iluminare a modificat semnificativ activitatea 
antiradicalică care s-a redus cu 30-50% în cazul extractelor etanolice și a crescut cu  
50-100% în cazul extractelor hidrice. A fost stabilit efectul imediat al stresului de 
iluminare asupra activității antiradicalice a ambelor tipuri de extracte.
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, stres de iluminare indus, activitate antioxidantă, 
activitate antiradicalică
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Introducere
Datorită conținutului de compuși biologic activi Spirulina (Arthrospira) platensis, 

este utilizată în calitate de materie primă pentru producerea preparatelor antioxidante cu 
o largă aplicare în medicină, farmacologie, cosmetologie ș.a [3,8]. Aplicând proceduri 
de extragere în apă sau solvenți organici polari ca alcoolul etilic, din biomasa de spirulină 
se obțin complexe antioxidante, formate în special din elemente non-enzimatice 
[5,9]. Astfel, biomasa devine un produs tot mai solicitat pe piață. Eficiența producerii 
industriale a spirulinei depinde atât de condițiile de cultivare, cât și de componența 
mediului de cultivare. În acest context, eficientizarea procesului tehnologic devine un 
obiectiv major, dar în lupta pentru atingerea lui trebuie de ținut cont în primul rând de 
calitatea produsului final [6, 12].

Sunt cunoscute și aplicate diverse procedee de stimulare a activității biosintetice 
a spirulinei în scopul obținerii biomasei cu un conținut sporit de principii biologic 
active, printre care și componentele cu capacitate antioxidantă și antiradicalică [7].  
În majoritatea lor tehnologiile utilizează efectul stresului indus în calitate de factor care 
redirecționează activitatea biosintetică a spirulinei [1,4,6,12].
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Reacția spirulinei la stres este foarte variată și implică activarea antioxidanților 
enzimatici și non-enzimatici care se includ activ în stabilizarea și menținerea culturii. 
Sunt foarte variați și factorii mediului care pot induce starea de stres. Pentru Spirulina 
platensis care este un organism autotrof, lumina este esențială pentru fotosinteză, 
dar în același timp, poate fi o sursă de stres major. Iluminarea intensă generează o 
superproducere a oxigenului singlet, care se presupune că inhibă procesele de reparare 
a fotosistemului II (PSII) inactivat de lumină [13]. Reducerea perioadei de iluminare 
sporește activitatea pigmenților fotosintetici auxiliari cu implicarea altor structuri 
membranare în mecanismele transferului de electroni.

În ultimii ani au fost descifrate unele mecanisme de generare a speciilor reactive de 
oxigen la plantele superioare, dar cercetările demonstrează, că acestea nu pot explica 
exact aceleași procese și la cianobacterii. Din acest motiv cercetările ce țin de modelarea 
și studierea stresului oxidativ la cianobacterii rămân a fi actuale. În special, se studiază 
influența condițiilor de iluminare asupra diferitor procese vitale la cianobacterii, inclusiv 
asupra capacității antioxidante totale [1].

Cele mai potrivite metode de determinare a activității antioxidante a produselor din 
spirulină sunt cele aplicate complexelor de antioxidanți cum ar fi testele cu utilizarea 
radicalilor ABTS și DPPH. Aceste teste pot fi folosite pentru determinarea activității 
antioxidante în baza capacității de implicare a diferitor antioxidanți în reacțiile de 
oxido-reducere și a proprietăților antiradicalice în baza capacității de reducere prin 
transferul de protoni [14].

În lucrarea dată a fost monitorizată modificarea activității antioxidante și 
antiradicalice a extractelor hidrice și etanolice din spirulina, cultivată în condiții 
de producere industrială în regim de iluminare redusă, pentru a determina impactul 
stresului de iluminare asupra valorilor testelor antioxidante.

Metodele de realizare a cercetărilor
Obiectul de studiu. În calitate de obiect de studiu a servit tulpina cianobacteriei 

Spirulina platensis CNMN-CB-11 depusă în Colecția Națională de Microorganisme 
Nepatogene a Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM.

Procesul de cultivare. Cianobacteria Spirulina platensis CNMN-CB-11 a fost 
cultivată în condiții industriale în bioreactoare cu volumul de lucru 40 l cu utilizarea 
mediului mineral optimizat [11], la întreprinderea „Ficotehfarm” SRL cu sediul în mun. 
Chișinău. Condițiile de cultivare au fost următoarele: temperatura de 25-28oC, pH-ul 
mediului 9-10, iluminarea de 3000-4000lx; agitare permanentă și regim de iluminare 
continuă. Durata ciclului de cultivare a fost de 10 zile.

Modelarea stresului de iluminare. În ziua a 3-a a ciclului vital cultura de spirulină 
a fost supusă stresului de iluminare prin reducerea perioadei luminoase la 4 ore din 24. 
Acest regim a fost respectat până în ziua a 7-a de cultivare, când a fost restabilit regimul 
de iluminare continuă, care a fost menținut până în ziua a 10-a.

Colectarea probelor. Pe durata experienței, timp de 10 zile, la intervale de 24 
ore, din fiecare bioreactor s-a colectat 100 ml suspensie. Biomasa a fost separată 
prin filtrare în vid și demineralizată prin spălare repetată cu soluție izotonică de  
acetat de amoniu [11]. 

Prepararea extractelor. Pentru obținerea extractelor etanolice a fost preparat 
amestecul din 100 mg biomasă și 10 ml alcool etilic care a fost supus agitării timp de 
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120 min la temperatura camerei. Extractele etanolice obținute se separă de biomasă prin 
centrifugare. Extractele hidrice au fost obținute prin tehnica congelării/decongelării 
repetate a amestecului de biomasă în apă (100 mg biomasă la 10 ml apă distilată). 
Extractele hidrice obținute se separă de biomasă prin centrifugare și se păstrează în 
formă congelată.

Determinarea activității antioxidante (testul ABTS) a fost efectuată pentru 
extractele etanolice și hidrice din biomasa spirulinei. În calitate de substrat a fost utilizat 
radicalul acidului 2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic (ABTS). Amestecul de 
reacție a constat din 0,3 ml extract şi 2,7 ml soluţie ABTS. Timpul de reacție a fost de 
6 min. Rezultatele au fot exprimate în % inhibiție ABTS [10].

Determinarea activității antir,0adicalice (testul DPPH) a fost efectuată 
pentru aceleasi extracte. În calitate de substrat a fost utilizat radicalul de 1,1 difenil-
2-picril hidrazil (DPPH). Absorbanța soluției etanolice DPPH s-a fixat la valoarea 
de 0,640-0,660 la 517 mn. Amestecul de reacție a constat din 0,3 ml extract şi 2,7 
ml soluţie DPPH. Timpul de reacție a fost de 30 min. Rezultatele au fot exprimate  
în % inhibiție DPPH [2].

Experiența și toate determinările au fost efectuate în trei repetări. Rezultatele 
experienţelor au fost exprimate ca valoare medie ± deviația standard.

Rezultate și discuții
Din fiecare probă colectată pe durata experienței, în conformitate cu procedura 

descrisă mai sus, au fost obținute două tipuri de extracte - hidric și etanolic. Acestea au 
fost standardizate după masa uscată (1 mg/ml) și au fost supuse testelor de determinare 
a activității antioxidante și antiradicalice. 

Conform studiilor anterioare este cunoscut, că extractele etanolice conțin astfel 
de compuși solubili în alcool, cum ar fi tocoferolul, acizi grași, fosfolipide, pigmenții 
beta-carotenul și clorofila. Reducerea perioadei de iluminare provoacă modificări 
semnificative în conținutul clorofilei și a carotenului și, ca rezultat, modificarea 
activității antioxidante. Rezultatele testului antioxidant, efectuat pentru extractele 
etanolice obținute din biomasa cultivată în condiții optimale cu regim de iluminare 
continuă, au demonstrat un nivel al activității antioxidante a culturii care se încadrează 
între 34 și 46% inhibiție radical ABTS, (Tabelul 1). Maximul activității antioxidante 
de 46±2,01% inhibiție ABTS a fost determinat în faza exponențială, în ziua a 4-a de 
cultivare. În următoarele zile, activitatea antioxidantă se menține la nivelul valorilor de 
36-42% inhibiție ABTS cu o ușoară tendință de micșorare spre sfârșitul cultivării. 

La cultivare în condiții de stres indus a fost stabilită modificarea activității 
antioxidante pentru extractele etanolice. A fost stabilită o creștere de 1,2 ori a activității 
antioxidante în condițiile stresului de iluminare indus față de condițiile optimale. 
Această creștere a fost înregistrată la cea de-a 4-a zi de cultivare. În faza staționară, 
când a fost restabilit regimul de iluminare continuă, valorile testului ABTS s-au 
modificat semnificativ comparativ cu varianta control (condiții optimale), înregistrând 
un spor de 1,33 ori în ziua a 8-a de cultivare. Pe durata fazei staționare (zilele 7-10 
ale ciclului de cultivare), activitatea antioxidantă a extractelor etanolice obținute în 
varianta experimentală cu modificarea regimului de iluminare, rămâne a fi ridicată. Prin 
urmare, creșterea valorilor testului ABTS pentru extractele etanolice din spirulină în 
faza staționară este rezultatul privării culturii de iluminare în faza exponențială.
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Tabelul 1. Modificarea activității antioxidante (ABTS, % inhibiție) și antiradicalice 
(DPPH, % inhibiție) a extractelor etanolice din spirulină pe durata cultivării în condiții 
optimale și de stres de iluminare.

Ciclul de 
cultivare, 

zile

ABTS % inhibiție DPPH, % inhibiție

Condiții
optimale

Condiții 
de stres de 
iluminare

Raportul 
valorilor ABTS 

(stres/opim)

Condiții 
optimale

Condiții 
de stres de 
iluminare

Raportul 
valorilor DPPH 

(stres/opim)

1

Fa
za

 d
e 

la
te

nț
ă 34±1,20 34±2,01 1,0 32±1,06 32±1,14 1,0

2 42±1,08 42±1,02 1,0 32±1,08 32±1,21 1,0

3

Fa
za

 
ex

po
ne

nț
ia

lă 41±1,22 48±1,02 1,17 31±2,01 20±2,01 0,64

4 41±1,02 49±1,11 1,20 31±2,20 15±2,02 0,48

5 46±2,01 44±2,02 0,96 32±1,08 20±1,24 0,63

6 38±2,01 40±2,01 1,05 36±1,11 19±1,22 0,54

7

Fa
za

 
st

aț
io

na
ră

42±1,04 48±1,11 1,14 34±1,22 19±1,02 0,56

8 39±1,10 52±1,12 1,33 33±1,21 19±2,01 0,58

9 36±1,00 46±2,12 1,28 29±1,01 20±1,08 0,69

10 35±1,00 46±2,21 1,31 25±2,22 18±1,02 0,72

Activitatea antiradicalică a extractelor etanolice, obținute din biomasa de spirulină 
crescută în condiții optimale de producere industrială, prezintă valori cuprinse între 25 
și 36 % inhibiție radical DPPH, în ușoară creștere pe durata perioadei exponențiale. 
Maximul de 36% inhibiție radical DPPH a fost stabilit în ziua a 6-a de cultivare  
(Tabelul 1). În faza staționară se observă micșorarea activității antiradicalice, care în 
ziua a 10-a constituie 25% inhibiție DPPH.

Stresul de iluminare indus pe durata perioadei de creștere exponențială a spirulinei 
a redus semnificativ (cu 30-50%) activitatea antiradicalică a extractelor etanolice. 
Din prima zi de stres de iluminare, capacitatea componentelor extractului etanolic 
de a reduce radicalul DPPH scade cu 36% comparativ cu activitatea antiradicalică a 
probelor control. Valorile joase se mențin pe toată perioada creșterii exponențiale. 
În faza staționară, restabilirea regimului de iluminare nu a determinat creșterea 
valorilor antiradicalice care rămân a fi mai joase comparativ cu valorile obținute  
pentru varianta martor. 

Astfel, reducerea perioadei de iluminare pe durata creșterii exponențiale a spirulinei 
a indus scăderea semnificativă a activității antiradicalice a extractelor etanolice. 
Privarea de iluminare pe durata creșterii exponențiale a determinat valorile joase ale 
testului DPPH și în faza staționară când a fost restabilit regimul de iluminare. Prin 
urmare, modificarea activității antiradicalice a extractelor etanolice în condiții de stres 
de iluminare este ireversibilă în cadrul unui ciclu tehnologic.

Conform estimărilor proprii și a datelor din literatura de specialitate extractele 
hidrice obținute din biomasa de spirulină conțin pigmenți ficobilinici, fenoli, vitamine 
hidrosolubile, hidrați de carbon. În mod sigur, privarea de lumină duce după sine 
modificarea conținutului de ficobiline și fenoli ca componente funcționale, care 
determină activitatea antioxidantă a extractelor hidrice. Activitatea antioxidantă a 
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extractelor hidrice, obținute din biomasa de spirulină cultivată în regim de iluminare 
continuă, prezintă valori cuprinse între 31 și 42% inhibiție radical cation ABTS. 
Maximul de 40-42% inhibiție ABTS a fost determinat în faza exponențială în ziua a 
4-a de cultivare și în faza staționară, ziua a 10-a a ciclului (Tabelul 2).

În varianta experimentală de inducere a stresului de iluminare pe durata creșterii 
exponențiale, activitatea antioxidantă a extractelor hidrice se modifică în direcția 
majorării, cu un spor de 1,3 ori la începutul și sfârșitul fazei de creștere exponențială 
față de valorile respective determinate în condițiile optimale. Restabilirea regimului de 
iluminare a dus la micșorarea valorilor testului antioxidant pentru extractele hidrice la 
nivelul probelor control în zilele 9-10 de cultivare. Astfel, în extractele hidrice obținute 
din biomasa de spirulină creșterea activității antioxidante are loc pe durata acțiunii 
factorului de stres. Restabilirea condițiilor de iluminare a avut ca efect restabilirea 
activității antioxidante la valorile probelor control.

Pe durata cultivării spirulinei în condiții optimale cu regim de iluminare continuă, 
activitatea antiradicalică a extractelor hidrice are valori mult mai mici comparativ cu 
activitatea antiradicalică a extractelor etanolice (Tabelul 2). Astfel, valorile testului 
DPPH în aceste condiții au fost cuprinse între 5,4 și 10,0 % inhibiție DPPH.

Tabelul 2. Modificarea activității antioxidante (ABTS, % inhibiție) și antiradicalice 
(DPPH, % inhibiție) a extractelor hidrice din spirulină pe durata cultivării în condiții 
optimale și de stres de iluminare.

Ciclul de 
cultivare, 

zile

ABTS % inhibiție DPPH, % inhibiție

Condiții
Optimale 

Condiții 
de stres de 
iluminare

Raportul 
valorilor ABTS

(stres/opim)

Condiții 
optimale

Condiții 
de stres de 
iluminare

Raportul valor-
ilor DPPH

(stres/opim)

1

Fa
za

 d
e 

la
te

nț
ă 38±1,10 38±1,21 1,0 10,0±1,06 10,0±1,01 1,0

2 34±1,21 34±1,02 1,0 8,7±0,78 8,7±1,11 1,0

3

Fa
za

 
ex

po
ne

nț
ia

lă 36±2,02 47±1,02 1,17 6,7±1,01 9,4±1,81 1,40

4 40±1,12 41±1,02 1,06 5,4±1,05 9,2±1,01 1,70

5 31±2,00 36±1,09 1,16 5,5±1,68 10,6±1,04 1,93

6 35±1,08 46±1,16 1,05 5,8±1,51 11,6±0,41 2,00

7

Fa
za

 
st

aț
io

na
ră

36±1,24 42±1,12 1,14 7,2±0,82 10,6±0,22 1,47

8 31±2,14 36±1,00 1,33 7,3±0,66 11,0±0,33 1,50

9 35±1,08 33±1,10 1,28 6,7±1,11 10,4±1,01 1,55

10 42±1,06 38±1,20 1,31 6,2±1,02 10,4±1,04 1,68

În condiții de stres de iluminare indus valorile testului DPPH pentru extractele 
hidrice au crescut semnificativ. Sporul de 1,4-2,0 ori a valorilor antiradicalice a fost 
stabilit pe durata fazei de creștere exponențială a spirulinei ca răspuns direct la condițiile 
specifice de iluminare. Restabilirea regimului de iluminare a determinat tendința de 
reducere a activității antiradicalice ale extractelor hidrice, dar care au rămas superioare 
variantei experimentale control. Spre finalul ciclului de cultivare, capacitatea de 
reducere a radicalului DPPH a extractelor hidrice este cu 30-50% mai mare comparativ 
cu varianta cultivării în condiții optimale.
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Dependența dintre condițiile de iluminare și modificarea activității antiradicalice a 
extractelor hidrice demonstrează implicarea stresului de iluminare în calitate de factor 
care determină creșterea activității antiradicalice a extractelor hidrice. Prin urmare, în 
condiții de producere, stresul, provocat de reducerea perioadei luminoase, modifică 
semnificativ activitatea antiradicalică a extractelor hidrice din biomasa spirulinei în 
direcția sporii valorilor testului DPPH. 

Concluzii
În condiții de producere industrială, stresul, provocat de reducerea perioadei de 

iluminare modifică activitatea antioxidantă și antiradicalică a extractelor etanolice 
și hidrice obținute din biomasa spirulinei colectată pe durata cultivării. Activitatea 
antioxidantă a extractelor etanolice și hidrice din biomasa de spirulină în condiții de 
stres de iluminare pe durata fazelor de creștere exponențială și staționară este mai 
înaltă comparativ cu valorile obținute în condiții optimale de creștere a spirulinei de 
1,14-1,33 ori. Valorile înalte se mențin atât pe durata stresului, cât și după înlăturarea 
lui. Activitatea antiradicalică a extractelor hidrice din spirulină de asemenea crește 
ireversibil din momentul instalării stresului de iluminare (de 1,4-2,0 ori). În același timp, 
activitatea antiradicalică a extractelor etanolice în condiții de iluminare redusă scade 
cu până la 50% față de nivelul martorului, ceea ce se explică prin scăderea intensității 
proceselor fotosintetice în aceste condiții și a activității principalelor componente ale 
acestui tip de extracte –clorofila și carotenoizii.

Astfel, în condițiile stresului indus prin reducerea perioadei luminoase pentru cultura 
de spirulină adaptată la condiții tehnologice are loc creșterea activității componentelor 
hidrosolubile ale biomasei capabile să realizeze reacțiile de anihilare a radicalilor prin 
mecanismele transferului atomului de hidrogen, precum și a transferului unui singur 
electron și a componentelor antioxidante solubile în alcool, care acționează prin 
mecanismul transferului de electroni. 
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EFECTELE NANOPARTICULELOR Fe3O4 ASUPRA 
PARAMETRILOR BIOPRODUCTIVI A LEVURII RHODOTORULA 

GRACILIS CNMN-Y-30
Usatîi Agafia, Beșliu Alina, Chirița Elena, Borisova Tamara

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei

Rezumat
În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele investigațiilor influenței nanoparticulelor 
oxidului de fier cu dimensiunea de 10 nm, în diferite concentrații, asupra productivității 
și compoziției biochimice a tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-
Y-30. S-a constatat că nanoparticulele Fe3O4, în concentrații de 0.5 pînă la 30.0 mg/L 
nu modifică semnificativ producția de biomasă celulară. Schimbări importante s-au 
observat în compoziția biochimică a levurii. Sub acțiunea nanoparticulelor Fe3O4 în 
biomasă se micșorează conținutul de carbohidrați și proteine. Concentrațiile mari ale 
nanoparticulelor provoacă dereglări semnificative în activitatea catalazei. În perspectivă 
aceste rezultate vor contribui la dezvoltarea bazelor teoretice și practice de utilizare a 
nanoparticulelor Fe3O4 în nanobiotehnologii.
Cuvinte cheie: Rhodotorula gracilis, nanoparticule Fe3O4, productivitate, proteine, 
carbohidrați, catalaza.
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Introducere
Conform publicațiilor de specialitate în prezent nanotehnologiile se dezvoltă cu 

pași rapizi în diverse ramuri ale activității umane, oferind opotunități noi de utilizare 
a nanoparticulelor datorită proprietăților fizico-chimice, optoelectronice și biologice, 
care pot fi manipulate și modificate pentru a obține rezultatele necesare [23]. Un interes 
deosebit este orientat în cercetarea biomedicală pentru imagistica prin rezonanță 
magnetică (IRM) ca agenți de contrast, pentru marcarea celulelor tumorale, tratamentul 
de hipertermie, transportul și direcționarea substanțelor medicale care ar conduce la 
perfecționarea tehnologiilor medicale [3, 15]. Nanoparticulele oxidului de fier, în 
special Fe3O4, prezintă interes pentru aplicații practice datorită proprietăților remarcabile 
precum supermagnetismul și biocompatibilitatea. Un domeniu important de dezvoltare 
a societății este protecția mediului. Conform datelor din literatura de specialitate 
nanoparticulele Fe3O4 pot fi utililizate ca catalizator de tip Fenton pentru fotodegradarea 
poluanților organici [16, 18]. Nanomaterialele sunt aplicate în industria și tehnologia 
alimentară pentru a prelungi termenul de valabilitate și îmbunătăți calitatea alimentelor 
[20, 22]. Datorită proprietăților feromagnetice și antiferomagnetice nanoparticulele 
oxidului de fier se utilizează în dispozitivele de înregistrare, îmbunătățind capacitatea și 
calitatea acestora [7, 12]. Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nanoparticulelor 
Fe3O4 este legată de problemele de oxidare și agregare care limitează aplicabilitatea [9]. 
Pentru a depăși aceste momente este necesar de a găsi soluții care ar facilita mai mult 
interacțiunea de cuplare cu molecule care intră în contact. În prezent, pentru soluționarea 
problemei de eficientizare a proprietăților nanoparticulelor sunt propuse metode de 
conjugare cu proteine [10, 21] și polizaharide [13,19]. Numeroase cercetări realizate pe 
parcursul ultimilor ani la cultivarea unor tulpini de microorganisme, în scopul reglării 
proceselor de biosinteză cu utilizarea unor nanoparticule metalice, confirmă eficiența 
aplicării lor pentru medierea dezvoltării și obținerii diferitor principii bioactive. Există 
informații conform cărora nanoarticulele Fe3O4 influențează viabilitatea, dezvoltarea și 
productivitatea diferitor microorganisme [6, 17].

Reieșind din cele expuse, scopul principal al cercetărilor a constituit evidențierea 
efectelor nanoparticulelor Fe3O4, aplicate în diapazon larg de concentrații, asupra 
productivității și compoziției biochimice a tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30, în perspectiva evaluării pericolului care poate rezulta din 
acumularea nanoparticulelor.

Materiale şi metode
Obiect de studiu și medii de cultură. În cadrul cercetărilor s-a utilizat levura 

pigmentată Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, selectată ca producător de proteine și 
carotenoide. Tulpina este depozitată în colecţia Laboratorului Biotehnologia Levurilor 
şi în Colecţia Națională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie 
și Biotehnologie al Academiei de Știinșe a Moldovei. Pentru inoculare și cultivarea 
submersă a levurii s-au utilizat mediile de fermentație specifice tulpinii în studiu YPD  
și must de malț [2]. Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitate 
de 1,0 L, pe agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de +250C, gradul 
de aerare 80,0...83,0 mg/L, durata de cultivare submersă 120 ore. Mediul lichid de 
fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul 2x106 celule/ml.

În cercetări s-au utilizat nanoparticule Fe3O4 pulbere, cu dimensiuni de 10 nm, puse 
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la dispoziția noastră cu multă amabilitate de către cercetătorii Institutului de Inginerie 
Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu’’ al AȘM. Suspensia de nanoparticule a fost 
preparată conform metodei specificate [14]. Concentrațiile nanoparticulelor utilizate 
în experiențe la cultivarea levurii au constituit 0.5; 1.0; 5.0; 10; 15; 20; 25 și 30 mg/L.  
În calitate de martor s-a cercetat varianta fără aplicarea nanoparticulelor.

Metode de realizare a cercetărilor. Biomasa levuriană a fost determinată gravimetric 
[8]. Carbohidraţii totali în biomasă s-au determinat la spectrofotometrul PG T60 
VIS Spectrophotometer la lungimea de undă 620 nm cu utilizarea reactivului antron 
şi D-glucozei în calitate de standard [4]. Proteina s-a determinat spectrofotometric 
conform metodei Lowry [11], utilizând în calitate de standard albumina cristalină 
din serul bovinelor. Activitatea catalazei s-a determinat conform metodelor  
descrise [1, 5, 24]. 

Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost efectuată cu ajutorul setului de programe 
Statistica 7.

Rezultate și discuții
Deoarece din componentele biochimice ale levurii Rhodotorula gracilis  

CNMN-Y-30 o pondere maximă o au proteinele și carbohidrații, ele au constituit 
obiectul atenției noastre în aceste cercetări. Concomitent, au fost elucidate modificările 
producției de biomasă celulară și activității enzimei antioxidante – catalazei. 

Analizând datele obținute am constatat unele diferențe în efectele produse de către 
nanoparticule. Conform studiilor, nanoparticulele Fe3O4 (10 nm) în concentrații mici 
manifestă acțiune stimulatoare asupra productivității levurii, sporul cel mai înalt de 
13,3 -14,8 % față de martor s-a înregistrat pentru 0,5-1 mg/L (fig. 1). Odată cu mărirea 
concentraței de nanoparticule se observă o micșorare nesemnificativă a conținutului de 
biomasă levuriană, valorile sunt situate în limita erorii admisibile. Pentru a stabili rolul 
concentrațiilor nanoparticulelor în procesul de acumulare a biomasei celulare a fost 
efectuată analiza corelațională. Raportul corelațional confirmă dependența valorilor 
productivității cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm), coeficientul 
de determinare fiind moderat (R2 = 0, 766). 

Figura 1. Influența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra producției de biomasă 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Conținutul de proteine și carbohidrați în biomasa celulară sunt parametri foarte 
importanți, care ne oferă posibilitatea estimării gradului de modificare a componenței 
biochimice a levurii în condiții de stres. Rezultatele indică că, în prezența nanoparticulelor 
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Fe3O4 (10 nm) conținutul de proteine s-a redus în variantele experimentale în care 
cantitatea nanoparticulelor a variat de la 15 la 30 mg/L. În aceste condiții s-a observat 
o micșorare relativ moderată a proteinei, cu 12,0...22,6%, comparatriv cu martorul  
(fig. 2). Raportul corelațional confirmă dependența valorilor conținutului de proteine 
cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm), coeficientul de determinare 
fiind puternic (R2 = 0, 957). 

Figura 2. Influența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra conținutului de proteine 
în biomasa Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Este evidentă influența negativă a nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) prezente în mediul 
de cultivare asupra proceselor de biosinteză a carbohidraților. Conținutul acestora în 
biomasa levuriană a fost afectat esențial de toate concentrațiile nanoparticulelor Fe3O4 
(fig. 3). Cercetările au pus în evidență că nanoparticulele utilizate în mediul de cultură 
în concentrații de la 0,5 până la 30 mg/L reduc conținutul de carbohidrați în biomasa 
levuriană cu 35,3...48,9% față de martor. Corelarea dintre conținutul de carbohidrați 
și concentrațiile de nanoparticule utilizate la cultivarea levurii Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 a determinat o dependență slabă dintre valorile acestor parametri,  
R2 = 0,105. Posibil, procesul de biosinteză a carbohidraților este afectat de alți factori 
de cultivare, care în comun cu nanoparticulele provoacă afectarea membranei celulare 
și a proceselor metabolice din celule. 

Figura 3. Influența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra conținutului de 
carbohidrați în biomasa Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Deoarece componentele antioxidante naturale sunt primele care reacționează la 
factorii toxici din mediu avînd funcția de a stabiliza și neutraliza efectele negative 
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asupra celulei, a devenit necesară elucidarea influenței nanoparticulelor Fe3O4 asupra 
statutului antioxidant al tulpinii levuriene. Din figura 4 se poate observa că activitatea  
enzimei antioxidante catalaza, la cultivarea tulpinii în prezența nanoparticulelor, 
este grav afectată. Reacția de răspuns a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis  
CNMN-Y-30 la introducerea nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) se exprimă prin micșorarea 
activității catalazei cu 32,3-64,4%, comparativ cu proba martor. Aceste perturbări pot 
conduce la încetinirea proceselor metabolice în celulă, datorate acumulării în cantități 
mari a peroxidului de hidrogen. Analiza regresională, care are valoare predictivă și 
prezintă relația matematică a dependenței, a demonstrat că ecuația acesteia este  
y = -0,1550x + 81,14. Raportul corelațional confirmă o dependență medie a valorilor 
activității catalazei cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor, coeficientul de 
determinare fiind moderat (R2 = 0,722).

Rezumând rezultatele experimentale putem menționa că, nanoparticulele Fe3O4  
(10 nm) în concentrații de la 0,5 la 30 mg/L, acționează la nivelul sistemelor biochimice 
de sinteză a componentelor celulare și mai puțin afectează producția de biomasă a levurii 
pigmentate, exprimată prin conținutul relativ stabil la nivelul martorului. Deducția 
devine evidentă la analiza prin comparare a parametrilor acumulării biomasei levuriene 
și compoziției biochimice. În perspectivă aceste rezultate pot contribui la dezvoltarea 
bazelor teoretice și practice în contextul studiilor de utilizare a nanoparticulelor Fe3O4 
în nanobiotehnologii.

Figura 4 . Influența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) asupra activității catalazei la 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de concentrație.

Concluzii
Nanoparticulele Fe3O4 (10 nm), în concentrații de la 0,5 la 30 mg/L, nu modifică 

semnificativ procesul de acumulare a biomasei levurii pigmentate Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30, cantitatea căreia rămâne relativ constantă în toate variantele 
experimentale.

Reacția de răspuns a tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 la cultivarea în 
prezența nanoparticulelor Fe3O4 (10 nm) se manifestă în funcție de concentrație prin 
reducerea semnificativă a conținutului de proteine și carbohidrați, valori care scad cu 
12,0...22,6% și respectiv 35,3...48,9%, comparativ cu proba martor.

Activitatea catalazei în biomasa tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 este 
determinată de concentrațiile nanoparticulelor Fe3O4, efectul toxic maximal se observă 
la concentrațiile de 5- 30 mg/L. 
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ACŢIUNEA NANOPARTICULELOR DE Fe3O4 ŞI Fe(0) ASUPRA 
CREŞTERII MICROMICETELOR ÎN PREZENŢA TRIFLURALINEI
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Rezumat
În lucrare sunt prezentate date despre efectul nanoparticulelor (NP) de Fe3O4 şi Fe(0) 
asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei (TF). Au fost studiate 3 tulpini 
de micromicete cultivate submers şi pe mediul agarizat cu TF. În rezultatul cercetărilor 
efectuate s-a demonstrat capacitatea nanoparticulelor de Fe3O4 de a spori transformarea 
microbiologică a trifluralinei. S-a stabilit, că acţiunea NP de Fe3O4 asupra creşterii 
micromicetelor în prezenţa TF diferă în funcţie de dimensiunile şi concentraţiile utilizate, 
cît şi de metoda de cultivare. În lipsa TF acţiunea NP de Fe3O4 asupra micromicetelor 
este mai pronunţată. Din cele 3 tipuri de NP testate (cu dimensiunile 17-20; 20-25; 50-
70 nm) mai eficiente sunt cele cu mărimea 20-25 nm: acumularea biomasei la tulpina 
Penicillium sp. 11, cultivată în prezenţa TF 500mg/l şi a NP în concentraţie de 1mg/l 
şi 10 mg/l, depăşeşte varianta cu TF de 1,7 ori, iar varianta martor de 2,8 ori. NP de 
Fe(0) acţionează negativ asupra creşterii micromicetelor în prezenţa TF indiferent de 
concentraţia utilizată şi metoda de cultivare (submers, sau pe mediul agarizat).
Cuvinte cheie: nanoparticule (NP), trifluralina (TF), micromicete, biomasă.
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Introducere
În ultimii ani nanotehnologia s-a transformat dintr-un concept nou într-un domeniu 

real şi promiţător al ştiinţei moderne. Termenul de nanoparticule este legat de 
dimensiunile reduse, echivalente cu particulele ultrafine, astfel, orice compus chimic, 
orice moleculă cu această dimensiune pot fi numite nanoparticule. Minusculele particule 
sunt folosite în diferite domenii: biologie, medicină, industria alimentară, agricultură, 
informatica ş.a. Medicina le utilizează în diagnosticarea şi la tratarea diverselor maladii 
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[1-3]. În industria alimentară sunt deja folosite în cultivarea, producerea, procesarea 
şi conservarea alimentelor. Nanoparticulele permit administrarea unor vitamine şi 
minerale odată cu alimentele (fără a le schimba aroma), intensificarea aromelor şi 
îndepărtarea unor agenţi patogeni din alimente. [4, 5]. În domeniul agriculturii sunt 
utilizate pentru obţinerea şi repartizarea mai eficientă a pesticidelor şi a îngrăşămintelor, 
decontaminarea apei, dezinfectarea spațiilor și a instrumentelor agricole, obţinerea 
nutreţurilor ş.a. Utilizarea nanopreparatelor ca micronutrienţi la culturile de cîmp şi 
tehnice, asigură o rezistență sporită la condițiile nefavorabile și crește productivitatea 
de circa 1,5-2 ori [6-8]. 

Scopul cercetărilor: Studierea capacităţii nanoparticulelor (NP) de fier de a spori 
creşterea micromicetelor cultivate în prezenţa trifluralinei (TF) şi selectarea NP cu 
capacităţi de transformare microbiologică a TF.

Materiale şi metode
Ca obiect de studiu au servit 3 tulpini de micromicete (Trichoderma sp.5; 

Trichoderma sp.15; Penicillium sp.11), capabile de creştere şi dezvoltare în prezenţa 
TF şi a NP de fier. Au fost testate 2 concentraţii de TF (mg/l): 300 şi 500 şi NP de Fe3O4 
de 3 mărimi (17-20, 20-25 şi 50-70 nm), cît şi NP de Fe (0) în 5 concentraţii (mg/l): 
1; 10; 25; 50; 100 asupra creşterii tulpinilor. Ca martor a servit mediul Czapek fără 
glucoză. Pentru caracteristica comparativă a efectului NP în prezenţa TF în funcţie de 
metoda de cultivare tulpinile au fost cultivate pe medii agarizate şi submers.

Efectele trifluralinei şi a nanoparticulelor au fost evaluate examinând 
creşterea şi dezvoltarea tulpinilor pe mediul agarizat şi după biomasa acumulată la  
cultivarea submersă.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele obţinute la cultivarea submersă a micromicetelor au demonstrat că 

prezenţa trifluralinei (TF) în mediul nutritiv nu inhibă creşterea, dar în majoritatea 
cazurilor sporeşte creşterea şi dezvoltarea acestora [5, 6]. 

Suplimentarea mediului ce conţine trifluralină cu diferite concentraţii de nanoparticule 
(NP) de Fe3O4 cu mărimea 50-70 nm poate modifica gradul de creştere al micromicetelor. 
Astfel, la cultivarea tulpinii Trichoderma sp. 5 în prezenţa TF în concentraţie de 300 
mg/l s-a înregistrat o stimulare a creşterii, acumularea biomasei constituind 117,2%, iar 
la concentraţia de 500 mg/l - 155,6% faţă de martor. Suplimentarea acestor medii cu NP 
în concentraţie de 1 mg/l inhibă creşterea tulpinii, însă odată cu majorarea concentraţiei 
NP în mediul de cultivare creşterea tulpinii încetineşte cu excepţia variantelor  
500TF + 10NP şi 500TF + 100NP în care s-au înregistrat stimulari nesemnificative a 
creşterii faţă de varianta martor, cît şi faţă de varianta cu TF (Figura 1).

La cultivarea tulpinii Trichoderma sp. 15 în prezenţa TF (Figura 2) s-a înregistrat 
o acumulare dublă a biomasei ce constituie 200% faţă de martor, în ambele variante 
(300TF şi 500TF). Suplimentarea mediilor ce conţin TF cu NP diminuiază creşterea 
tulpinii. La prezenţa TF 300 mg/l în mediul de cultivare, NP suplimentate inhibă 
nesemnificativ creşterea tulpinii, iar în prezenta TF în concentraţie de 500 mg/l toate 
dozele de NP suplimentate în mediul de cultivare s-au dovedit a fi toxice, acumularea 
biomasei fiind semnificativ mai mică faţă de varianta cu TF.

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

119

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

Figura 1. Acumularea biomasei tulpinii Trihoderma sp. 5, cultivată în prezenţa TF 
şi a diferitor concentraţii de NP de Fe3O4 (mărimea 50-70 nm).

În Figura 3 sunt prezentate rezultatele acumulării biomasei la cultivarea tulpinii 
Penicillium sp.11. TF suplimentată în mediul Czapek fără glucoză a contribuit 
semnificativ la creşterea tulpinii date. Astfel, în prezenţa TF în concentraţie de 300 
mg/l acumularea biomasei constituie 161,5 %, iar în prezenta a 500 mg/l TF – 200% 
faţă de varianta martor. Suplimentarea NP în mediile date nu contribuie la stimularea 
creşterii tulpinii, dar din contra duce la diminuarea ei, excepţie făcând varianta 500TF 
+ 100NP în care procentul acumulării biomasei este la nivelul variantei 500TF.

Figura 2. Acumularea biomasei tulpinii Trihoderma sp. 15, cultivată în prezenţa TF 
şi a diferitor concentraţii de NP de Fe3O4 (mărimea 50-70 nm).

Figura 3. Acumularea biomasei tulpinii Penicillium sp. 11, cultivată în prezenţa TF 
şi a diferitor concentraţii de NP de Fe3O4 (mărimea 50-70 nm).
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Efectul NP de Fe3O4 cu mărimea 50-70 nm, la cultivarea tulpinilor luate în studiu, 
pe mediul agarizat cu TF este diferit. Astfel, în prezenţa TF tulpina Penicillium sp. 11 
practic nu creşte, iar în variantele TF 300 mg/l suplimentate cu NP în concentraţie de 
25 mg/l şi 50 mg/l a fost înregistrată o creştere semnificativă faţă de martor. Tulpinile 
Trichoderma sp.5 şi Trichoderma sp. 15 în prezenţa TF 300 mg/l au manifestat o 
creştere sporită în variantele cu concentraţia NP 1, 10 şi 25 mg/l, iar în prezenţa TF 500 
mg/l – în variantele cu concentraţia NP 10, 25 şi 50 mg/l. 

Testarea NP de Fe3O4 cu mărimea de 20-25 nm (Figura 4), a demonstrat că, 
suplimentarea acestora în mediul nutritiv cu TF 300 mg/l în concentraţie de 1mg/l 
stimulează creşterea tulpinii Trichoderma sp 5 cu 66,7 % faţă de martor, iar mărirea în 
continuare a dozei de NP din mediu duce la diminuarea creşterii.

Asupra creşterii submerse a tulpii Trichoderma sp 15, NP cu mărimea de 20-25 nm 
în prezenţa TF, deasemenea au influenţat negativ (Figura 5). Datele statistice obţinute 
la tulpina Trichoderma sp.15 au demonstrat o diminuare a acumulării biomasei faţă de 
martor atât în variantele cu doza de TF 300mg/l, cît şi 500 mg/l. 

Figura 4. Acumularea biomasei tulpinii Trihoderma sp. 5, cultivată în prezenţa TF 
şi a diferitor concentraţii de NP de Fe3O4 (mărimea 20-25 nm).

Figura 5. Acumularea biomasei tulpinii Trihoderma sp. 15, cultivată în prezenţa TF 
şi a NP de Fe3O4 (mărimea 20-25 nm).

O diminuare semnificativă a creşterii în prezenţa NP cu mărime 20-25 nm a 
înregistrat tulpina Penicillium sp. 11 (Figura 6) în prezenţa TF 300 mg/l. În prezenţa 
TF în concentraţie de 500 mg/l această tulpină a înregistrat o stimulare a creşterii 
la suplimenrarea mediului de cultivare cu NP în concentraţie de 1 mg/l şi 10 mg/l, 
înregistrând o acumulare semnificativă a biomasei ce depăşeşte varianta cu TF 500 
mg/l de 1,7 ori, iar varianta martor de 2,8 ori.
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Figura 6. Acumularea biomasei tulpinii Penicillium sp. 11, cultivată în prezenţa TF 
şi a NP de Fe3O4 (mărimea 20-25 nm).

Cultivarea tulpinilor luate în studiu pe mediul agarizat Czapek fără glucoză 
suplimentat cu TF şi NP de Fe3O4 cu mărimea de 20-25 nm, n-a contribuit la stimularea 
creşterii acestora cu excepţia tulpinii Trichoderma sp. 5 la care în varianta 300TF+1NP 
creşterea a fost mai intensă comparativ cu varianta martor. Tulpinile Penicillium sp 
11 şi Trichoderma sp.15 în toate variantele, indiferent de dozele de TF şi NP prezente 
în mediul de cultivare au demonstrat aceeaşi intensitate de creştere şi dezvoltare. În 
continuare pentru caracteristica comparativă a efectului NP asupra micromicetelor, 
tulpinile luate în studiu au fost cultivate submers, cît şi pe mediul agarizat suplimentat 
numai cu NP de Fe3O4 (mărimea 20-25 nm) în lipsa TF.

Rezultatele obţinute, la cultivarea submersă a tulpinilor, au demonstrat că NP 
cu mărimea 20-25 nm, suplimentate în mediul Czapek fără glucoză, în concentraţii 
mici - 1-10 mg/l stimulează creşterea tulpinilor Penicillium sp. 11 şi Trichoderma sp 
15, iar în concentraţii mari de 50-100 mg/l - a tulpinii Trichoderma sp. 5. (Figura 
7). Astfel, putem constata că suplimentarea NP de Fe3O4 cu mărimea de 20-25 nm 
în mediul de cultivare a micromicetelor în lipsa TF este mai eficientă şi contibuie  
la stimularea creşterii.

Figura 7. Randamentul biomasei tulpinilor Penicillium sp. 11, Trichoderma 
sp. 5 şi Trichoderma sp. 15 cultivate în mediul suplimentat cu NP de Fe3O4  
(mărimea 20-25 nm).

La cultivarea tulpinilor pe mediul agarizat Czapek fără glucoză suplimentat cu NP 
de Fe3O4 (mărimea 20-25 nm) a fost înregistrată o stimulare a creşterii numai la tulpina 
Trichoderma sp. 15 în variantele cu concentraţia NP de 50 mg/l şi 100 mg/l. 

Testarea NP de Fe3O4 cu mărimea de 17-20 nm, asupra creşterii submerse a tulpinilor 
luate în studiu, a demonstrat o acţiune diferită în dependenţă de concentraţia acestora 
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sulpimentată în mediul de cultivare (Figura 8). La cultivarea tulpinilor în prezenţa TF 
500 mg/l şi a NP de Fe3O4 numai tulpina Trichoderma sp.5 a înregistrat o sporire a 
biomasei cu 33,3-66,6% faţă de martor în variantele cu concentraţia NP 1 – 25 mg/l. 
Valoarea maximă fiind observată în varianta cu concentraţia minimă de NP 1 mg/l. 
La tulpina Trichoderma sp. 15 biomasa acumulată în varianta cu concentraţia NP 1 
mg/l este de doar 25%, la concentraţia de 10-25 mg/l – 100%, iar mărind concentraţia 
pînă la 50-100 mg/l biomasa acumulată scade pînă la 50 % faţă de varianta martor. În 
cazul tulpinii Penicillium sp.11 la toate concentraţiile testate s-a înregistrat o diminuare 
semnificativă a acumulării biomasei. În variantele cu concentraţia NP de 1 mg/l; 50 
mg/l şi 100 mg/l biomasa acumulată constituie 37,5%, iar în variantele cu concentraţiile 
25mg/l şi 50 mg/l – 50% faţă de varianta martor.

Figura 8. Biomasa tulpinilor cultivate pe mediul Czapek fără glucoză +500 TF în 
prezenţa diferitor concentaraţii de NP de Fe3O4 (mărimea 17-20 nm).

La cultivatea pe mediul agarizat suplimentat cu NP de mărimea 17-20 nm şi TF 
500mg/l tulpina Penicillium sp. 11 a demonstrat o stimulare a creşterii în variantele cu 
concentraţia NP 1 mg/l şi 10 mg/l, iar tulpinile Trichoderma sp. 5 şi Trichoderma sp. 
15 în variantele cu concentraţia NP 10 mg/l şi 25 mg/l.

Acţiunea NP de Fe (0) asupra creşterii tulpinilor de micromicete luate în studiu în 
prezenţa TF a influenţat mai mult negativ (Figura 9). 

Figura 9. Randamentul biomasei tulpinii Trichoderma sp. 5, cultivată în prezenţa 
trifluralinei şi a nanoparticulelor de Fe (0).

Astfel, la cultivarea submersă a tulpinii Trichoderma sp. 5 în prezenţa TF 300 
mg/l a fost înregistrată o diminuare a acumulării biomasei în variantele cu concentraţia 
NP 1 mg/l şi 10 mg/l şi o creştere la nivelul martorului în restul variantelor testate. 
O diminuare semnificativă a acumulării biomasei a înregistrat tulpina în prezenţa TF 
500mg/l în toate variantele cu NP indiferent de concentraţia acestora (Figura 9).

Deasemenea o diminuare a acumulării biomasei faţă de martor a înregistrat şi 
tulpina Trichoderma sp.15 în toate variantele testate. Indiferent de concentraţia TF 
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şi a NP de Fe (0) în toate variantele a fost înregistrată o diminuare semnificativă a 
acumulării biomasei faţă de varianta martor (Figura 10). 

NP de Fe(0) suplimentate în mediul ce conţine TF au influenţat mai puţin 
asupra tulpinii Penicillium sp. 11. În prezenţa TF 300 mg/l acumularea biomasei a 
fost practic în toate variantele testate la nivelul martorului, iar în prezenţa TF 500 
mg/l în varianta cu doza maximă de NP – 100 mg/l a fost înregistrată o stimulare a 
acumulării biomasei ce depăşeşte cu 71,4% varianta martor, cît şi varianta ce conţine  
numai TF (Figura 11). 

Figura 10. Acumularea biomasei la cultivarea tulpinii Trichoderma sp. 15 în prezenţa 
TF şi a NP de Fe (0).

Figura 11. Randamentul biomasei tulpinii Penicillium sp. 11, cultivată în prezenţa 
trifluralinei a nanoparticulelor de Fe (0).

Astfel, în toate variantele testate cu TF 300 mg/l şi NP de Fe(0) s-a observant o 
diminuare semnificativă a creşterii tulpinilor, luate în studiu, comparativ cu martorul, 
iar în variantele cu TF 500 mg/l şi NP de Fe(0) gradul de creştere a tulpinilor a fost la 
nivelul martorului. Rezultatele obţinute demonstrează că NP de Fe (0) suplimentate în 
mediul nutritiv la cultivarea submersă a micromicetelor în prezenţa TF nu stimulează 
dezvoltarea tulpinilor, ele pot fi neutre sau por diminua creşterea acestora. 

Concluzii
Acţiunea NP de Fe1. 3O4 asupra creşterii micromicetelor în prezenţa TF diferă în 

funcţie de dimensiunile şi concentraţiaile utilizate.
NP de Fe2. 3O4 cu mărimea 20-25 nm acţionează mai eficient asupra creşterii 

micromicetelor în prezenţa TF: biomsa acumulată a tulpinii Penicillium sp. 11 cultivată 
în prezenţa TF 500 mg/l şi a NP în concentraţie de 1mg/l şi 10 mg/l, depăşeşte varianta 
cu TF de 1,7 ori, iar varianta martor de 2,8 ori.

S-a constatat, că acţiunea NP de Fe3. 3O4 cu mărimea de 20-25 nm este mai eficientă 
asupra creşterii micromicetelor în lipsa TF.

NP de Fe(0) acţionează negativ asupra creşterii micromicetelor în prezenţa TF 4. 
indiferent de concentraţia utilizată şi metoda de cultivare.
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INFLUENŢA NANOPARTICULELOR ZnO ASUPRA TULPINII 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 ÎN CONDIŢII DE 

STRES ALCOOLIC
Chiseliţa Natalia

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind influenţa nanoparticulelor 
ZnO asupra morfologiei celulelor, multiplicării şi producţiei de biomasă la levura 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, cultivată în condiţii de stres alcoolic. Studiile 
microscopice au demonstrat modificări nesemnificative ale morfologiei celulelor 
levuriene la cultivare în prezenţa nanoparticulelor şi alcoolului.
Monitorizarea reproducerii celulelor şi producţiei de biomasă în variantele experimentale 
a demonstrat caracterul stresant al alcoolului, inclus în mediul nutritiv în concentraţie 
de 10%, cantitatea de biomasă micşorându-se de 2 ori comparativ cu proba martor. 
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Nanoparticulele ZnO adăugate în mediu de cultură suplinit cu 5% alcool au influenţat 
negativ asupra productivităţii levurii, cantitatea de biomasă diminuând cu 13-18% faţă 
de proba martor. 
Cuvinte cheie: NPs ZnO, stres alcoolic, Saccharomyces cerevisiae, morfologia celulelor, 
multiplicarea, producţie de biomasă.
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Introducere
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în ultimul deceniu se caracterizează prin studii 

intensive asupra proprietăţilor obiectelor nanodimensionale şi prin elaborarea diferitor 
tehnologii de aplicare a acestora în practică. Analiza si generalizarea literaturii de 
specialitate [2, 13, 18], sugerează că progresul în această direcţie va contribui la 
rezolvarea multor probleme cu care se confruntă omenirea. In acelaşi timp, nu există 
dubii că aplicarea pe scară largă a nanotehnologiilor, care înseamnă, de fapt trecerea la 
un nou nivel, mai înalt al progresului ştiinţific şi tehnologic, are şi reversul său, cu noi 
pericole, legate de cercetarea insuficientă a proprietăţilor, caracteristicilor şi acţiunilor 
necunoscute ale obiectelor nanometrice.

Unul dintre aceste pericole, recunoscut astăzi de majoritatea cercetătorilor, este 
insuficienţa informaţiei privind influenţa nanomaterialelor asupra organismelor vii, 
inclusiv a omului. Astfel, devine important să se determine condiţiile utilizării unor 
nanotehnologii sigure pentru sistemele vii, în special pentru om, problemă care este 
frecvent discutată în numeroase lucrări ştiinţifice [15, 16, 21]. Merită evidenţiat faptul 
că proprietăţile unice ale nanoparticulelor, cum ar fi dimensiunile mici, suprafaţa 
specifică mare şi reactivitatea ridicată oferă posibilităţi largi de aplicare a acestora în 
practică, pentru binele omului, dar în acelaşi timp pot ascunde riscuri grave pentru om. 
În aşa mod, rezultă că pentru a estima pericolele şi a reduce riscurile posibile, sunt 
necesare studii biologice sistematice ale efectelor nanoparticulelor şi nanomaterialelor 
asupra organismelor vii.

Deşi este studiată influenţa nanoparticulelor asupra diferitor obiecte biologice, cele 
mai des utilizate sunt microorganismele [9]. Astfel, a fost studiată influenţa diferitor 
nanoparticule asupra creşterii, dezvoltării şi activităţii enzimatice a micromicetelor 
[20], bacteriilor [7, 19] şi potenţialului biosintetic şi enzimatic al drojdiilor [5, 17].

Activitatea biologică a nanoparticulelor depinde atât de caracteristicile principale 
ale acestora: dimensiunea, forma, suprafaţa de contact, compoziţia şi structura stratului 
de stabilizare, cât şi de varietatea taxonomică a microorganismului care serveşte în 
calitate de cultură de referinţă [9]. Acest fapt ne sugerează că utilizarea nanoparticulelor 
în oarecare scop, necesită studii detaliate şi abordare specifică în fiecare caz concret, 
privind evidenţiarea parametrilor optimi.

Materiale şi metode
Obiect de studiu. În cadrul cercetărilor a fost utilizată tulpina de levuri Saccharomyces 

cerevisiae CNMN-Y-20, selectată ca producător de β-glucani [6], Tulpina este păstrată 
în colecţia Laboratorului Biotehnologia Levurilor şi în Colecţia de Microorganisme 
Nepatogene a IMB al AŞM.
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Nanomateriale. În cercetări au fost utilizate nanoparticule (NPs) ZnO (30 nm), 
puse la dispoziţia noastră cu multă amabilitate de către cercetătorii Institutului de 
Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM. Nanoparticulele ZnO sunt stabilizate 
în polivinilpirolidon (Polyvinylpyrrolide) (PVP) [10]. Concentraţiile nanoparticulelor 
utilizate la cultivarea levurilor au fost de 5-15 mg/l. În varianta martor nu s-au aplicat 
nanoparticule şi alcoolul etilic. 

 Medii de cultură. Pentru inoculare şi cultivarea submersă a levurilor au fost 
utilizate mediile de fermentaţie specifice tulpinilor în studiu YPD şi must de malţ [1]. 
Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L, pe 
agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de 250C, gradul de aerare 
81,3...83,3 mg/L, durata de cultivare submersă 48 ore. Inoculul (2 x106 celule/ ml) s-a 
însămînţat pe mediul lichid de fermentare în volum de 5%. 

 Metode de realizare a cercetărilor. Caracterele morfologice a tulpinii s-au studiat 
conform metodelor propuse de [4,11]. Numărul de celule dezvoltate în mediul lichid s-a 
determinat spectrofotometric conform metodelor cunoscute [8, 14]. Biomasa levuriană 
s-a determinat gravimetric [12]. Conţinutul de oxigen s-a măsurat cu Oximetrul 
portabil – Oxi-315i/SET 2B10-0011 (2008). Valorile pH-ului mediului de cultivare s-a 
determinat cu pH-metrul - 316i MeBketten WTW, Germania (2008).

Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost efectuată cu ajutorul setului de programe 
Statistica 7.

Rezultate şi discuţii
Deoarece tulpina îşi poate schimba indicatorii de productivitate ca o reacţie de 

răspuns la modificarea condiţiilor fizico-chimice de cultivare, iniţial a fost cercetată 
posibilitatea de a suprima stresul alcoolic prin aplicarea nanoparticulelor oxidului 
de zinc. Monitorizarea acestor indicatori s-a efectuat timp de 48 ore de cultivare în 
profunzime, perioada care cuprinde toate fazele procesului de creştere a populaţiei: lag, 
log, staţionară, declin şi moarte celulară. 

Observaţiile microscopice denotă prezenţa unor modificări nesemnificative 
ale morfologiei celulelor levurii la cultivare în condiţii de stres alcoolic. De obicei, 
se întâlnesc celule ovale sau rotunde, înmugurire polară, formarea de asce din 
celula diploidă, ascospori neeliberaţi, rotunzi sau ovali. Dimensiunile celulelor în 
proba martor şi în cea experimentală cu 2 % alcool variază în diapazonul 5-10 µm  
(fig. 1a, b). În variantele experimentale, sub influenţa alcoolului în volum de 5% 
majoritatea celulelor au dimensiuni mai mici (fig.1 c). În cazul cultivării levurii pe 
mediu YPD cu 10% alcool, se întâlnesc atât celule cu dimensiuni mai mici faţă de 
martor, cât şi celule cu demensiuni mai mari de 10 µm (fig.1 d). 

Ulterior, s-a cercetat gradul de acţiune al diferitor concentraţii de alcool asupra 
multiplicării celulelor. Monitorizarea reproducerii celulelor în variantele martor şi 
experimentale a demonstrat pericolul evident al alcoolului inclus în mediul de cultură 
YPD în concentraţie de 10%. Multiplicarea celulelor s-a redus de 2 ori comparativ cu 
proba martor (fig. 2).

Efectul destabilizator al alcoolului utilizat în concentraţie de 10 % în mediul de 
cultivare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 s-a observat şi în cazul determinării 
biomasei celulare obţinute după 120 ore de cultivare în profunzime. Din datele figurii 
3 concluzionăm că sub influenţa alcoolului are loc o micşorare evidentă a conţinutului 
de biomasă obţinută la 1 l mediu de cultură.
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Figura 1. Aspectul celulelor levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul 
YPD în condiţiile nivelului ridicat de alcool. a - martor, b - 2% alcool, c - 5% alcool,   
d - 10% alcool.

Prin urmare, datele obţinute confirmă faptul că acţiunea nefavorabilă a factorilor 
externi asupra celulei levuriene induce schimbări în procesele vitale, ceea ce poate 
servi drept indiciu al apariţiei stresului alcoolic, degradării membranelor celulare.  
În acest context prezintă interes cercetările asupra posibilităţii de micşorare a efectului 
negativ al alcoolului prin utilizarea nanoparticulelor oxidului de zinc. 

Figura 2. Multiplicarea celulelor levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe 
mediul YPD în condiţii de stres alcoolic.

Conform unor lucrări ştiinţifice publicate în revistele de specialitate, nanoparticulele, 
datorită dimensiunii lor reduse (1-100 nm) şi proprietăţilor fizice şi chimice unice, 
ar putea aduce modificări substanţiale în diferite sisteme biologice. S-a stabilit 
că nanoparticulele ZnO pot îmbunătăţi activitatea biologică a celulelelor levurii  
S. cerevisiae [3]. Autorul menţionează că nanoparticulele ZnO necătând la faptul că 
au inhibat creşterea celulară, totuşi au neutralizat efectul alcoolului asupra activităţii 
enzimei β-glucozidaza, astfel sporind cantitatea de enzime produsă de către levuri.
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Rezultatele oferă o perspectivă nouă cu privire la aplicarea nanoparticulelor ZnO 
pentru a spori producţia de β-glucozidază - o importantă enzimă industrială.

În scopul obţinerii unei informaţuii mai ample despre efectele nanoparticulelor 
oxidului de zinc în condiţiile de stres alcoolic a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20, am 
monitorizat modificările care se produc în morfologia celulelor, precum şi în procesul 
de proliferare şi producţie de biomasă celulară. 

Datele obţinute în investigaţiile realizate au demonstrat modificări ale dimensiunilor 
celulelor în variantele experimentale, fie sub influenţa diferitor concentraţii de 
nanoparticule incluse în mediul YPD cu 2% alcool, fie în variantele de mediu suplimentat 
cu 5% alcool (fig. 4 şi 5). 

Figura 3. Gradul de modificare a conţinutului de biomasă la cultivarea levurii  
S. cerevisiae CNMN-Y-20 sub influenţa alcoolului (% la martor).

Figura 4. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra morfologiei celulelor levurii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD cu 2% alcool. a - martor,  
b - 2% alcool+5 mg/L NPs ZnO, c - 2% alcool+10 mg/L NPs ZnO, d - 2% alcool+15 mg/L  
NPs ZnO. 

Observaţiile microscopice ne conduc spre ipoteza că în celulă au loc modificări 
ale proceselor metabolice. Schimbarea morfologiei celulelor ovale în forme rotunde 
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ne duce la concluzia prezenţei unui fenomem de apoptoză indusă. Ele sunt numeroase 
la eşantioanele experimentale, iar când celulele au un aspect transparent dovedeşte că 
acestea sunt moarte.

Figura 5. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra morfologiei celulelor levurii  
S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD cu 5% alcool. a - martor,  
b - 5% alcool+5 mg/L NPs ZnO, c - 5% alcool+10 mg/L NPs ZnO

În continuare, s-au efectuat cercetări de evidenţiere a particularităţilor de acţiune 
a nanoparticulelor ZnO în combinaţie cu diferite concentraţii de alcool etilic asupra 
proliferării celulelor. Rezultatele experimentale ale influenţei nanoparticulelor ZnO 
utilizate în concentraţii de la 5 mg/L până la 15 mg/L în combinaţie cu alcoolul în 
concentraţie de 2% şi 5% asupra reproducerii celulelor sunt prezentate în figura 6 din 
care desprindem că densitatea optică (OD) ale celulelor tulpinii S. cerevisiae CNMN-
Y-20, determinată la lungimea de undă λ=670 nm, în probele experimentale diferă 
substanţial de martor. Analiza datelor, obţinute de noi, prin prisma efectului de acţiune 
a nanoparticulelor oxidului de zinc în combinaţie cu diferite concentraţii de alcool 
etilic asupra multiplicării celulelor levurii, a demonstrat faptul că pe durata a 48 ore de 
cultivare se semnalează o reducere a capacităţilor de multiplicare a celulelor, efect mai 
pronunţat observându-se după 6 ore. Reproducerea celulelor în perioada menţionată 
scade cu 20-40 la sută şi este specifică atât pentru combinaţia 2% alcool +nanoparticule 
în concentraţiile de 5, 10 şi 15 mg/L, atât şi pentru combinaţia 5% alcool+nanoparticule 
în concentraţiile de 5, 10 şi 15 mg/L (fig. 6). Influenţa similară se observă şi în cazul 
producţiei de biomasă celulară.

Din datele obţinute în experienţele de cultivare în profunzime timp de 120 ore se 
observă, că administrarea a 2% alcool+nanoparticule în concentraţiile de 5, 10 şi 15 
mg/L, spre deosebire de martor a condiţionat schimbări asupra cantităţii de biomasă 
acumulată, cu precădere, în variantele care conţineau 5% alcool+10 mg/L nanoparticule 
ZnO (fig.7). Biomasa uscată s-a redus cu 13-18%. 
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Figura 6. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra multiplicării celulelor levurii  
S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD în condiţii de stres alcoolic.

Figura 7. Efectele nanoparticulelor ZnO asupra producţiei de biomasă S. cerevisiae 
CNMN-Y-20 la cultivare pe mediul YPD în condiţii de stres alcoolic.

În aşa mod, datele obţinute de noi au confirmat că nanoparticulele ZnO nu pot 
înlătura efectul negativ al conţinutului înalt de alcool asupra multiplicării celulelor S. 
cerevisiae CNMN-Y-20 şi producţiei de biomasă. Totuşi, aplicarea nanoparticulelor 
ZnO în procesul de cultivare a levurii, poate fi precăutată ca un supliment extern pentru 
a spori producţia de β - glucani sub aspect industrial.

Concluzii
Observaţiile microscopice denotă prezenţa unor modificări nesemnificative ale 1. 

morfologiei celulelor levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare în 
condiţii de stres alcoolic. 

Monitorizarea reproducerii celulelor şi producţiei de biomasă în variantele 2. 
experimentale a demonstrat caracterul stresant al alcoolului, inclus în mediul nutritiv 
în concentraţie de 10%, cantitatea de biomasă micşorându-se de 2 ori comparativ cu 
proba martor. 

Nanoparticulele ZnO adăugate în mediu de cultură suplinit cu 5% alcool au 3. 
influenţat negativ asupra productivităţii levurii, cantitatea de biomasă diminuând cu 
13-18% faţă de proba martor. 
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VIABILITATEA ŞI CARACTERELE MORFO-CULTURALE 
A TULPINII STREPTOMYCES CANOSUS CNMN-Ac-02 DUPĂ 
LIOFILIZARE ÎN PREZENŢA EXTRACTULUI DE ORIGINE 

CIANOBACTERIANĂ
Bîrsa Maxim

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
În articol sunt prezentate date cu privire la influenţa extractului de aminoacizi şi 
oligopeptide din cianobacteria Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 asupra 
viabilităţii şi stabilităţii proprietăţilor morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus 
CNMN-Ac-02 după liofilizare şi păstrare îndelungată. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit 
că suplinirea mediului protector gelatin 2.5 % + glucoză 7.5 % cu extract cianobacterian 
(5 mg/ml) în concentraţie de 0.1; 1.0 şi 10.0 %/V duce la majorarea viabilităţii culturii cu  
15.3-20.1 % faţă de martor. Mai mult ca atât, numărul celulelor viabile după liofilizare 
este cu 5.6-10.4% mai mare ca cel iniţial. Morbiditatea minimă, viabilitatea înaltă de 
99.7-107.4% şi stabilitatea caracterelor morfo-culturale după un an de păstrare a probelor 
cu extract cianobacterian, evidenţiază eficienţa a acestuia în protecţia şi păstrarea 
îndelungată a tulpinii. Diferenţa nesemnificativă de viabilitate între probele rehidratate 
cu apă distilată şi cele cu soluţie de extract cianobacterian în concentraţie de 0.01; 0.1 şi  
1.0 %/V, relevă inoportunitatea utilizării extractului pentru revitalizarea tulpinii 
liofilizate.
Cuvinte cheie: streptomicete, cianobacterii, viabilitate, liofilizare, lioprotector, caractere 
morfo-culturale.
Depus la redacţie 31 martie 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Bîrsa Maxim, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova, e-mail: mellon23@yandex.ru; tel.: (+373 22) 72 50 55

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

133

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

Introducere
În prezent colecţiile de microorganisme servesc drept bază pentru dezvoltarea 

microbiologiei şi biotehnologiei, fiind sursele principale ale tulpinilor de 
microorganisme pentru dezvoltarea ştiinţei şi industriei. Sarcinile principale ale 
colecţiilor de microorganisme sunt: acceptarea; deponarea; păstrarea şi gestionarea 
eficientă a materialului microbian de interes public. Unul din obiectivele de bază a 
colecţiilor este studierea şi elaborarea metodelor eficiente de conservare şi păstrare ex 
situ a genofondului microbian [17, 24, 33, 40].

Pentru menţinerea de durată a colecţiilor de culturi pure de microorganisme, este 
necesar de a păstra viabilitatea, proprietăţile morfo-culturale, fiziologo-biochimice şi 
stabilitatea genetică a tulpinilor ce prezintă interes practic şi ştiinţific. În acest scop au 
fost elaborate o serie întreagă de metode aşa ca: reânsămânţarea periodică, păstrarea 
sub ulei mineral, uscarea pe diverse suporturi, crioconservarea şi liofilizarea [32]. 
Fiecare din aceste metode are neajunsurile şi avantajele sale [1, 9, 29, 35], însă cele 
mai eficiente şi comode sunt considerate crioconservarea şi liofilizarea [5].

Cercetările ştiinţifice demonstrează că selectarea metodei şi a parametrilor optimi 
de păstrare necesită abordare individuală, în dependenţă de varietatea taxonomică a 
microorganismului [13, 21].

Una din problemele colecţiilor, inclusiv a Colecţiei Naţionale de Microorganisme 
Nepatogene, este selectarea metodelor eficiente de conservare şi păstrare a 
actinobacteriilor din genul Streptomyces, care sunt o sursă inepuizabilă de substanţe 
biologic active [7] şi în comparaţie cu bacteriile, levurile şi fungii se caracterizează 
printr-un grad înalt de variabilitate şi instabilitate genetică, riscând să piardă proprietăţile 
biosintetice în cazul unei conservări incorecte [9, 23, 37, 39, 43]. 

Pentru minimizarea riscului mutaţiilor genetice şi păstrarea proprietăţilor 
biosintetice a tulpinilor de microorganisme, este utilizată liofilizarea [2, 6, 8, 14, 
22], care permite păstrarea îndelungată a tulpinilor, evitând reânsămânţările periodice 
ce duc la modificarea proprietăţilor morfo-culturale şi fiziologo-biochimice a  
microorganismelor [9].

Procesul de liofilizare constă în congelarea şi uscarea în vid a materialului biologic. 
Ca şi orice metodă, aceasta are cât avantaje, atât şi dezavantaje [22]. Cel mai important 
argument pentru utilizarea metodei de liofilizare a tulpinilor din genul Streptomyces este 
capacitatea acestora de a forma spori, care ajută microorganismul să supravieţuiască 
în condiţii nefavorabile. Anume din aceste considerente sporii sunt mai rezistenţi la 
liofilizare decât miceliul [36]. În acelaşi timp se cunoaşte că unii din sporii formaţi de 
tulpinile sporogene se află în stare latentă şi nu germinează în condiţii standard, dar care 
pot fi activaţi în condiţii de stres sau cu ajutorul unor substanţe biologic active [42].

După cum deja a fost menţionat, liofilizarea se bazează pe congelarea materialului 
biologic în timpul căreia se formează cristale de gheaţă care provoacă diverse leziuni 
ale celulelor vii. Pentru a minimiza acest prejudiciu de regulă sunt utilizate diverse 
substanţe protectoare. Dintre acestea fac parte alcoolii, carbohidraţii, polizaharidele, 
aminoacizii, diverse substraturi de natură complexă, precum laptele degresat, mierea, 
extractul de drojdie [6].

Laptele degresat şi zaharurile sunt lioprotectori tipici în cadrul colecţiilor şi 
se utilizează la liofilizarea microorganismelor [10]. Zaharurile şi polizaharidele 
stabilizează membranele celulare printr-un mechanism de legare a apei şi interacţiune 
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cu fosfolipidele membranare [16]. Laptele degresat este capabil de a preveni leziunile 
celulare prin formarea unui strat protector în jurul membranelor [10]. În CNMN pentru 
liofilizarea streptomicetelor se utilizează medii de protecţie în baza laptelui degresat 
sau gelatinei şi zaharozei sau glucozei [3].

Rehidratarea microorganismelor de asemenea reprezintă o etapă importantă 
în procesul liofilizării şi serveşte pentru revitalizarea celulelor. Pentru rehidratare 
sunt utilizate diverse soluţii izotonice în baza sărurilor minerale, carbohidraţilor sau 
apa distilată. Uneori combinarea mediului protector cu cel de rehidratare rezultă în 
majorarea semnificativă a viabilităţii microorganismelor [13]. 

Majoritatea microorganismelor vii posedă un mecanism bine dezvoltat de răspuns 
la stresul osmotic, producând protectanţi care ajută citoplasma să menţină presiunea 
osmotică echivalentă cu cea a mediului extern [4]. Astfel se cunoaşte capacitatea algelor 
şi cianobacteriilor de a produce substanţe de origine proteică (acvaporine) capabile 
să protejeze celulele proprii, precum şi a microorganismelor simbionte de acţiunea 
temperaturilor joase [25]. În această ordine de idei, un inters deosebit prezintă studiul 
influenţei extractelor de origine cianobacteriană asupra viabilităţii microorganismelor 
după liofilizate. Actualmente la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt elaborate şi studiate pe larg o serie de extracte de 
origine cianobacteriană cu activitate biologică înaltă [20]. Printre acestea se evidenţiază 
extractul de aminoacizi şi oligopolipeptide din Arthrospira (Spirulina) platensis 
CNMN-CB-02, utilizat în calitate de substanţă activă a preparatului medical BioR [19], 
care posedă acţiune antioxidantă, de stabilizare a membranelor celulare şi de stimulare 
a regenerării ţesuturilor.

Astfel, reeşind din cele expuse, scopul cercetărilor constă în evaluarea 
influenţei extractului de aminoacizi şi oligopeptide de origine cianobacteriană 
asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus  
CNMN-Ac-02 după liofilizare.

Materiale şi metode
Ca obiect de studiu a servit tulpina Streptomyces canosus CNMN-Ac-02, depozitată 

în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN), producătoare de 
fitohormoni (auxine, gibereline), aminoacizi esenţiali, imunoactivi, lipide, inclusiv 
fosfolipide, sterine şi acizi graşi nesaturaţi, ce prezintă interes pentru agricultură, 
zootehnie şi fitotehnie [27]. Tulpina este menţinută pe medii agarizate de ovăz şi 
Czapek cu glucoză, la t°= +4°C. Pentru obţinerea materialului biologic pentru liofilizare 
tulpina a fost cultivată în tuburi de sticlă pe mediul agarizat Czapek cu glucoză, timp de  
7-14 zile, la t°= +27°C [30, 43]. Pentru liofilizare a fost utilizată tulpina în faza staţionară 
de creştere. Liofilizarea a fost efectuată la liofilizatorul „LABCONCO” FreeZone Plus 
6 Liter Cascade Console Freeze Dry System (SUA), la temperatura condensorului  
de -88 ... -94ºC, în vid 6-7 Pa, temperatura de precongelare -50°C, timp de 12 ore.

În calitate de mediu protector a servit mediul gelatină 2.5% + glucoză 7.5%  
[13, 31, 34, 43] (mediul martor) şi variantele acestuia, utilizând în calitate de supliment 
extractul de aminoacizi şi oligopeptide din cianobacteria Arthrospira (Spirulina) 
platensis CNMN-CB-02, (5 mg/ml) [19] în concentraţii de 0.1; 1.0 şi 10.0 %/V.

Pentru rehidratarea tulpinii a fost utilizată apa distilată [12, 38] şi soluţii de 
extract cianobacterian în concentraţii de 0.01; 0.1 şi 1.0 %/V. Rehidratarea a fost 
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efectuată la temperatura camerei timp de 1 oră. Probele liofilizate au fost păstrate la  
temperatura +4ºC. 

Pentru a determina viabilitatea culturii, conţinutul fiolelor a fost resuspendat în 1,0 
ml de mediu de rehidratare. După efectuarea diluţiilor succesive şi inocularea acestora 
pe mediu agarizat Czapek cu glucoză, s-a efectuat calculul unităţilor formatoare de 
colonii peste 7-14 zile de incubare la 27°C [38, 43]. Numărul de celule viabile a fost 
exprimat prin log10 a unităţilor formatoare de colonii (UFC) în 1,0 ml de suspensie.

Viabilitatea a fost calculată conform formulei BSR = (logBL/logAL) × 100 [15], 
unde BSR este viabilitatea tulpinii în %, logBL – logaritmul numărului UFC până la 
liofilizare şi logAL – logaritmul numărului UFC după liofilizare sau păstrare. 

Caracterele morfo-culturale au fost descrise conform [28, 34, 38]. 
Identificarea culorii miceliului aerian şi a celui de substrat, precum şi 

modificarea culorii mediului de cultivare a fost efectuată după analiza scării de culori  
propuse de Bondarţev [26].

Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată cu ajutorul programului  
MS Office Excel 2010.

Rezultate şi discuţii
În cercetările anterioare s-a determinat că păstrarea îndelungată a S. canosus 

CNMN-Ac-02 prin reânsămânţări periodice a dus la scăderea capacităţilor biosintetice 
a tulpinii. Astfel, pentru stoparea acestor procese este necesară liofilizarea tulpinii 
şi inducerea ei în stare de anabioză. Pentru ca procesul de liofilizare să se considere 
de succes, este necesar ca viabilitatea să nu fie mai mică, de 70-80 %, tulpina să 
nu sufere modificări genetice şi să poată fi revitalizată după o perioadă îndelungată  
de păstrare [11].

Pentru a stabili eficienţia extractului de aminoacizi şi oligopeptide (5 mg/ml), în 
calitate de lioprotector, s-au montat o serie de experienţe în care mediul protector 
gelatină 2,5 % + glucoză 7,5 % (martor) a fost suplinit cu extractul de origine 
cianobacteriană în diferite concentraţii 0.1; 1.0 şi 10.0 %/V. După liofilizare şi păstrare 
îndelungată tulpina a fost revitalizată cu apă distilată şi soluţii de extract cu concentraţia  
de 0.01; 0.1 şi 1.0 %.

În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că suplinirea mediului martor cu extract 
cianobacterian a avut efect pozitiv asupra viabilităţii tulpinii, viabilitatea tulpinii fiind 
cu 15.3-20.1 % mai mare ca în probele martor în funcţie de concentraţiile utilizate. 
Utilizarea extractului în componenţa soluţiei de rehidratare a avut efect pozitiv 
nesemnificativ numai în concentraţii de 0.01 %/V. Însă diferenţa dintre viabilitatea 
probelor rehidratate cu apă distilată şi cele rehidrate cu soluţie de extract cianobacterian 
a fost nesemnificativă. Rezultatele sunt prezentate în figura 1. 

În continuare au fost verificate caracterele morfo-culturale a tulpinii după liofilizare 
în dependenţă de mediul de protecţie şi rehidratare utilizat. Este important ca tulpina să 
nu sufere modificări genetice şi fenotipice şi să-şi păstreze caracterele morfo-culturale 
specifice, deoarece de acestea în mare măsură depinde potenţialul biosintetic al tulpinii, 
calitatea şi activitatea biologică a metaboliţilor ei.

Conform lui Krasilinikov [34], tulpina studiată se referă la „grupa gri”, 
reprezentanţilor căreia le este caracteristică culoarea gri a miceliului aerian.  
La reprezentanţii tipici ai acestei grupe, deseori miceliul aerian este gri închis, uneori cu 
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o nuanţă verzuie sau albastră. Majoritatea speciilor din „grupa gri” au miceliul aerian 
de culoarea gri-deschisă, gri cenuşie sau de la gri închis, până la alb gri. Conform lui 
Krasilinikov (1970), Valagurova (2003) şi (Postolachi, 2009) [18, 28, 34], pe mediul 
Czapek agarizat tulpina manifestă creştere activă, coloniile şi mediul sunt incolore. 
Miceliul aerian alb-gri, miceliul de substrat – incolor, pigmentul solubil este absent. 

Figura 1. Viabilitatea tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare şi rehidratare 
cu utilizarea apei distilate şi soluţiei de extract cianobacterian de diferite concentraţii.

Pentru studierea caracterelor morfo-culturale tulpina liofilizată a fost revitalizată 
şi cultivată pe mediul Czapek agarizat. Conform rezultatelor obţinute(tab.1), tulpina 
după liofilizare practic nu se deosebeşte după proprietăţile morfo-culturale descrise 
în paşaportul tulpinii [28]. La utilizarea mediului protector, suplimentat cu extract 
cianobacterian în concentraţie de 0.1 %, miceliul aerian a coloniilor a devenit galben-
maro, modificarea suportând şi miceliul de substrat (culoarea a devenit şamua). 
Deasemenea şi forma coloniilor după liofilizare a suportat unele modificări: craterul 
coloniei a devenit mai larg, iar marginile coloniilor sunt zimţate.

Adăugarea extractului cianobacterian în mediul protector în concentraţie de 
1.0%/V, a adus la apariţia a 2 tipuri de colonii care diferă după culoarea miceliului 
aerian (raportul fiind de 5 % faţă de 95 %). De asemenea trebuie de menţionat că a fost 
observată colorarea mediului – roz-pală.

Majorarea cantităţii de extract în mediul protector până la 10.0%/V a dus la fel, 
modificarea culorii a miceliului aerian. Au fost stabilite coloniile de culoare cremă şi 
gri (în raport de 2 % faţă de 98 %). Miceliul de substrat a căpătat culoarea gri-pală, iar 
pigmentul sintetizat în mediu a avut culoarea roz-pală.

Utilizarea soluţiilor cu extract cianobacterian pentru rehidratarea tulpinii nu a 
cauzat modificări ale caracterelor morfo-culturale. Dimensiunile coloniilor nu au suferit 
modificări esenţiale, diferenţa în unele cazuri fiind de 0.5-1.5 mm.

Deoarece liofilizarea este o metodă de conservare care trebuie să asigure viabilitatea 
tulpinilor pe un termen îndelungat, la următoarea etapă a cercetărilor a fost stabilită 
viabilitatea şi proprietăţile morfo-culturale a tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după 
un an de păstrare. Rezultatele cercetărilor au demonstrat că viabilitatea probelor 
liofilizate după un an de păstrare pe mediul protector cu extract cianobacterian este de  
99.7-107.4 %, ce este cu 20.6-28.3 % mai mult faţă de proba martor. Acest fapt denotă 
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morbiditatea mult mai scăzută a tulpinii pe mediile protective cu extract cianobacterian 
comparativ cu mediul martor pe care viabilitatea după 1 an de păstrare a fost doar de 
79.1 % faţă de cea iniţială. 

Tabelul 1. Proprietăţile morfo-culturale a tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 până la 
(ÎL) şi după liofilizare (DL), rehidratat cu apă distilată şi soluţii cu extract de origine 
cianobacteriană.
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La fel ca şi după liofilizare, peste 1 an de păstrare, compoziţia soluţiei de rehidratare 
nu a influenţat semnificativ viabilitatea tulpinii. Indicii viabilităţii probelor rehidratate 
cu apă distilată şi a celor cu soluţie de extract cianobacterian de diferită concentraţie au 
fost practic identice (Figura 2).
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Figura 2. Viabilitatea tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după 1 an de păstrare în stare 
liofilizată şi rehidratată cu utilizarea apei distilate şi soluţiei de extract cianobacterian 
de diferite concentraţii.

Creşterea titrului tulpinii după liofilizare şi păstrare îndelungată la probele 
suplimentate cu extract de aminoacizi şi oligopeptide poate fi explicată prin faptul că 
numeroşi spori ai tulpinii se află în stare latentă şi din diverse motive nu sunt capabili 
să germineze în condiţii standard de cultivare, însă pot germina sub influenţa factorilor 
stresanţi sau în prezenţa unor substanţe biologic active [41]. Probabil extractul 
de aminoacizi şi oligopeptide, care posedă acţiunea antioxidantă, de stabilizare a 
membranelor şi de stimulare a regenerării ţesuturilor [19, 20], oferă tulpinii nu numai 
protecţie faţă de temperaturile joase, presiunea înaltă, deshidratare şi diverse forme de 
oxigen reactiv, dar acţionează şi ca stimulator al germinării sporilor latenţi [42].

În final nu s-au constatat modificări ale caracterelor morfo-culturale a tulpinii  
S. canosus CNMN-Ac-02 după 1 an de păstrare comparativ cu cele descrise imediat 
după liofilizare. Mai mult ca atât, conform cercetărilor anterioare [18], tulpina S. canosus 
CNMN-Ac-02 în rezultatul păstrării prin reânsămânţări periodice avea o populaţie 
reprezentată prin 3 variante morfologice, iar probele liofilizate în aceste cercetări aveau 
o populaţie omogenă.

Concluzii
Extractul de aminoacizi şi oligopeptide din cianobacteria 1. Spirulina platensis  

(5 mg/ml), suplimentat la mediul protector gelatin 2.5% + glucoza 7.5% în concentraţie 
de 0.1; 1.0 şi 10.0 %/V posedă efect protector înalt şi poate fi utilizat în calitate de 
lioprotector la conservarea tulpinilor din genul Streptomyces.

Morbiditatea minimă, viabilitatea înaltă de 99.7-107.4 % şi stabilitatea 2. 
caracterelor morfo-culturale după 1 an de păstrare a tulpinii, evidenţiază eficienţa 
extractului de origine cianobacteriană în protecţia şi păstrarea îndelungată a tulpinii.

Diferenţa nesemnificativă de viabilitate între probele rehidratate cu apă distilată 3. 
şi soluţii cu extract cianobacterian, relevă inoportunitatea utilizării extractului pentru 
revitalizarea tulpinii liofilizate.

Autorul este recunoscător academicianului Rudic Valeriu pentru oferirea extractului 
cianobacterian, prof. cercetător Burţeva Svetlana şi şefului CNMN dr. în ştiinţe biol. Chiseliţa 
Oleg pentru asistenţă în efectuarea experienţelor şi consultaţie la elaborarea articolului.
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 ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA
SCHIMBĂRILE CLIMATICE DIN SUDUL REPUBILICII 

MOLDOVA (DISTRICTUL DUNĂREA – MAREA NEAGRĂ)
Nedealcov Maria, Bejan Iurie

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Variabilitatea climatică din ultimele decenii, necesită cercetări detaliate în aspect 
bazinal, în scopul adaptării corecte către aceste schimbări [1]. Modelarea cartografică 
şi aplicarea scenariilor climatice (RCP4.5 – în cazul modelării temperaturii aerului şi 
precipitaţiilor atmosferice), ne-au permis să demonstrăm, că în viitorii ani (2016-2035), 
în văile râurilor mici din cadrul districtului hidrografic Dunărea – Marea Neagră (din 
limitele teritoriului Republicii Moldova), temperatura medie anuală va înregistra cele 
mai înalte valori (+12.5...+12.90C), iar cantitatea anuală de precipitaţii atmosferice va 
însuma valori de 450-500 mm şi mai puţin. Aceste noi condiţii climatice (mult mai aride) 
vor influenţa toate activităţile cotidiene.
Cuvinte cheie: schimbări climatice, districtul Dunărea – Marea Neagră, temperatura 
aerului, precipitaţii atmosferice, scenarii climatice.
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Introducere
Ritmul accelerat al schimbărilor climatice din sudul şi sud-estul ţării condiţionează 

cercetări suplimentare. Aceste areale pot servi în calitate de teritorii „prevestitoare” 
în manifestarea acestui fenomen în restul teritoriului Republicii Moldova. Cercetările 
anterioare [2, 3, 4] obţinute cu referire la teritoriul din limitele districtului Dunărea – 
Marea Neagră, indică că atât regimul termic, cât şi cel pluviometric se caracterizează 
printr-o mare variabilitate spaţio-temporală.

În acest context, este extrem de importantă cunoaşterea nu numai a particularităţilor 
regionale de manifestare a climei actuale, dar şi posibilele schimbări aşteptate în viitorii 
ani apropiaţi (2016-2035).

Materiale şi metode
Ca material iniţial de cercetare au servit datele Serviciului Hidrometeorologic de 

Stat colectate de la 17 staţiuni meteorologice din Republica Moldova pentru perioada 
anilor 1986-2005, perioadă de referinţă luată în calculul prospecţiunilor climatice 
elaborate de către Comisia Interguvernamentală privind Scimbările Climatice (IPCC, 
2014). Drept scenariu climatic, a fost ales scenariul RCP 4.5, inclus în cadrul primului 
Atlas elaborat de către această Comisie cu scara de timp 2016-2035.

Hărţile digitale au fost elaborate în baza modelelor regresionale, care au permis 
scoaterea în evidenţă a factorilor fizico-geografici locali în redistribuirea temperaturii 
medii anuale a aerului şi a cantităţii anuale a precipitaţiilor atmosferice. Reieşind 

din ponderea fiecărui factor 
fizico-geografic ce contribuie 
la redistribuirea parametrilor 
climatici, au fost utilizate hărţile 
digitale privind latitudinea 
geografică, altitudinea absolută, 
înclinaţia versanţilor.

Ca exemplu, care poate 
demonstra variabilitatea factorilor 
geografici poate servi harta 
altitudinii absolute (fig.1), care 
în limitele districtului Dunărea 
– Marea Neagră (Republica 
Moldova) variază de la 5 până 
la 384 m, condiţionând în mod 
diferenţiat formarea câmpurilor 
de temperatură şi precipitaţii.

Rezultate şi discuţii
Estimarea regimului termic 

şi pluviometric de pe teritoriului 
Republicii Moldova, din cadrul 
districtului Dunărea – Marea 
Neagră, relevă faptul, că acest 
teritoriu este cel mai vulnerabil 

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

Figura 1 . Harta altitudinii absolute în 
limitele districtului Dunărea – Marea Neagră 
(Republica Moldova) .
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către schimbările climatice comparativ cu restul teritoriului. Anume în cadrul acestui 
areal, apar primele manifestări ale schimbărilor climatice, care mai apoi se extind spre 
centrul şi nordul ţării.

Modelarea cartografi că a temperaturii medii a aerului pentru perioada anilor 
1986-2005, perioadă de referinţă propusă de către Comisia Interguvernamentală 
în estimarea prospecţiunilor climatice pentru viitorii ani apropiaţi indică, că în 
sudul extrem a districtului valorile termice (fi g. 2a) au fost cele mai înalte şi au 
constituit +10.5-+11.00C.

Simularea regimului termic pentru intervalul de timp 2016-2035 este condiţionat 
şi de faptul, că conform IPCC 2014, în viitorii ani apropiaţi temperatura medie 
anuală ar putea creşte cu 20C, conform celui mai drastic scenariu climatic (RCP4.5). 
Aşadar, în partea sudică a districtului Dunărea – Marea Neagră din limitele teritoriului 
Republicii Moldova, temperatura medie anuală (fi g. 2b) ar constitui în această perioadă 
+12,5...+12,90C. Aceste rezultate sunt extrem de importante în procesul de adaptare a 
activităţilor economice la noile condiţii climatice.

Nu mai puţin important este şi cunoaşterea regimului pluviometric din cadrul 
acestui areal.

Figura 2. Repartiţia spaţială a temperaturii medii anuale a aerului în perioada 1986-
2005 (a) şi simulată pentru anii 2016-2035 conform RCP4.5 (b).

În cazul precipitaţiilor atmosferice, modelele cartografi ce elaborate în corespundere 
cu cerinţele incluse în cadrul aceluiaşi Atlas of Global and Regional Climate Projections 
(AR5), relevă, că în viitorii ani apropiaţi (2016-2035) cantitatea anuală a precipitaţiilor 
atmosferice va scădea cu 10% în luncile râurilor mici din această regiune, iar în cadrul 
suprafeţelor de interfl uviu, sumele anuale ale precipitaţiilor atmosferice ar putea să 
se majoreze cu 10%. Astfel, în expresie valorică, se va lărgi esenţial arealul în care 
cantitatea anuală a precipitaţiilor atmosferice va constitui 400-450 mm (fi g. 3b), 
comparativ cu arealul mai restrâns al acestor valori înregistrate în perioada anilor 
1986-2005 (fi g. 3a).
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Figura 3. Repartiţia spaţială a cantităţii anuale a precipitaţiilor atmosferice în 
perioada 1986-2005 (a) şi simulată pentru anii 2016-2035 conform RCP4.5 (b).

Concluzii
Modelarea cartografică şi aplicarea scenariilor climatice (RCP4.5 – în cazul 

temperaturii aerului şi a precipitaţiilor atmosferice), ne-au permis să concluzionăm, 
că în viitorii ani (2016-2035), în văile râurilor mici din cadrul districtului hidrografic 
Dunărea – Marea Neagră (din limitele teritoriului Republicii Moldova), temperatura 
medie anuală va înregistra cele mai înalte valori (+12.5...+12.90C), iar cantitatea anuală 
de precipitaţii atmosferice va însuma valori de 450-500 mm şi mai puţin. Aceste noi 
condiţii climatice (mult mai aride) vor influenţa toate activităţile cotidiene.

În acelaşi timp, ţinând cont de specificul manifestării precipitaţiilor maxim diurne, 
care în ultima perioadă de timp, se pot manifesta extrem de periculos în regiune, nu 
este exclus că acestea vor avea un caracter torenţial de manifestare pe perioade scurte 
de timp, declanşând uneori chiar inundaţii.
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ANALIZA VARIAŢIONALĂ A CARACTERISTICILOR
 SCURGERII VIITURILOR PLUVIALE

Jeleapov Ana
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Rezumat
Cercetarea este dedicată determinării şi analizei parametrilor statistici ai principalelor 
caracteristici ale scurgerii de viitură (debitul şi stratul maxim al scurgerii viiturilor 
pluviale). În baza analizei de regresie şi tehnicilor GIS au fost identificate legităţile de 
corelare a caracteristicilor scurgerii de viitură şi propuse modele cartografice ale acestora, 
care pot fi utilizate pentru cercetarea bazinelor hidrografice slab studiate din punct de 
vedere hidrologic. Rezultatele pot fi recomandate pentru stabilirea caracteristicilor 
scurgerii de viitură necesare pentru studiul şi proiectarea măsurilor de protecţie a 
teritoriului contra inundaţiilor.
Cuvinte cheie: scurgerea viiturilor pluviale, analiza temporală şi spaţială, probabilitatea 
debitului şi stratului scurgerii maxime
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Introducere
Determinarea caracteristicilor hidrologice de calcul ale scurgerii de apă a râurilor 

depinde în mare măsură de asigurarea cu o bază de date de înaltă calitate. Aprecierea 
calităţii şirurilor de date hidrologice condiţionează siguranţa calculelor şi argumentarea 
proiectelor construcţiilor hidrotehnice din domeniul gospodăririi apelor. Datorită 
dezvoltării rapide a unor noi principii şi metode de prelucrare şi analiză statistică a 
şirurilor de date din ultimele decenii, au fost elaborate metode ce descriu şi redau legităţile 
naturale şi stohastice ale proceselor variaţionale ale caracteristicilor hidrologice, în 
special, a scurgerii maxime. Astfel, în prezent, pentru efectuarea lucrărilor de inginerie 
civilă dedicate gestionării resurselor de apă, este obligatorie efectuarea analizei 
statistice temporale şi spaţiale a şirurilor de date hidrologice, estimarea omogenităţii 
şi staţionarităţii, determinarea parametrilor statistici, erorilor corespunzătoare ş. a. 
Reieşind din considerentele menţionate, în cadrul acestei lucrări sunt prezentate succint 
rezultatele actualizate ale analizei variaţionale a caracteristicilor viiturilor pluviale ce 
se formează pe râurile mici şi mijlocii ale Republicii Moldova. 

Materiale şi metode
Analiza variaţională a caracteristicilor scurgerii maxime a viiturilor pluviale a fost 

efectuată în baza datelor observaţiilor scurgerii de apă a râurilor din cadrul reţelei de 
monitoring hidrologic a apelor de suprafaţă al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, 
existente pentru anul 2010, când era formată din 2 staţii bazinale (staţiile Ungheni şi 
Ustia) şi 60 de posturi hidrologice (36 în bazinul râului Nistru, 24 în bazinele râului Prut, 
Dunăre şi Mării Negre) [2]. Deoarece prezenta cercetare este dedicată analizei râurilor 
mici şi medii ale Republicii Moldova, din cadrul reţelei de monitoring au fost selectate 
25 posturi de debit ale căror şir de date depăşeşte 20 ani. Pentru analiza statistică au 
fost utilizate datele privind stratul şi debitul maxim al scurgerii de viitură. Suprafaţa 
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bazinelor hidrografice luate în calcul se încadrează în limite 62,4-7100 km2. 
Metodologia de cercetare vizează aplicarea unor metode preluate din cadrul teoriei 

probabilităţii folosite în hidrometeorologie, metode de bilanţ al apei precum şi metode 
de modelare matematică şi cartografică [1, 3-12]. Identificarea şi analiza variaţiei 
caracteristicilor scurgerii de viitură a fost realizată atât din punct de vedere temporal 
cât şi spaţial. Astfel, pentru aprecierea variaţiilor temporale a fost utilizată metodologia 
recomandată în documentul normativ naţional „Determinarea caracteristicelor 
hidrologice pentru condiţiile Republici Moldova.  Normativ în construcţii CP D.01.05-
2012” [3], iar calculele s-au axat pe estimarea şi analiza parametrilor statistici ai 
scurgerii de viitură (valorile medii multianuale ale debitului, , şi stratului scurgerii de 
viitură, ,  coeficientul de variaţie, CV, coeficientul  de asimetrie, CS, coeficientul de 
autocorelare, r(τ), eroarea accidentală relativă medie pătratică, σX, eroarea accidentală 
relativă medie pătratică cu aplicarea r(τ), σX cu r(τ), testarea calităţii datelor hidrologice, 
evaluarea variaţiilor ciclice ale scurgerii de viitură. Coeficienţii de variaţie şi asimetrie 
au fost determinaţi cu ajutorul metodei momentelor şi verosimilităţii maxime. Cea din 
urmă metodă se utilizează atunci când Cv≥ 0,5. Pentru cazurile, când Cv este exagerat de 
mare (≥2), se utilizează metoda grafo-analitică. Nivelul de încredere al caracteristicilor 
scurgerii de viitură şi al parametrilor statistici, depinde în mare măsură, de durata şi 
calitatea observaţiilor; fiind estimat în baza testelor omogenităţii şi staţionarităţii pe 
larg descrise în Normativul în construcţii CP D.01.05-2012 [3]. Estimarea valorilor 
de diferite probabilităţi ale caracteristicilor scurgerii de viitură a fost efectuată în 
baza legităţilor teoriei probabilităţii şi curbelor de asigurare empirice (construite cu 
ajutorul formulei Weibull) şi teoretice (realizate în baza distribuţiei binomiale de 
asimetrie sau Pearson de tipul III şi gamma – distribuţiei cu trei parametri conform 
ordonatelor Kriţki-Menkel) [3, 11]. Analiza fluctuaţiilor ciclice a şirurilor de date 
hidrologice a fost efectuată în baza construcţiei curbelor integrale [9]. Modul de 
construire a curbelor integrale se bazează pe aprecierea sumei succesive a valorilor 
şirului cronologic. În baza acestei curbe se determină fazele de creştere sau scădere 
a ciclurilor viiturilor, condiţiile de alternare ale cărora sunt determinate de legităţi 
stricte. Identificarea fazelor şi ciclurilor viiturilor permite să fie făcută o concluzie 
despre siguranţa parametrilor statistici şi a metodelor de evaluare statistică ulterioară.

Estimarea distribuţiei spaţiale a parametrilor statistici şi a caracteristicilor scurgerii 
de viitură a fost efectuată cu ajutorul tehnicilor GIS. Reprezentarea spaţială a valorilor 
scurgerii de viitură se efectuează în condiţiile excluderii impactului factorilor azonali şi 
intrazonali (suprafaţa bazinului, gradul de împădurire, acoperire a bazinului cu lacuri de 
acumulare ş.a.). Metoda de bază pentru efectuarea calculelor este metoda reducţională 
de modelare a debitului specific [1, 10], care constă în:

       (1)
unde:

 - debitul specific de probabilitatea 1%, mm; B - debitul specific elementar, 
m3/s/km2; S - suprafaţa bazinului, km2; n - exponentul funcţiei de putere.

Analiza variaţiilor spaţiale ale caracteristicilor scurgerii de viitură a fost efectuată în 
baza aprecierii funcţiilor de corelarea spaţială (FCS) şi aplicării modelării cartografice 
a parametrilor statistici, în condiţiile respectării legităţilor de distribuţie zonală  
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[8, 10]. Una din cele mai relevante şi fundamentale abordări de estimare a distribuţiei 
spaţiale a parametrilor statistici constă în construcţia FCS, ce permit aprecierea erorilor 
interpolărilor precum şi posibilitatea de aplicare a metodelor de cartare a elementelor 
hidrologice, atât pentru întreg teritoriul Republicii Moldova cât şi separat pentru 
regiuni statistic omogene. FCS pot fi reprezentate ca funcţii între coeficientul corelării 
şirurilor de date şi distanţelor între centrele bazinelor hidrografice. În baza acestor 
funcţii se stabileşte valoarea erorii aleatoare a datelor scurgerii de viitură de la posturile 
măsurătorilor hidrologice ηm şi eroarea medie pătratică, εm. Un interes deosebit în 
evaluarea erorilor datelor hidrologice îl reprezintă estimarea acurateţei FCS precum 
şi a interpolării spaţiale a scurgerii de viitură. Pentru aceasta, conform recomandărilor 
Алексеев Г. şi Мельничук О. [8, 10], au fost aplicate metode de evaluare a erorilor 
interpolării spaţiale pentru datele necorectate ηΔYm şi pentru cele corectate ηΔY. 

Astfel, aplicând principiile metodologice expuse mai sus, putem efectua o evaluare 
obiectivă a legităţilor de formare a viiturilor şi a variaţiilor caracteristicilor scurgerii 
viiturilor pluviale, fapt deosebit de important în special pentru aprecierea impactului 
factorilor antropici asupra scurgerii maxime.

Rezultate şi discuţii
Utilizând informaţia de la posturile observaţiilor hidrologice precum şi principiile 

metodologice de analiză statistică a şirurilor de date au fost identificate legităţile 
regionale ale variaţiilor temporale şi spaţiale ale caracteristicilor scurgerii de viitură. În 
baza aplicării criteriilor de determinare a omogenităţii şi staţionarităţii a fost identificat 
că majoritatea şirurilor de date se supun legităţilor respective şi nu necesită corectare 
ulterioară. Acest lucru a permis determinarea parametrilor statistici a caracteristicilor 
scurgerii de viitură în baza modelelor construite pentru condiţiile de omogenitate statistică 
a şirurilor de date pentru cele 25 bazine hidrografice luate în calcul în prezenta cercetare. 
Astfel, a fost determinat că valoarea debitului maxim anual şi a stratului scurgerii de 
viitură variază destul semnificativ de la un râu la altul: 1,9-55,9 m3/s şi, respectiv, 0,82-
14,4 mm, cele mai mici valori fiind caracteristice pentru r. Ciuhur, r. Lunga iar cele mai 
mari pentru r. Răut. Estimarea coeficientului de variaţie şi asimetrie pentru şirurile de 
date a arătat o variabilitate mare a fenomenului cercetat, constituind 0,85-2,22 şi 2,2-
7,8 în cazul debitului maxim şi, respectiv, 0,5-1,9 şi 1,25-7,4 pentru stratul scurgerii 
de viitură. Corelarea coeficienţilor de variaţie şi asimetrie în cazul debitului maxim de 
viitură constituie CS=3,3Cv iar în cazul stratului scurgerii de viitură CS=3,5Cv. Şirurile 
de date ale debitelor maxime şi stratului scurgerii de viitură se caracterizează printr-un 
coeficient mic de autocorelare pentru majoritatea râurilor studiate, care este de -0,16-
0,35 şi, respectiv, -0,31-0,53, ceea ce demonstrează că procesele hidrologice din cadrul 
bazinelor hidrografice se pot numi cvasi staţionare. Pentru râurile ce se caracterizează 
prin valori ridicate a coeficientului de autocorelare cum ar fi r. Beloce (0,35), r. Molochiş 
(0,32), r. Draghişte (0,26) a fost efectuată corectarea parametrilor statistici care, în 
final, a rezultat în creşterea erorii medii pătratice de calcul a parametrilor statistici. 
Eroarea accidentală relativă medie pătratică cuprinde valorile 0,55-9,96 pentru şirurile 
de date ale debitului maxim şi 0,11-4,25 pentru stratul scurgerii de viitură. Rezultatele 
estimării parametrilor statistici ai caracteristicilor scurgerii de viitură, generalizate 
pentru 25 bazine hidrografice, sunt reprezentate în figurile 1, 2 şi tabelul 1. 
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Tabelul 1. Intervalele în care se integrează parametrii statistici ai debitului şi stratului 
scurgerii de viitură.
Caracteristica 
hidrologică  sau CV CS r(τ) σX σX  cu r(τ)

Debit maxim 1,9-55,9 0,85-2,22 2,2-7,8 -0,16-0,35 0,55-9,96 0,60-10,16
Stratul maxim 0,82-14,4 0,5-1,9 1,25-7,4 -0,31-0,53 0,11-4,25 0,12-5,08

Parametrii statistici pentru râurile din diferite regiuni fizico-geografice sunt incluşi 
în tabelul 2.

Tabelul 2. Parametrii statistici pentru râurile din diferite regiuni fizico-geografice.

Râul - 
postul 
hidro-
logic

Regiunea 
fizico-geografică Caracteristica Număr 

de ani  sau CV CS r(τ) σX

 
sau 

r. 
C

ub
ol

ta
, 

s. 
C

ub
ol

ta

Câmpia de stepă a 
Cuboltei Inferioare

Debit maxim 44 13,3 0,85 3,40 0,03 1,65 56,5

Strat maxim 44 4,46 1,05 3,15 -0,08 0,68 22,8

r. 
C

og
âl

ni
c,

 
or

. H
ân

ce
şt

i

Podişul codrilor 
de Est

Debit maxim 51 5,1 1,05 3,15 0,01 0,68 25,8

Strat maxim 51 5,65 1,25 5,00 0,02 0,94 33,9

r. 
Sa

lc
ia

 
M

ar
e,

 
s. 

M
us

ai
t

Câmpia de stepă a 
Cahulului

Debit maxim 31 4,8 1,75 7,00 0,16 1,48 39,2

Strat maxim 31 1,55 1,35 6,75 -0,11 0,39 9,8

Figura 1. Coeficientul de variaţie a stratu-
lui scurgerii de viitură.

Figura 2. Coeficientul de autocorelare al 
şirurilor de date ale stratului scurgerii de 
viitură.
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Pentru generalizarea variabilităţii temporale a caracteristicilor scurgerii de viitură 
au fost construite curbele integrale în baza cărora au fost determinate erorile de fază ale 
valorilor medii multianuale estimate (a normelor). În calitate de exemplu în figura 3 este 
reprezentată curba integrală pentru stratul scurgerii de viitură a r. Răut, s. Jeloboc. 

Figura 3. Curba integrală pentru stratul 
scurgerii de viitură, r. Răut, s. Jeloboc.

Figura 4. Coeficientul de trecere de la 
stratul scurgerii de 1% la altă asigurare.

Se observă că fluctuaţiile scurgerii de viitură formează două cicluri complete, 
cu o durată de 27 de ani şi faze asimetrice. Astfel, pentru primul ciclu, raportul între 
faza de creştere (de 12 ani) şi faza de descreştere (de 17 ani) este de 1,42, coeficienţii 
debitului specific (Kmed) fiind egali cu 1,44 şi respectiv 0,45. Iar pentru ciclul doi, 
faza de creştere este de 8 ani şi cea de descreştere de 20 ani şi raportul între ele este 
de 2,5, coeficienţii debitului specific fiind de 2,12 şi respectiv 0,54. Aceste condiţii 
sunt caracteristice pentru un sistem complex de variaţii al scurgerii de viitură. Din 
aceasta reiese că valoarea medie multianuală a caracteristicilor scurgerii de viitură este 
o valoare statistică, ce nu depinde de eroarea de fază, ci doar de eroarea accidentală 
medie pătratică, care este direct proporţională cu coeficientul de variaţie al elementului 
studiat şi invers proporţională cu rădăcina pătrată a numărului de ani de observare.

În baza estimării parametrilor statistici şi aplicării metodelor de construcţie a 
curbelor de probabilitate au fost calculate valorile debitului maxim şi ale stratului 
scurgerii de viitură de o probabilitate de apariţie de o dată la 10, 20, 100, 200, 1000 
ani. În practica hidrologică pentru simplificarea estimărilor valorilor de diferite 
probabilităţi, se utilizează coeficienţii de trecere de la o probabilitate la alta. Aceşti 
coeficienţi se calculează în baza curbelor de dependenţă. În figura 4 sunt reprezentate 
graficele ce generalizează informaţia statistică pentru toate râurile evaluate în prezentul 
studiu. Astfel, în cazul în care este cunoscută valoarea stratului scurgerii de viitură de 
1% probabilitate, se pot estima valorile  stratului scurgerii de viitură de probabilitatea 
0,1; 0,5; 3; 5; 10% cu o siguranţă destul de înaltă (91-99%). Iar însăşi trecerea de 
la o valoare la alta se efectuează prin înmulţirea coeficientului de trecere la valoarea 
stratului scurgerii de 1% probabilitate. Coeficienţii de trecere pentru debitul maxim 
şi pentru stratul scurgerii de viitură sunt reprezentaţi în tabelul 3. După cum se poate 
observa, valorile λP din prezenta cercetare nu diferă mult de studiile precedente efectuate 
atât pe teritoriul Republicii Moldova cât şi peste hotare [3, 4, 11]. În acelaşi timp, 
pentru aprecierea caracteristicilor scurgerii de viitură de o anumită probabilitate pentru 
zonele slab studiate din punct de vedere hidrologic, poate fi utilizată şi harta interpolării 
spaţiale a stratului scurgerii de viitură de 1% (fig. 5).
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Tabelul 3. Coeficienţii de trecere λP la debite maxime şi stratul scurgerii de viitură de 
diversă asigurare.

Regiunea, referinţa
Valorile λP la asigurarea P% egală cu

0,1 0,5 1 3 5 10
Coeficienţii de trecere λP la debitele maxime cu diversă asigurare
Republica Moldova [3] 1,85 1,55 1,0 0,71 0,57 0,42
Republica Moldova, studiul prezent 1,92 1,25 1,0 0,66 0,52 0,36
România [4] 1,72 1,22 1,0 0,71 0,54 0,37
Coeficienţii de trecere  λP  la stratul scurgerii cu diversă asigurare
Republica Moldova [11] 1,5 1,25 1,0 0,79 0,68 0,52
Republica Moldova, studiul prezent 2,01 1,27 1,0 0,64 0,50 0,33

Conform documentului normativ naţional [3] şi a literaturii de specialitate [7, 8, 
10] una din componentele analizei variaţionale este evaluarea distribuţiei spaţiale a 
caracteristicilor scurgerii de viitură. În baza estimării parametrilor statistici şi utilizării 
tehnicilor GIS a fost efectuată reprezentarea spaţială a acestora utilizând metodele 
de modelare spaţială Kriging, Topo To Raster [5] (fig. 1, 2, 5, 6). Pentru aprecierea 
parametrilor din cadrul modelului reducţional de calcul a scurgerii de viitură a fost 
construită funcţia de corelare a   şi a S, (fig. 7) în baza căreia a fost estimat 
n=0,62 şi B =5415. Astfel, aplicând formula (1) au fost apreciate şi reprezentate spaţial 
valorile debitului specific elementar (fig. 6). După cum se poate observa, distribuţia 
spaţială a acestei valori este neuniformă, maximele fiind înregistrate pentru nordul 
ţării, ceea ce corespunde cu legităţile de formare a scurgerii de viitură pe teritoriului 
Republici Moldova şi zonele adiacente. Harta din figura 6 poate fi utilizată pentru 
aprecierea caracteristicilor scurgerii de viitură pentru regiunile slab studiate din punct 
de vedere hidrologic şi poate fi o completare pentru documentul normativ naţional

Figura 5. Stratul maxim al scurgerii de 
viitură, 1%, mm.

Figura 6. Debitul specific elementar de 
1%, m3/s/km2.
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În baza rezultatelor prelucrării informaţiilor scurgerii de viitură pentru diferite 
posturi hidrologice au fost obţinute funcţiile de corelare spaţială între coeficienţii 
corelării perechilor şirurilor de date ale scurgerii de viitură şi distanţa între centrele 
de greutate a bazinelor hidrografice, reprezentaţi în figura 8. Din graficele FCS 
reiese că punctele empirice din cadrul sistemului de coordonate R şi L formează un 
nor de puncte destul de larg. Această răspândire a punctelor în cadrul câmpului de 
coordonate este asociată cu fluctuaţiile aleatorii cauzate de observaţii incomplete şi,  
prin urmare, a erorilor R.

Figura 7. Dependenţa reducţională a debit-
ului specific de 1% de suprafaţa bazinului.

Figura 8. Funcţia de corelare spaţială a 
stratului scurgerii de viitură.

Aproximarea analitică a graficelor empirice a permis estimarea parametrilor FSC 
aplicând ecuaţiile de regresie logaritmică ce se exprimă prin formula:

ri sc.viitura = 0.86 - 0.13 ln(L)       (2)

Astfel, valoarea extrapolată a FCS pentru distanţa 0 km (r(0)) este 0,86. Valoarea 
erorilor aleatoare ηm s-a calculat conform formulei [10]:

   (3)

În rezultatul aplicării formulei (3) s-a constatat că eroarea aleatoare este egală cu 
37%, ce se consideră la un nivel destul de ridicat. Calculul erorilor medii pătratice  
εm denotă că şi în acest caz valorile sunt destul de înalte şi se încadrează în limitele  
19-71%. Pentru astfel de cazuri în literatura de specialitate [8] se presupune că 
estimarea funcţiilor de corelare spaţială dezvăluie conţinutul (sensul) fizic şi analitic al 
erorilor datelor hidrologice. Însă, rezultate arată că valoarea erorii datelor iniţiale, care 
în literatura de specialitate se consideră a fi de 5-10%, nu corespunde realităţii.

De asemenea, s-a atras atenţia la estimarea acurateţei FSC. Astfel, au fost calculate 
şi compilate tabelele ce conţin valorile ηΔYm şi ηΔY. În baza rezultatelor şi concluziilor 
cercetătorilor Мельничук О. şi Алексеев Г. [8, 10] poate fi considerat că criteriile erorii 
maximal admisibile de interpolare spaţială a scurgerii de viitură trebuie să satisfacă 
condiţia ηΔYm<70%. Această condiţie este determinată de nivelul maximal admisibil 
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al valorii termenului liber al corelării  , care se calculează pentru eroarea maximă  
(0,7) în baza ecuaţiei:

    (4)       (4)

Eroarea admisibilă recomandată  a interpolării în acord cu rezultatele expuse în 
tabelul 4 este garantată pentru distanţele între centrele de greutate de 20 km. 

Tabelul 4. Erorile interpolărilor pentru datele necorectate/corectate între centrele 
bazinelor hidrografice şi valorile stratului scurgerii de viitură.

Distanţa 
între centrele  

bazinelor 
hidrografice

Eroarea interpolării 
spaţiale pentru date 
necorectate, ηΔYm, %

Eroarea interpolării 
spaţiale pentru date 

corectate, ηΔY, %

Eroarea medie pătratică a interpolării, %,  
în cazul coeficientului de variaţie egal cu

0,5 0,7 0,9 1,00 1,5 2,00

0 37,4 0,0 18,7 26,2 33,7 37,4 56,1 74,8

10 63,4 69,9 31,7 44,4 57,1 63,4 95,2 126,9

20 72,5 78,8 36,3 50,8 65,3 72,5 108,8 145,1

30 77,1 82,8 38,6 54,0 69,4 77,1 115,7 154,3

40 80,1 85,2 40,1 56,1 72,1 80,1 120,2 160,2

50 82,3 86,8 41,1 57,6 74,0 82,3 123,4 164,6

100 88,2 90,7 44,1 61,8 79,4 88,2 132,4 176,5

150 91,2 92,5 45,6 63,9 82,1 91,2 136,8 182,4

200 93,1 93,5 46,5 65,2 83,8 93,1 139,6 186,2

 
Luând în considerare nivelul deosebit de înalt al variaţiei stratului scurgerii şi 

bazându-ne pe ecuaţia de regresie (2) se poate concluziona că eroarea interpolării este 
destul de sensibilă la modificările distanţei dintre centrele bazinelor hidrografice şi Cv. 

Concluzii
În baza cercetărilor efectuate în domeniul analizei variaţionale a scurgerii de viitură 

au fost formulate următoarele concluzii:
Evaluarea omogenităţii şi staţionarităţii efectuată pentru bazinele hidrografice 1. 

ale Republicii Moldova evidenţiază că scurgerea de viitură pentru marea majoritate a 
râurilor (85%) se caracterizează prin procese cvasi staţionare.

Valorile erorilor parametrilor statistici indică un grad de încredere destul de 2. 
nesatisfăcător în caracteristicile scurgerii de viitură în cazul Cv ≥0,5. Pentru a ridica 
nivelul de încredere este necesar de a majora numărul şi calitatea datelor hidrologice 
atât în baza măsurătorilor efectuate de la posturile hidrologice din cadrul reţelei de 
monitoring precum şi în baza efectuării cercetărilor în teren pentru identificarea 
nivelurilor maxime rămase în urma viiturilor pe elementele mediului înconjurător. 

Rezultatele evaluării variaţiilor temporale ale stratului şi debitului maxim al 3. 
scurgerii de viitură şi a valorilor de diferită probabilitate arată că coeficienţii de trecere 
de la probabilitatea de bază sunt caracterizaţi de nivel de încredere destul de ridicat fapt 
demonstrat de analiza comparativă a acestora cu valorile obţinute în studiile din ţările 
învecinate.
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Legităţile variaţiilor spaţiale ale scurgerii de viitură identificate în baza 4. 
cercetărilor prezente  indică că erorile interpolării spaţiale în cazul distanţei de peste 
20 km2  depăşesc limitele admisibile şi nu corespund cu convingerile despre înalta lor 
corelare menţionate în literatura de specialitate. 

Pentru ca modelele cartografice ale parametrilor statistici şi ale caracteristicilor 5. 
scurgerii de viitură să fie de o înaltă calitate este necesar de a efectua studii aprofundate 
asupra impactului factorilor naturali şi, în special, a celor antropici asupra scurgerii 
de viitură, cum ar fi: activităţile agricole, procesele de urbanizare, amplasarea şi 
funcţionarea lacurilor de acumulare. 
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INDICELE DE  POLUARE A APEI DE SUPRAFAŢĂ ÎN BAZA 
REGLEMENTĂRILOR CE DISTING 

CINCI CLASE DE CALITATE
Sandu Maria, Tărîţă Anatol, Ţurcan Sergiu

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Prezenta lucrare are la bază elaborarea unui indice de poluare a  apelor de suprafaţă folosind 
cele 5 clase de calitate a apei în scopul de a asigura aplicabilitatea clasificării calităţii apei în 
conformitate cu normativul naţional. Se propune utilizarea indicelui după o scară de 100%  
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în baza claselor de calitate a apei (I-V) conform concentraţiei substanţelor specificate în 
regulamentul naţional. Valorile intermediare ale nivelului de calitate s-au determinat în 
baza curbelor, obţinute pentru 23 de parametri de clasificare a apelor de suprafaţă. 
Cuvinte  cheie: Indice de poluare a apei, parametri fizico-chimici, clasa de calitate.
Depus la redacţie  15 martie 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Sandu Maria, Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova, e-mail: 
sandu_mr@yahoo.com;  tel.: (373 22)725542

Introducere
Calitatea apelor de suprafaţă din Republica Moldova este monitorizată sistematic 

de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat în 10 râuri, 3 acumulări de apă, în 
conformitate cu 50 indicatori hidrochimici (elemente biogene din grupul azotului 
şi fosforului, indicatori ai regimului de O2, indicatori fizici, ioni principali, poluanţi 
organici, metale grele, bifenili policloruraţi, hidrocarburi poliaromatice şi pesticide 
organoclorurate etc.). 

Indicatorii individuali determinaţi în ape sunt utilizaţi pentru evaluarea poluării 
apei cu substanţe specifice concrete. De regulă, conţinutul poluantului din apă este 
comparat cu concentraţia maximă admisă (CMA), în cazul în care există valorile 
normative ale CMA [17]. Apa nu este considerată contaminată (relativ curată) când  
se respectă condiţia: CMAI (1) ≤Ci (concentraţia indicatorului). O astfel de apreciere 
poate fi folosită în controlul stării apei naturale pe o substanţă pentru evidenţierea unei 
poluări accidentale. Această metodă însă nu poate fi utilizată pentru aprecierea stării 
ecologice generale a ecosistemului. În acest scop au fost propuşi Indici complecşi, 
concepuţi pentru a evalua starea integră a mediu acvatic, ce includ indicatori fizici, 
chimici și biologici ai corpului de apă, care trebuie să îndeplinească un şir de cerinţe: 
simpli în utilizare, suficient de informativi,  cu sens logic [15].

Parametrii chimici și fizici permit concluzionarea cu privire la starea mediului 
acvatic, iar cei biologici caracterizează starea biotei.

Indicele de calitate a apei (ICA) este un instrument pentru a reflecta în mod rapid şi 
simplu influenţa diferitor parametri asupra calităţii apei din punctul de vedere al unui 
consum special, a stării ecologice, etc.

Primul indice de calitate a apei a fost propus de Horton [9] şi a fost aplicat în Statele 
Unite ale Americii prin selectarea indicatorilor de calitate a apei 

frecvent utilizaţi (oxigenul dizolvat, pH-ul, coliformii, conductibilitatea, alcalinitatea 
şi clorurile), dar şi pe scară largă acceptat în ţările din Europa, Africa şi Asia. Potrivit 
lui Nives [11] ICA este un instrument matematic utilizat pentru a transforma cantităţi 
mari de date privind calitatea apei într-un singur număr, ce reprezintă nivelul de calitate 
a apei, eliminând în acelaşi timp evaluările subiective. Numitorul comun pentru toţi 
indicii de calitate a apei este principiul de bază conform căruia un indice de calitate 
să includă sinteza datelor, cum ar fi rezultatele analitice prin intermediul unui vector 
simplu de calitate. Un şir de indici au fost dezvoltaţi pentru a sintetiza datele privind 
calitatea apei într-un format uşor de înţeles şi uşor de exprimat [1, 4-7, 10, 14], fiecare 
autor propunând un indice specific de calitate a apei.

Nivelul de calitate a apei cu un pontaj de la 0 la 100 a fost propus de Brown şi colab. 
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[3], în cazul în care suma ponderilor este egală cu 1, pentru nouă parametri şi  nivel 
corespunzător de calitate a apei. 

Potrivit lui Ott [13] Fundaţia Naţională de Sanitaţie a considerat, că indicele 
propus de către Brown şi colab [3] a contribuit la dezvoltarea unui ICA, care ulterior 
a fost acceptat pentru utilizare de către Fundaţia Naţională de Sanitaţie din Statele 
Unite şi Departamentul de stat de Conservare a mediului New York (NYSDEC) [13], 
fiind  rezumat un sistem descriptiv, care a corespuns intervalelor specifice ale valorilor 
ICA (pontaj): foarte rea (0-25), rea (26-50), medie (51-70), bună (71-90) şi excelentă 
(91-100) [6]. Brown şi colab. [3] a concluzionat că o singură expresie numerică 
ce indică influenţa asupra calităţii apei, a fost fezabilă, dar mai multe avantaje de 
utilizare are un ICA, volumul de date privind calitatea apei fiind cuprins într-o singură  
valoare a indicelui. 

Un indice de calitate a apelor naturale, numit  indicele poluării apei (IPA), este 
utilizat şi în Republica Moldova de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru 
caracterizarea apelor de suprafaţă după conţinutul unui număr fix de parametri  
(N-NH4, N-NO2, produse petroliere, fenoli, oxigen dizolvat şi CBO5) [2], fiind comparat 
cu concentraţia maxim admisibilă (CMA) [15, 16], iar în funcţie de valorile IPA starea 
apei se divizează în 7 clase de calitate: 

1) IPA 0,2 apa este de clasa I (foarte curată); 2) IPA 0,2–1 apa este de clasa II 
(curată);  3) IPA 1–2 apa corespunde clasei III (moderat poluată); 4) IPA 2-4 apa 
este de clasa IV (degradată); 5) IPA 4-6 apa se consideră de clasa V (poluată);  
6) IPA 6-10 apa este de clasa VI (foarte poluată); 7) IPA >10 apa este de clasa VII   
(extrem de poluată).

Rapoartele tradiţionale privind calitatea apei în republică constau de obicei din 
complexul variabil de rezumate statistice a componenţei apei. 

Prezentul studiu are la bază elaborarea unui indice de poluare a  apei  folosind cele 5 
clase de calitate a apei (IPAcc) în scopul de a asigura aplicabilitatea clasificării calităţii 
apei în conformitate cu normativul naţional “Regulamentul cu privire la cerinţele de 
calitate a mediului pentru apele de suprafaţă” [8].

Metode şi metodologii
Reieşind din condiţiile Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului 

pentru apele de suprafaţă [9] se propune utilizarea indicelui de poluare a apei de suprafaţă 
(IPAcc) după o scară de 100%  în baza claselor de calitate (I-V) conform concentraţiei 
substanţelor specificate în regulament: clasa I – 100%; clasa II – 75%; clasa III – 50%; 
clasa IV – 25% şi clasa V –  20-10%. Valorile intermediare ale nivelului de calitate 
(VNC) s-au determinat în baza curbelor, obţinute conform  studiilor similare [6], pentru 
23 de indicatori de clasificare a apelor de suprafaţă [8]: O2 dizolvat şi saturaţia cu O2, 
CBO5, CCO-Mn, CCO-Cr, capacitatea de autoepurare - CBO5/CCO-Cr, Ntotal, N-NO3

-, 
N-NO2

-, N-NH4
+, Ptotal, P-PO4

3-, mineralizarea, Cl-, SO4
2-, Mg2+, (Na++K+), Ca2+ şi a 

substanţelor în suspensie, duritatea, culoarea, pH-ul şi  turbiditatea. 
Valorile intermediare ale nivelului de poluare a apei cu ioni de calciu au fost 

obţinute folosind informaţia din Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor  
al României nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind 
clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor 
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de apa [12], deoarece în Regulamentul naţional [8] această informaţie lipseşte, dar 
compuşii calciului sunt atât în apele uzate menajere cât şi industriale şi ajung în 
majoritatea apelor de suprafaţă din Republica Moldova.  

Indicele de poluare a apelor de suprafaţă după concentraţiile clasei de calitate 
(IPAcc) se calculează după formula:  

IPAcc = ∑ VNCi / Ni,

unde ∑VNCi este suma valorilor intermediare ale nivelului de calitate pentru 
concentraţia concretă a parametrilor fizico-chimici (tab. 2-5), iar Ni este numărul 
parametrilor utilizaţi pentru calculul IPAcc.

Clasificarea generală a calităţii apei de suprafaţă se propune după pontajul în 
procente menţionat în tabelul 1 [6]. 

Tabelul 1. Legenda Indicelui de calitate a apei de suprafaţă
Pontajul, % Starea Clasa de calitate

91-100 Excelentă I
71-90 Bună II
51-70 Poluare medie III
26-50 Poluată IV
0-25 Foarte poluată V

Rezultate şi discuţii:
Evaluarea IPAcc include selectarea setului de parametri de calitate a apei, inclusiv 

privind importanţa lor în raport cu calitatea generală a apei, dezvoltarea curbelor de 
clasificare pentru a compara Indicatorii pe o scară comună şi calculul indicelui de 
poluare a apei. Pentru 23 indicatori de clasificare a apelor de suprafaţă (Ntotal, NH4

+, 
NO2

-, NO3
-, Ptotal, PO4

3-, CCO-Cr, CCO-Mn, CBO5, capacitatea de autoepurare, O2, 
saturaţia cu oxigen, mineralizarea, ionii Cl-, SO4

2-, Mg2+, (Na++K+), Ca2+, substanţele 
în suspensie, duritatea, culoarea, turbiditatea şi pH-ul) au fost obţinute valorile 
intermediare ale nivelului de calitate, determinate în baza curbelor după o scară de 
100% (ex. NO3

-, fig. 1,a) pentru clasele de calitate I-V, conform valorilor parametrilor 
specificate în regulamentul normativ [8]: clasa I – 100%; clasa II – 75%; clasa III – 
50%; clasa IV – 25% şi clasa V – 25-10%, cu excepţia pH-ului, unde valorile 7,0-7,5 
sunt de clasa I (100%), iar pentru alt pH nivelul de calitate s-a stabilit conform curbei 
din figura 1,b (fig. 1, tab. 2-5).

Pontajul (%) dintre clasele de calitate a apei (tab. 2-5) pentru valorile concrete 
ale parametrilor fizico-chimici se includ în formula de calcul şi se obţine cel pentru  
Indicele de poluare a apei. 
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Figura 1. Dinamica şi valorile nivelului de calitate (%) în baza cerinţelor (claselor) 
de calitate a apei de suprafaţă pentru NO3

- (a, tab. 4) şi aprobate de Fondaţia de Sanitaţie 
Naţională SUA - pH (b) (tab. 3).

Tabelul 2. Valorile intermediare ale nivelului de calitate determinate pentru 
mineralizarea şi duritatea apei, concentraţia ionilor Cl-, SO4

2-, Ca2+ şi  Mg2+.
Mineralizarea Cl- SO4

2- Duritatea Ca2+ Mg2+

mg/L % mg/L % mg/L % me/L % mg/L % mg/L %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<500 100 <80 100 <100 100 <4 100 <75 100 <40 100
500 100 80 100 100 100 4 100 75 100 40 100
550 92 90 96 110 92 4,5 95 80 98 42 93
600 85 100 93 120 85 5,0 87 80 96 44 88
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Tabelul 2 (continuare).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

650 79 110 90 130 80 5,5 80 100 94 46 81
700 75 120 85 140 78 6,0 75 110 90 48 78
750 70 130 82 150 75 6,5 70 120 87 50 75
800 65 140 78 160 68 7,0 65 130 84 52 68
850 61 150 75 170 65 7,5 60 140 80 54 63
900 57 160 73 180 59 8,0 56 150 75 56 60
950 54 170 70 190 55 8,5 54 160 70 58 56
1000 50 180 68 200 52 9,0 50 170 65 60 50
1050 47 190 66 210 48 9,5 47 180 60 62 48
1100 45 200 63 220 46 10 44 190 55 64 46
1150 43 210 60 230 44 10,5 41 200 50 66 44
1200 42 220 56 240 42 11 39 210 47 68 43
1250 40 230 53 250 40 11,5 36 220 43 70 42
1300 39 240 50 260 38 12 34 230 40 72 40
1350 38 250 46 270 36 12,5 32 240 37 74 39
1400 37 260 42 280 34 13 31 250 35 76 38
1450 36 270 38 290 32 13,5 30 260 33 78 36
1500 35 280 32 300 30 14 28 270 31 80 35
1600 33 290 29 310 29 14,5 26 280 29 90 30
1700 31 300 25 320 28 15 25 290 27 100 25
1800 29 310 23 330 27 16 22 300 25 110 22
1900 27 320 21 340 26 17 18 350 17 120 18
2000 25 330 19 350 25 18 15 380 12 130 15
2200 20 340 17 400 20 19 10 400 10 150 10
2500 15 350 15 450 15 >19 10 >400 10 >150 10

>2500 10 >350 10 >450 10

Tabelul 3. Valorile intermediare ale nivelului de calitate determinate pentru 
concentraţia şi saturaţia oxigenului, valorile CCO-Cr, CCO-Mn, CBO5, şi pH-ul apei.

O2 dizolvat Saturaţia cu O2 CCO-Cr CBO5 CCO-Mn pH

mg/L % %, sat. % mgO/L % mgO/L % mgO/L % Un. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

>8,0 100 >90 100 <10 100 <3,0 100 <5 100 <2 0
8,0 100 90 100 15 75 3,2 97 5 100 3 2
7,8 95 88 92 20 62 3,4 95 6 90 3,25 4
7,6 90 86 87 25 55 3,6 93 7 75 3,5 5
7,4 85 84 83 30 49 3,8 91 8 70 3,75 6
7,2 82 82 80 35 46 4,0 89 9 68 4 7
7,0 75 80 76 40 44 4,2 86 10 63 4,25 10
6,8 73 78 73 45 41 4,4 84 11 60 4,5 14
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Tabelul 3 (continuare).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6,6 69 76 70 50 39 4,6 81 12 57 4,75 20
6,4 66 74 65 55 36 4,8 78 13 54 5,0 27
6,2 65 72 63 60 34 5,0 75 14 52 5,25 35
6,0 64 70 61 65 32 5,2 70 15 50 5,5 46
5,8 62 68 58 70 30 5,4 66 16 44 5,75 57
5,6 60 66 55 75 28 5,6 62 17 40 6,0 70
5,4 57 64 53 80 27 5,8 58 18 34 6,25 82
5,2 54 62 50 85 26 6,0 53 19 30 6,5 90

5,0 52 60 48 90 25 6,2 48 20 25 7,0-
7,5 100

4,8 50 56 44 95 23 6,4 43 21 22 8,5 90
4,6 43 54 41 100 21 6,6 36 22 20 8,75 80
4,4 38 52 39 105 18 6,8 30 23 17 9,0 60
4,2 32 50 37 110 15 7,0 25 24 14 9,25 50
4,0 25 40 25 120 10 7,2 20 25 10 9,5 40
3,5 20 35 20 >120 10 7,3 15 >25 10 10 20
3,0 10 30 10 7,4 10 11,0 10

<3,0 10 <30 10 >7,4 10 >11 10

Tabelul 4. Valorile intermediare ale nivelului de calitate determinate pentru 
concentraţia fosforului şi azotului total, fosfaţilor, nitraţilor, nitriţilor şi amoniului.

Ptotal PO4
3- NO3

- NH4
+ NO2

- Ntotal

mg/L % mg/L % mg/L % mg/L % mg/L % mg/L %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<0,1 100 <0,05 100 <1 100 <0,2 100 <0,01 100 <1 100
0,12 95 0,05 100 1,5 93 0,4 75 0,02 95 1 100
0,14 88 0,06 95 2 87 0,6 60 0,04 85 2 94
0,16 84 0,07 90 2,5 82 0,8 50 0,06 75 3 85
0,18 80 0,08 85 3 76 1 45 0,08 66 4 75
0,2 75 0,09 80 3,5 70 1,2 41 0,1 59 5 69
0,22 72 0,1 75 4 65 1,4 38 0,12 52 6 61
0,24 68 0,11 73 4,5 60 1,6 36 0,14 49 7 55
0,26 65 0,12 70 5 55 1,8 34 0,16 43 8 50
0,28 63 0,13 66 5,5 50 2 32 0,18 39 9 47
0,3 60 0,14 64 6 46 2,2 30 0,2 36 10 44
0,32 58 0,15 62 6,5 43 2,4 29 0,22 33 11 41
0,34 56 0,16 60 7 40 2,6 28 0,24 30 12 39
0,36 54 0,17 58 7,5 37 2,8 27 0,26 28 13 37
0,38 52 0,18 56 8 35 3 26 0,28 27 14 35
0,4 50 0,19 52 8,5 32 3,1 25 0,3 25 15 30
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Tabelul 4 (continuare).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,45 47 0,2 50 9 30 3,2 24 0,32 24 20 25
0,5 42 0,3 40 9,5 28 3,4 22 0,34 22 25 20
0,6 36 0,4 30 10 27 3,5 20 0,36 20 30 15
0,7 32 0,5 25 11 25 3,6 16 0,38 16 35 10
0,8 28 0,6 20 12 23 3,8 14 0,4 14 >35 10
0,9 26 0,7 17 13 21 4,0 12 >0,4 10
1,0 25 0,8 15 14 19 >4,0 10
1,2 20 0,9 13 15 17
1,4 15 1,0 10 16 15

>1,4 10 >1,0 10 >16 10

Pentru a utiliza un număr mare de parametri fizico-chimici în calculul indicelui de 
poluare a apei de suprafaţă informaţia se introduce în forma EXCEL pentru a uşura 
etapele de calcul. 

Tabelul 5. Valorile intermediare ale nivelului de calitate determinate pentru capacitatea 
de autoepurare (CA), culoare, turbiditate, concentraţia ionilor Na+ şi a substanţelor în 
suspensie.

Na+ CA Culoarea Turbiditate Suspensii
mg/L % CBO5/CCO-Cr % grade % unităţi % mg/L %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<40 100 >1,0 100 <20 100 0 100 <10 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 100 1,0 100 20 100 10 75 10 75
45 94 0,95 94 30 70 20 60 15 65
50 83 0,9 87 40 50 30 52 20 55
55 75 0,85 80 50 40 40 45 25 50
60 67 0,8 71 60 32 50 37 30 45
65 60 0,75 63 70 27 60 33 35 40
70 50 0,7 55 80 25 70 28 40 35
80 40 0,65 47 90 23 80 24 45 30
90 35 0,6 40 100 20 90 20 50 25
100 25 0,55 32 110 10 100 17 60 20
110 20 0,5 25 >110 10 >100 10 70 10
130 10 0,45 15 >70 10

>130 10 <0,4 10

În cazul, când între 2 valori intermediare ale nivelului de calitate este un interval 
de unităţi (mg/L, mkg/L sau %), cifrele intermediare se calculează prin împărţirea 
diferenţelor şi adunarea la prima cifră.  
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Concluzii
Sinteza datelor colectate în studiu denotă că indicele de poluare a apei utilizat 

pentru a evalua calitatea apei depinde de prelucrarea informaţiei. În Republica Moldova 
el este estimat de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat după un număr fix de 
parametri (N-NH4

+, N-NO2
-, produse petroliere, fenoli, oxigen dizolvat şi CBO5) în 

baza conţinutului maxim admis pentru apele de suprafaţă.  
In indicele de poluare a apei propus în baza claselor de calitate a apei (IPAcc) 

se pune accent pe valori (în %) concrete intermediare pentru un calcul al nivelului 
poluării. Acest indice conţine la moment 23 variabile ce dă rezultate asemănătoare cu 
cel propus de Fundaţia Naţională de Sanitaţie din Statele Unite. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СИНХРОННОСТИ 
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Rezumat
În calitate de instrument pentru analiza oscilațiilor ciclice ale sumelor anuale a 
precipitațiilor și scurgerii anuale sunt aplicate curbele integrale diferențiate normate prin 
coeficientul de variație și funcțiile de autocorelare. La evidența sumară a trei surse de erori 
(aleatorie, de fază și autocorelării) eroarea admisibilă de calcul a normei precipitațiilor și 
scurgerii (10%) se obține la o perioadă de observații de peste 80 ani. În oscilațiile seculare 
a scurgerii intermediare a Nistrului și sistemele hidrografice din interfluviul Nistru-Prut 
se respectă o sincronitate stabilă. Aceasta permite, cu o veridicitate înaltă, realizarea 
racordării șirurilor scurgerii anuale la o perioadă ce asigură aprecierea componentelor 
scurgerii anuale în limitele erorii admisibile.
Cuvine cheie: curbă diferențială integrală, oscilații ciclice, coeficient de variație, deviere 
standard, eroare de fază.
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Введение
При оценке статистических параметров компонентов водного баланса как 

годовые осадки и речной сток, особое внимание следует уделять точности и 
надежности их определения с учетом циклических колебаний. 

Для территории Республики Молдовы вопросам анализа многолетних 
изменений режима годовых осадков и среднегодового стока рек посвещается ряд 
работ [2, 5-8].

Следует отметить, что попытка выделить в многолетнем хронологическом 
колебании годовых осадков   фазы повышенного или пониженного увлажнения 
практически не всегда возможно. В этой связи можно только условно 
предположить о существовании двух периодов ‒ естественного (1891-1940 гг.) и 
естественно-технологического (1946-1995 гг.) [5]. При этом отметим, что оценка 
обычных статистических параметров осадков (среднего значения, стандартного 
отклонения или коэффициента вариации) за эти периоды в полной мере не 
отображает генетических особенностей режима увлажнения. Как показали 
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имеющиеся исследования [3, 10] при сглаживании рядов происходит сдвиг фаз 
осредненных колебаний изучаемого элемента по сравнению с исходным рядом 
вплоть до получения противоположного изменения фаз.

Материалы и методы
При анализе среднемноголетних статистических параметров годовых осадков 

и речного стока, применительно к оценке компонентов водного и теплового 
балансов возникает необходимость выявления низкочастотных колебаний 
компонентов, т. е. более продолжительных реальных циклов.  В этом направлении 
в метеорологии и гидрологии широко применяется метод интегрально- 
разностных кривых. 

Результаты и обсуждение
Для анализа вариационных особенностей и циклических колебаний годовых 

сумм атмосферных осадков в границах территории Республики Молдова 
используются опорные метеорологические станции-аналоги, репрезентирующих 
условия увлажнения для севера страны − ст. Сороки, для центра – ст. Кишинэу 
и юга – ст. Чимишлия, по которым имеются наиболее полные сведенья об 
атмосферных осадках с 1890 по 2012гг (рис. 1). Данные по этим станциям могут 
быть использованы в качестве аналогов, как для приведения сведений об осадках 
к периоду, включающему замкнутые циклы изменения увлажнения, так и при 
оценке   временных и пространственных  их статистических параметров.

Рис. 1.  Совмещенные нормированные интегральные графики многолетних 
колебаний годовых осадков. 

Здесь фаза с осадками ниже нормы (маловодная) занимает многолетний период 
с 1890 по 1953 гг. т. e. 63 года, а противоположная ей многоводная фаза охватывает 
период с 1953 по 2012 гг. – 60 лет. Здесь значение среднемноголетнего модульного 
коэффициента для двух фаз 123 летнего цикла в среднем по трем станциям 
соответственно равно: K=0.92 (маловодная фаза) и K=1,10 (многоводная).

В общем ходе изменения ординат разностных интегральных кривых 
прослеживаются как высокочастотные колебания, так и внутривековые. Однако 
в многолетнем ходе ординат интегрально-разностных кривых по трем регионам 
наблюдаются свои локальные особенности. Известно [4], что надежность 
определения нормы годовых осадков или годового стока гарантируется при 
включении в расчет периода лет, охватывающего один или несколько замкнутых 
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циклов. В противном случае возникают дополнительные погрешности, вызванные 
фазовым отклонением ординат циклической кривой от климатической нормы. 

В табл. 1 приводятся результаты расчета фазовой δf, случайной δs и суммарной 
δ погрешностей применительно к наиболее вероятным значениям параметров, 
определяющих норму годовых атмосферных осадков на территории Республики 
Молдова.

Таблица 1. Значения погрешностей определения нормы годовых осадков при 
различной продолжительности наблюдений (для Cv=0,25, Т=123 года и Ak=0,15, 
r(1)=0.2).

Наименование ошибок
Значения погрешностей расчета нормы годовых осадков, 

в %, при продолжительности наблюдений в N лет
10 20 40 70 80 100 120

Случайная ошибка, δs 7,9 5,6 4,0 3,0 2,8 2,5 2,3
Фазовая ошибка, δf 9,5 9,2 7,9 5,1 4,0 1,8 0,0

Автокорреляции 
 

9,7 6,8 4,9 3,7 3,4 3,0 2,8

Суммарная ошибка,

 δ= δf+ δs+ 

27,1 21,6 16,8 11,8 10,2 7,3 5,1

Поэтому необходимым условием для определения достоверной нормы 
годовых осадков является установление предельно допустимых погрешностей, 
сообразуясь с результатами оценок фазовой и случайной погрешностями. Эти 
вопросы можно реализовать путем приведения статистических параметров 
годовых сумм осадков к многолетнему периоду на основании применения 
метода отношений [1] основываясь на материалах многолетних наблюдений по   
пунктам-аналогам (станции Сорока, Кишинэу, Чимишлия).

Применительно к речному стоку можно считать установленным, что наряду 
со случайными колебаниями стока, в их чередовании наблюдается выраженная 
закономерность ─ чередование многоводных и маловодных периодов (циклов). 
Поэтому многолетний ход стока и других компонентов водного баланса, 
можно представить, как совокупность случайных годичных отклонений не от 
квазипостоянного среднемноголетнего значения, а от некоторой закономерно 
(циклически) изменяющейся во времени величины. 

Решение проблемы моделирования циклических колебаний годового 
стока на практике встречается, с целым рядом трудностей. В многолетнем 
ходе гидрометеорологических величин наблюдается не один, а целый ряд 
накладывающихся друг на друга циклов разной продолжительности и 
амплитуды.

Причинами периодических колебаний компонентов водного баланса могут 
служить как циклические изменения солнечной активности, так и изменения 
атмосферной циркуляции и одновременно влияния глобального потепления [9]. 

Более полная картина синхронности и цикличности в колебаниях общего 
годового, подземного и поверхностного стока может быть получена при 
использовании и анализе многолетних колебаний компонентов   годового стока, 
на основе нормированных по Cv ординат разностной интегральной кривой.  Этим 
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методом обработаны ряды общего, подземного и поверхностного годового стока 
для основных рек севера, центра и юга страны, а также данные по годовому стоку 
реки Днестр у створа г. Бендеры (рис. 2-5). 

Приведенные графики, прежде всего, иллюстрируют удовлетворительную 
временную синхронность колебания всех трех компонентов годового стока 
исследуемых малых рек, в том числе и р. Днестр. 

Рис. 2. Совмещенные интегральные кривые генетических компонентов 
годового стока реки Вилия, пост Бэлэсинешть (северный регион).

Рис. 3. Совмещенные интегральные кривые генетических компонентов 
годового стока реки Когылник, пост Хынчешть (центральный регион).

Рис. 4. Совмещенные интегральные кривые генетических компонентов 
годового стока реки Тараклия, пост Тараклия (южный) регион.
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В тоже время в пространственном отношении для рек южных регионов 
прослеживается противоположная, асинхронная тенденция многолетних 
колебаний генетических компонентов годового стока в сравнении с реками 
северных и центральных регионов страны.

Рис. 5. Совмещенные разностные интегральные кривые компонентов годового 
стока реки Днестр, г. Бендеры, за период с1881 по 2010 гг.

Наглядный характер циклических колебаний общего и подземного стока 
Днестра за более чем вековой период (1881-2010 гг.) изображается на рисунке 
5. Здесь за 129 лет четко выделяются два замкнутых внутривековых цикла с 
различными параметрами. Для большей ясности числовые параметры этих 
циклов приводятся в таблице 2.

Таблица 2. Параметры циклических колебаний компонентов годового стока 
рек Республики Молдова

Первый цикл 1881- 1964 гг. Второй цикл 1965 – 1999 гг.

Продолжительность, 
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ем
а

сп
ад

а

cK sK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общий годовой сток

83 17 66 1,55 0,70 0,22 30 17 13 1,90 0,05 0,49

Подземный сток

83 34 49 1,46 0,60 0,26 35 18 13 2,10 0,48 0,60

В соответствии с принципами анализа циклических закономерностей и 
полученными результатами, относящихся к анализу колебаний годовых осадков, 
циклический характер колебания годового стока Днестра, судя по данным 
приведенных в табл. 2 и на рис. 5, выражен достаточно четко. Здесь фазовая 
амплитуда почти 3-4 раза выше, чем в годовых суммах осадков. Это указывает 
на то, что уровень фазовой погрешности при определении среднемноголетней 
величины годового стока Днестра, особенно его подземной составляющей, может 
достигать высоких значений, в случае если продолжительность наблюдений 
будет существенно меньше продолжительности замкнутых циклов. 
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Приведенный анализ показывает особую значимость в исследовании характера 
циклических колебаний компонентов годового стока рек, как показателя 
надежности и достоверности оценки водных ресурсов Молдовы. 

Совместные наблюдения над стоком р. Днестр у гидрометрических постов 
Залещики и Бендеры охватывают период с 1881 по 2010 гг. с определенными 
перерывами, которые восстанавливались по уравнениям локальной регрессии. 
По совместным рядам средних годовых расходов воды по створу Залещики (QZ) 
и створу Бендеры (QB) вычислялся промежуточный годовой расход Qint) через 
разность (QB-QZ=Qint). Результаты статистической обработки, составленных 
рядов приводятся в таблице 3.

Таблица 3. Результаты статистической обработка характеристик годового стока 
Днестра, приведенного к 129-летнему периоду (1881- 2010 гг.)

Гидрометрические
створы

Площадь 
водосбора, 

км2

Средний 
многолетний сток Коэффициент

вариации
Средняя квадратич-
ная погрешность,%расход,

м3/с
слой, 

мм/год

г. Залещики 24600 237 303 0,29 2,5
г. Бендеры 66100 309 148 0,29 2,5
Промежуточный сток 41500 72,0 55,0 0,54 4,7

Важным итогом выполненных оценок статистических параметров водных 
ресурсов можно считать результат определения характеристик промежуточного 
стока. Осредненная по площади, выделенного участка водосбора, норма годового 
стока равная 55,0 мм/год может быть принята в качестве реального эталона для 
территории Республики Молдовы в границах бассейна Днестра. 

В этом отношении представляет интерес анализ многолетних колебаний стока 
с промежуточной площади водосбора на фоне временной изменчивости годового 
стока притоков Днестра, протекающих на территории Р. Молдова.

Представленные на рисунке 6 совмещенные разностные интегральные 
кривые колебания годового стока рек Молдовы убедительно подтверждают 
существование удовлетворительной синхронности с характером колебания 
промежуточного стока Днестра. Это обстоятельство имеет важный практический 
смысл при приведении стока рек Республики Молдова к длинному периоду (129 
лет) обеспечив, при этом гарантированную точность расчета потенциальных 
водных ресурсов страны. 

Для установления характера циклических колебаний промежуточного 
стока за период наблюдений с 1881 по 2010 года, на рис. 6 приводится такая же 
интегральная кривая за 129 лет. В сущности, на графике обнаруживается один 
замкнутый цикл с несколько асимметричными по продолжительности фазами 
спада и подъема, для которых значения осредненных модульных коэффициентов 
соответственно равны 0,69 и 1,55. Это указывает на то, что в фазе спада, 
продолжавшийся 73 года годовой промежуточный сток Днестра в среднем 
составлял 38 мм/год, но в фазе подъема он возрастал почти в 1,5 раза. Характерно, 
что в период этой фазы в интервале с 1954 по 1983 годы, на протяжении 29-ти 
лет промежуточный сток, в среднем, увеличился почти в 2 раза, достигая 110 мм/
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год. Начиная с 1983 года, в силу значительного регулирования стока верхнего 
Днестра, значение промежуточного стока резко снижается, а с 1995 возможно 
продолжается новая фаза роста, вызванная обильным притоком дождевых вод 
при паводках 2008 и 2010 года. Следует отметить, что такой ход многолетних 
колебаний стока присущий малым и средним притокам среднего и нижнего 
Днестра. Это в сущности позволяет осуществить приведение годового стока на 
основе использования в качестве аналога промежуточного стока Днестра. 

Рис. 6. Совмещенные интегральные кривые годового стока рек Республики 
Молдова и промежуточного годового стока Днестра за годы совместных 
наблюдений.

Выводы
В качестве инструмента для анализа циклических колебаний годовых сумм 1. 

осадков использованы нормированные через коэффициент вариации разностные 
интегральные кривые и автокорреляционные функции. При полном замкнутом 
цикле степень отклонения годовых сумм осадков от среднемноголетнего значения 
в этих фазах, не превышает в среднем ±10%.

Согласно выполненным расчетам при периоде наблюдений 50 лет 2. 
Фазовая ошибка, нормы осадков не превышает 6,0 %. При суммарном учете трех 
источников погрешностей (случайной, фазовой и автокорреляции) допустимая 
погрешность расчета нормы осадков (10%) достигается при периоде наблюдений 
80 и более лет.

Временные особенности многолетних колебаний компонентов 3. 
годового стока характеризуются полной синхронностью, что подтверждает 
наличие направленной взаимосвязи поверхностного и подземного стока на 
всей территории Молдовы, и обеспечит оценку компонентов годового стока с 
допустимой погрешностью.
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ANIVERSĂRI

EXCELENŢA  SA  ACADEMICIANUL VALERIU RUDIC 
ŞI  BIOR-UL

(acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)

Profesor universitar,
doctor hab., Doctor Honoris Causa  
al USMF   „Nicolae Testemitanu”, 

academician;

Director 
al Institutului de Microbiologie                                             

şi Biotehnologie al AŞM,

Director 
al Şcolii doctorale „Ştiinţe Biologice” din     

cadrul Universităţii AŞM;

Om emerit, Laureat al Premiului de Stat  
şi OMPI, deţinător a multiplelor medalii şi 

distincţii naţionale şi internaţionale

Este bine cunoscut, că ştiinţa şi tehnologiile determină gradul de bunăstare a 
societăţii, prosperitatea ţării, nivelul de educaţie şi locul acesteia în ierarhia sistemului 
global al popoarelor, fapt ce determină dezvoltarea intensă a ştiinţei nu numai în ţările 
economic dezvoltate, dar şi în cele ce se afl ă în curs de dezvoltare. Practica dezvoltării 
sustenabile a diferitor ţări mărturiseşte, că numai acele din ele au succese în rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă asigurarea prosperării socio-economice, strategia 
dezvoltării a cărora se bazează pe ştiinţă. 

A devenit axiomă, că succesul ştiinţei depinde de volumul de fi nanţare a acesteia 
şi de nivelul de pregătire ştiinţifi că a cadrelor, inclusiv, de capacităţile intelectuale, 
manageriale, de perseverenţa, atitudinea de prestanţă a liderului ştiinţifi c, de moralitatea 
înaltă şi caracterul acestuia, ce impune respect din partea subalternilor etc., postulate 
confi rmate şi prin practica dezvoltării microbiologiei şi biotehnologiei la noi în ţară. 
Succesele ştiinţifi ce fundamentale şi aplicative ale Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM sunt în mare măsură condiţionate de activitatea academicianului 
Valeriu Rudic, care pe tot parcursul activităţii sale ca director şi om de ştiinţă manifestă 
capacităţi manageriale şi intelectuale deosebite, clarviziune şi creativitate, prin ce a 
obţinut aprecierea şi stima societăţii oamenilor de ştiinţa. Pe bună dreptate Dumnealui 
este apreciat de cei, care-i cunosc activitatea ştiinţifi că, ca mare autoritate remarcată 
în microbiologie şi biotehnologie, «încoronat» cu cele mai prestigioase distincţii 
de stat pentru merite distinse în dezvoltarea ştiinţei: Ordinul de Onoare (2014), 
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Ordinul Gloria Muncii (1995), titlul onorific Om emerit al Republicii Moldova (2000). 
Pentru activitatea inovaţională şi de promovare a invenţiilor a obţinut 207 medalii de 
aur, 99 de argint şi 35 de bronz la expoziţii internaţionale de inventică şi creativitate, 
desfăşurate în Brussels, Pitsburgh, Geneva, Iaşi, Sofia, Casablanca, Zagreb, Londra, 
Manila, Moscova, Varşovia, Bangkok, Seul, Taiwan şi al.) La aceste manifestări 
Dlui academician V.Rudic i s-au acordat peste 30 de distincţii prestigioase şi premii 
speciale, printre care Titlul de Inventator remarcabil OMPI şi Premiile şi Medaliile de 
Aur OMPI (1994, 1996, 1998), Titlul onorific ”Inventator de elită al României, (1994), 
Medalia de aur Henry Coanda (1994), Cavaler, apoi Ofiţer şi Comandor al  Ordinului 
Merite de lʼInvention (1995, 1996, 1998, Belgia), Ordinul Meritul European (1997), 
Medalia de aur şi Ordinul Pro-meritus Grand Prix a Comunităţii Europene pentru 
Promovarea Invenţiilor (2003 şi 2008), Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Sf. Ioan  
(de Malta, 2002),  şi al Marii Cruci a Ordinului Sf. Andrei (Scoţia, 2000).  
Dl academician V.Rudic este laureat al Premiului de Stat al republicii Moldova în 
domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producerii (1998), Premiului Parlamentului (1999) 
şi Premiului Guvernului (2000) Republicii Moldova, Premiului „Inovatorul anului” 
(2004), Premiului Mare „Casablanca”, Premiului „Pentru realizări remarcabile” 
(2003, 2005, SUA), Premiului şi Medaliei de aur a Federaţiei Ruse „Pentru merite  
deosebite in inventică” (2007, Rusia) ş.a.

Valeriu Rudic s-a născut sub o stea norocoasă, într-o familie de învăţători ‒ 
Filip şi Valentina Rudic, în sudul Basarabiei, comuna Talmaz, judeţul Tighina la  
18 februarie 1947, a doua lună a anului, care în basmele populare se consideră că aduce 
la viaţă descendenţi cu puteri supranaturale, menirea cărora este de a făuri, a fi faurii 
pământului, a face lucruri deosebite şi obiecte vrăjite. Adică destinul i-a fost să fie 
făuritor, creator, fondator, inventator şi nu întâmplător a fost să devină fondatorul unei 
noi direcţii în microbiologie şi biotehnologie – ficobiotehnologiei, sintezei microbiene 
orientate a substanţelor bioactive şi biotehnologiilor de obţinere a produselor valoroase, 
creator a noilor preparate medicamentoase; ctitorul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie; savant şi inventator cu renume mondial.

Graţie mamei sale Valentina, profesoară, a crescut într-o atmosferă lipsită de 
agitaţie, binevoitoare şi respectuoasă, ce i-a format un comportament calm, chibzuit, 
echilibrat, tacticos şi un caracter de luptător şi de lider şi mai mult, cu un comportament 
elegant, amabil, manierat şi disciplinat. Firesc, mama insista ca fiul  să se ocupe numai 
şi numai cu pregătirea lecţiilor, dar el de fiecare dată se străduia să rezerve timp şi 
pentru a   gospodări pe lângă casă, considerând această activitate ca obligaţiunea sa de 
bărbat, realizarea căreia nu-i împiedica să înveţe din primul an de studiu cu eminenţă.

În semn de recunoştinţă pentru succesele la învăţătură şi comportare exemplară 
i se repartizează un bilet în tabăra unională a copiilor „Artek”, dar, fiind foarte 
responsabil vizavi de familie se dezice de această posibilitate unică şi rămâne să 
lucreze în vacanţa de vară în colhoz pentru a agonisi prin munca sa în bugetul familiei 
o sumă oarecare de bani. În clasa a X-a participă la olimpiada raionala a elevilor şi 
câştigă concursul la literatura şi limba moldovenească, la limba franceză şi chimie, 
caz fără precedent pentru raionul Căuşeni. În acelaşi an a câştigat concursul la limba 
moldovenească şi literatură la olimpiada republicană a elevilor. Din acel timp, Valeriu 
Rudic a devenit numele de referinţă nu numai la învăţătură, dar şi în sport: în clasa a 
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XI-a câştigă titlul de campion al Republicii Moldova la lupte libere şi-i inclus în echipa 
naţională şi participă la campionatul unional, organizat în or. Mahacikala,  Daghestan,  
unde ocupă locul şase. 

Referitor la viitoarea cale a vieţii sale, după absolvirea şcolii cu medalia de aur, 
era decis din timp – nu-şi imagina o altă specialitate, decât de a îmbrăţişa medicina, de 
a deveni medic, spre ce îl călăuzise mămica sa, care suferea de o maladie incurabilă. 

În acel timp, absolvenţii cu medalie de aur, ce doreau să facă studii la Institutul 
de Stat de Medicină, susţineau examenul la fizică. Valeriu susţine examenul cu brio, pe 
nota 5 şi este înmatriculat printre primii viitori studenţi.

Din primele zile de studiu în Institut, atmosfera socială strictă şi autoritatea 
deosebită a corpului academic, l-au impresionat pe viaţă. Până în prezent vorbeşte cu 
sentimente de recunoştinţă despre profesorii universitari Jiţă V., Cereş N., Matcovschi 
C., Galeţchi P., Ghidirim Gh. ş.a., care l-au impresionat prin bunătatea, căldura 
sufletească, prestigiul şi cunoştinţele lor profunde.

Permanent agenda de lucru era organizată în aşa fel, ca să reuşească nu numai să 
însuşească obiectele de studiu, dar şi să continue activitatea sportivă. Din primul an de 
învăţământ, graţie cunoştinţelor şi răspunsurilor profunde la seminare, se bucura de o 
stimă deosebită din partea corpului didactic. Apropo, coordonarea strictă a activităţii 
sale conform planului de lucru i-a permis nu numai să obţină cea mai prestigioasă bursă 
în acel timp – bursa leninistă, dar şi multiple titluri de campion al Republicii Moldova 
la lupte libere şi să devină Maestru în sport al fostei URSS.

În anul III de studii se căsătoreşte cu studenta cursului I de la Institutul de 
Pedagogie „Ion Creangă”, Larisa Jerebco, în care era amorezat încă din clasa a XI-a şi 
cu care au crescut şi educat un fecior şi o fiică, care la rândul lor, i-au bucurat cu doi 
nepoţi şi o nepoţică.

Atitudinea riguroasă faţă de sine şi de procesul de acumulare a cunoştinţelor, 
manifestată pe întreaga perioadă de studiu s-a soldat cu absolvirea Institutului 
de Medicină cu menţiune. Rectorul Institutului de Medicină, academicianul  
V. Anestiadi îi propune de a continua studiile în aspirantură la catedra de microbiologie.  
Dumnealui, cu mare entuziasm iniţiază şi efectuează investigaţii sub tutela profesorului 
universitar V. Nichitin, cunoscut microbiolog, în scopul elaborării noilor şi perfecţionării 
metodelor existente de identificare a holerei, care în acel timp avea o răspândire largă 
pe teritoriul fostei URSS.

Analiza retrospectivă a conţinutului lucrărilor ştiinţifice ale aspirantului, doctorului 
în medicină, doctorului habilitat în biologie, profesorului universitar, membrului 
corespondent, academicianului V. Rudic certifică caracterul fundamental-practic al 
activităţii ştiinţifice a cercetărilor sale şi ale colegilor. Tezele de doctor şi doctor habilitat, 
monografiile şi articolele ştiinţifice, invenţiile, preparatele medicamentoase, lucrările 
discipolilor, implementările în practică sunt direcţionate spre rezolvarea problemelor 
practice actuale, cu care se confruntă societatea. 

Graţie consacrării entuziasmate cercetărilor direcţionate spre estimarea 
particularităţilor biochimice, în baza determinării capacităţilor fermentative ale 
vibrionilor holerici în materialul de studiu fără separarea lor în cultură pură, aspirantul 
V. Rudic elaborează o metodă biochimică originală, ce permite identificarea rapidă a 
vibrionilor în conformitate cu grupa întâi a lui Heilerg. Concomitent, creează medii de 
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diagnostic diferenţiat fără zaharoză. Rezultatele acestor elaborări au fost incluse în teza 
de doctor în medicină la specialitatea „microbiologie”, susţinută  prin votul unanim al 
membrilor Consiliul de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat al Institutului de 
Stat de Medicină în anul 1974. Pe parcursul anilor 1974-1975 activează în calitate de 
colaborator ştiinţific inferior în Institutul de Igienă şi Epidemiologie. 

Ziua de 9 septembrie 1975 a fost începutul unei noi etape în formarea şi dezvoltarea 
ca om de ştiinţă a doctorului în medicină V. Rudic: Dumnealui se angajează ca lector 
superior la Universitatea de Stat din Moldova. În primii ani de activitate la această 
Universitate continuă, în colaborare cu unii colegi de breaslă din alte instituţii ştiinţifice, 
să elaboreze noi metode de identificare a microorganismelor patogene.

Deoarece, în acea perioadă de timp, în lume, inclusiv în Republica Moldova (la 
Facultatea de Biologie a Universităţii de Stat), biologii erau preocupaţi cu explorarea 
noilor surse biologice de obţinere a produselor alimentare şi medicamentoase, doctorul 
în medicină V. Rudic se include în acest ciclu de cercetări, ceea ce îl face să-şi 
schimbe brusc direcţia investigaţiilor ştiinţifice. De aceea, în 1982-1983 întreprinde 
un stagiu ştiinţific la Universitatea Berkley din California (SUA), unde se efectuau  
studii relativ analoage.

Reîntorcându-se la Universitatea de Stat, având o viziune clară asupra viitoarele 
studii, desfăşoară un complex de cercetări privind elaborarea bazelor ştiinţifice şi practice 
ale biotehnologiilor de obţinere dirijată a biomasei microalgelor şi cianobacteriilor 
şi a preparatelor medicamentoase în baza acestei biomase. În această perioadă 
inventează şi implementează o instalaţie originală de cultivare a algelor, precum şi 
biotehnologia obţinerii biomasei de spirulină pentru hrana animalelor şi a preparatelor 
medicamentoase ES-1 şi ES-2, care au manifestat efecte cardiotrope şi eficacitate 
înaltă în tratarea şocului traumatic. Concomitent, a elaborat un procedeu de reglare a 
biosintezei ficobiliproteidelor şi obţinerii biomasei spirulinei cu conţinut determinat 
a ficocianinelor, ce i-a permis de a utiliza biomasa spirulinei în industria alimentară, 
cosmetică şi în medicină. Aceste elaborări au servit ca bază a tezei de doctor habilitat 
„Биологические основы получения биомассы микроводорослей и перспективы ее 
применения”, susţinută cu brio în anul 1990 la Moscova, în Institutul Unional Ştiinţific 
de Proiectare şi Construcţie în Domeniul Biochimiei Aplicative.

Ca semn de înaltă apreciere a rezultatelor ştiinţifice, activităţii didactice şi de 
pregătire a cadrelor peste un an după susţinerea tezei de doctor habilitat, în anul 1991 i 
se conferă titlul de profesor universitar. Cercetările sus menţionate au creat fundamentul 
ştiinţific al fondării unei direcţii noi în biotehnologie – fotobiotehnologia, care are ca 
scop rezolvarea unor probleme în industria alimentară şi producerea medicamentelor. În 
baza acestei direcţii ştiinţifice a fost elaborată tehnologia cultivării microorganismelor 
fotosintetizante – cianobacteriilor şi algelor microscopice, în special a celor verzi şi 
roşii, procedee de sinteză dirijată a substanţelor bioactive, căile utilizării biomasei şi a 
preparatelor microbiene în zootehnie, fitotehnie, cât şi în medicină. În baza biomasei de 
spirulină au fost obţinute preparate medicamentoase ES-1 şi ES-2, primul din care poate 
fi utilizat în profilaxia traumelor, iar al doilea – exercită  o acţiune cardiostimulatoare, 
antiaritmică şi antiischemică. 

O nouă etapă în realizarea potenţialului ştiinţific şi organizatoric al doctorului 
habilitat, profesorului universitar Valeriu Rudic, care a început în anul 1991 a 
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fost condiţionată de propunerea de a conduce Sectorul de microbiologie al AŞM.  
În acelaşi an, graţie eforturilor noului director, în baza sectorului nominalizat, a fost 
organizat Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, funcţia de director al căruia o  
îndeplineşte până în prezent.

Aprofundarea şi extensiunea investigaţiilor în domeniul ficobiotehnologiei au 
făcut posibilă fondarea unei altei direcţii ştiinţifice noi – sinteza microbiană orientată 
a substanţelor bioactive şi elaborarea tehnologiilor avansate de obţinere  dirijată a 
preparatelor biologice. Această direcţie se bazează pe concepţia ştiinţifică, conform 
căreia sinteza microbiană orientată a substanţelor bioactive se realizează prin reglarea 
componenţei mediului şi condiţiilor de cultivare în corespundere cu specificul 
activităţii biosintetice a microorganismelor la diferite etape de creştere şi multiplicare, 
iar ca stimulatori ai sintezei se utilizează compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie, 
precum şi alte substanţe de diferită origine, care se implică în biosinteza celulară în 
măsura necesităţilor metabolico-fiziologice ale microorganismelor.

Studiile direcţionate în corespundere cu această direcţie s-au soldat cu aşa realizări 
importante, ca elaborarea tehnologiilor de obţinere: 1) a biomasei de cianobacterii şi 
microalge cu un conţinut sporit de carotenoizi (β-caroten, astaxantin); ficobiliproteine; 
polizaharide; 2) a biomasei de spirulină cu un conţinut sporit de bioelemente  
(Zn, Se, Cr); 3) a ficocianinei şi a ficoeritrinei.

În anul 1995 Dl Rudic Valeriu este ales în calitate de membru corespondent, iar 
în 2000 – de membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Studiile biotehnologice 
ample de valorificare a spirulinei prin elaborarea unor modele originale industriale 
de cultivare dirijată, de sinteză orientată a principiilor bioactive cu efecte sanogene, 
producerea biomasei cu un conţinut biochimic prognozat, prin modificarea unor modele 
de extragere şi separare din biomasa de spirulină a complexelor bioactive în combinare 
cu metode şi procedee biochimice, care au inclus şi fracţionarea principiilor bioactive 
şi purificarea lor, s-au finalizat cu obţinerea unui nou preparat – BioR®, care posedă 
acţiune citoprotectoare, regeneratoare, antiinflamatoare, hipolipemiantă, antiaterogenă, 
hepatoprotectoare, imunomodulatoare, antivirotică, antioxidantă, antifungică, 
reproductivo-stimulatoare. Principiile bioactive, ce determină polifuncţionalitatea  
preparatului, sunt prezentate de: aminoacizi, oligopeptide, produşi intermediari ai 
metabolismului glucidic şi lipidic, macro- şi microelemente esenţiale.

În baza preparatului BioR au fost elaborate 13 forme medicamentoase, examinate 
şi confirmate de Comisia Medicamentului, apoi înregistrate la Ministerul Sănătăţii 
al Republicii Moldova, care, actualmente, sunt produse de SRL „Ficotehfarm”, 
„Universalfarm”, „Farmaprim”, „Eurofarmaco” şi S.A. „Farmaco”. Printre acestea 
menţionăm BioR® soluţie injectabilă 0,5% şi BioR® capsule 5,0 mg;  BioR® supozitoare 
10,0 mg;  BioR® ovule 5,0 mg; BioR® gel 1% şi  Levobior unguent şi Angenol gel.

În prezent, în bază de BioR® au fost dezvoltate, înregistrate  şi introduse în 
fabricaţie noi produse igienice – BioR® spray nazal şi BioR® spray buco faringian. În 
R. Moldova şi România au fost înregistrate noi suplimente alimentare Imunobior® (ce 
conţine polizaharide sulfatate şi zinc incorporat) şi Aterobior® (ce conţine fosfolipide 
şi seleniu incorporat). 

Printre succesele ştiinţifice ale acad. V. Rudic, merită o înaltă apreciere şi 
tehnologiile de cultivare şi obţinere a biomasei cu un conţinut chimic prognozat şi 
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selectarea tulpinilor de microorganisme ca obiecte biotehnologice.
Despre activitatea ştiinţifică prodigioasă a acad. V. Rudic demonstrează şi faptul, 

că Dumnealui este autor a peste 1240 lucrări ştiinţifice, inclusiv a 6 monografii, 
16 manuale pentru studenţi şi elevi ai claselor IX-XII, a 28 de elaborări metodice. 
Monografiile „Культивирование микроводорослей и перспективы их применения” 
(1992); „Aspecte noi ale biotehnologiei moderne” (1993); ”Ficobiotehnologia – realizări 
noi în medicină” (1995); ”Bazele normative ale laboratoarelor de diagnostic clinic” 
(2006); „Fotobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice” „BioR. Studii 
biomedicale şi clinice” (2007) au devenit cărţi de căpătâi pentru specialişti.

Indiscutabil, este aportul acad. V. Rudic şi în pregătirea cadrelor de înaltă 
calificare. A fondat şcoala ştiinţifică în ficobiotehnologie. Sub conducerea Dumnealui 
au fost elaborate şi susţinute 44 de teze, printre care  a 9 doctori habilitaţi. Continuă 
să tuteleze 4 teze de doctor habilitat şi 10 de doctor. În funcţia de conducător al Şcolii 
doctorale „Ştiinţe biologice” din cadrul Universităţii AŞM contribuie la asigurarea 
calităţii studiilor de doctorat, pregătirii cadrelor științifice de cea mai înaltă calificare.

Realizările importante ale acad. V. Rudic în dezvoltarea ficobiotehnologiei, în 
crearea preparatelor medicamentoase şi în pregătirea cadrelor se datoresc  muncii asidue 
în fiecare zi, creativităţii, capacităţilor de a cointeresa specialişti din diferite domenii 
de activitate pentru a participa în realizarea ideilor Dumnealui, a selecta colaboratori 
executori talentaţi, erudiţiei, precum şi aptitudinilor de a crea în  colectiv  o atmosferă 
socială prietenoasă.

Indiscutabil este faptul, că acad. V. Rudic este un savat cu renume mondial în 
domeniul microbiologiei, ficobiotehnologiei, în elaborarea preparatelor medicamentoase 
cu o largă palitră de influenţă cu caracter sanogen, cum este BioR-ul, despre ce denotă şi 
aprecierea personalităţii Dumnealui de către acad. V. Anestiadi: „La 18.02.1947 natura 
ne-a fericit ştiinţa şi spiritualitatea autohtonă creând pe fondatorul microbiotehnologiei 
moldave ilustrul savant academicianul Rudic, etalon, pilon al tezaurului baştinei. Aţi 
înscris o sclipitoare filă în istoria recentă, sunteţi onoarea AŞM”, precum şi decernarea 
titlului Doctor Honoris Causa  al Alma Mater - Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

La această vârstă, la care, conform datelor Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie, intelectul şi creativitatea oamenilor de ştiinţă în biologie se află în 
apogeul de manifestare, Vă dorim sanogenitate psihică, somato-viscerală şi socială, noi 
succese în dezvoltarea microbiologiei şi ficobiotehnologiei şi în crearea noilor preparate 
orientate spre fortificarea şi menţinerea sanogenităţii organismului uman.

                 

Academicienii  T. Furdui, Gh. Duca,  
A. Gulea, I. Toderaş, doctorii în ştiinţă 
Valentina Ciochină, Liliana Cepoi,  
A. Chirilov, Svetlana Codreanu, Vera Miscu.
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CĂRŢI  NOI
BIOLOGI  DE  ALTĂDATĂ  ŞI  DE  AZI 

(Portrete. Amintiri. Viaţă ştiinţifică) 
O carte dăruită de Acad. Prof. Constantin Toma *

Trebuie să fiu sincer şi să spun că nu am bănuit cât 
de greu şi răscolitor este să scrii un “Cuvânt înainte” 
la o carte ca aceasta, pe care ne-o oferă astăzi Acad. 
Prof. dr. Constantin Toma. Dovadă a îndelungatelor 
şi generoaselor preocupări ale autorului cu privire 
la diferitele aspecte ale istoriei ştiinţei biologice, 
culegerea pe care o subscriem cuprinde prezentarea 
unor personalităţi ale Biologiei cu prilejul aniversării 
acestora, biografii mai ample, cu referiri la opera 
ştiinţifică, prilejuite de comemorări şi alte evenimente, 
toate privitoare la domeniul Biologiei româneşti şi,  
în special, al Botanicii. 

Urmează prezentarea vieţii şi operei unor 
personalităţi din Republica Moldova, dar şi ample 
expuneri ale vieţii şi operei unor importante 
personalităţi din istoria Biologiei, a Botanicii 

îndeosebi. Avem, apoi, un întreg capitol de adevărată Istorie a Biologiei ieşene, de 
importanţă naţională şi internaţională, exprimată prin activitatea ştiinţifică şi didactică 
a unor instituţii cum ar fi Grădina Botanică din Iaşi, Filiala Iaşi a Academiei Române, 
Universitatea din Iaşi, Staţiunea de Cercetări Biologice “Profesor Ioan Borcea” de 
la Agigea, Staţiunea de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice “Stejaru” de la 
Pângăraţi sau importante manifestări ştiinţifice, istoria unor domenii ale Biologiei şi a 
Botanicii, în special.

Ceea ce străbate, însă, din această ofertă a Academicianului Constantin Toma este 
noianul de arbori ai unei păduri “semper virens”, cu rădăcinile viguroase în secolul al 
nouăsprezecelea şi care au învins toate vitregiile timpului şi ale istoriei, dând fructele 
cunoaşterii, ale ştiinţei până acum, la începutul secolului douăzeci şi unu; acestea sunt 
vieţile şi operele ştiinţifice ale personalităţilor ţării noastre, asupra cărora cu multă 
dragoste, atenţie şi patriotică responsabilitate s-a aplecat autorul, pentru a ni le reda, 
nouă, celor de astăzi, precum şi urmaşilor noştri.

De aceea, aşa cum spuneam la început, acest “Cuvânt înainte”, nu poate fi scris decât 
cu o intensă trăire sufletească, deoarece nu-l poţi concepe fără să parcurgi, încă o dată, 
vieţile atâtor oameni de valoare, ilustrate mai amplu sau mai succint în acest text, după 
împrejurările sau scopurile propuse. Şi nu poţi să nu simţi fiorul de mândrie patriotică 
atunci când îţi dai seama, încă o dată, de valorile adăugate patrimoniului mondial 
ştiinţific de înaintaşi şi de colegii noştri, evocaţi cu generozitate de Academicianul 

*  Cuvânt înainte la cartea Biologi de altădată şi de azi (Portrete. Amintiri. Viaţa ştiinţifică) 
de CONSTANTIN TOMA, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2015, 453 pp.
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Prof. Constantin Toma.
 Îi avem astfel, din nou, alături, pe toţi cei care nu mai sunt şi de a căror aură tutelară 

trebuie să ne bucurăm mereu. Iar această aură nu poate şi nu trebuie anulată nici de 
timp, nici de istorie, cum nu pot fi anulaţi genitorii noştri biologici. Numai astfel putem 
să ne onorăm datoria de a ne compara cu înaintaşii, pentru a putea să îndeplinim cea 
mai mare dorinţă a lor, aceea de a-i depăşi, căci numai atunci ei îşi vor fi realizat scopul, 
visul şi menirea în sânul neamului căruia îi aparţin !

Pe de altă parte, cum toţi au fost şi suntem oameni, aflăm din cartea de faţă şi multe 
aspecte ale vieţii personalităţilor prezentate, care ne fac să apreciem şi mai mult şi cu 
mai multă obiectivitate activitatea acestor oameni de seamă. Este vorba, uneori, de 
incredibile drame personale care au fost depăşite, de adevărate lupte sociale şi economice 
sau de voinţă, străduinţă şi hotărâre ieşite din comun pentru îndeplinirea unor nobile 
scopuri profesionale şi ştiinţifice. Iar uneori ne uimeşte generozitatea unora, care din 
avutul lor, adesea modest, au sprijinit financiar, prin burse de studiu, tineri pasionaţi 
şi talentaţi, sau au contribuit la ctitorirea unor importante obiective ştiinţifice, “mutatis 
mutandis”, adevăraţi mecena.

Şi alte aspecte ale istoriei Biologiei româneşti se doresc a fi desprinse din cartea 
prezentă. Observăm cum înaintaşii noştri, care s-au realizat până la cel de al Doilea 
Război Mondial, îşi făceau pregătirea superioară în celebre Universităţi din Franţa, 
Germania, Austria, Italia, etc., pregătind teze de doctorat şi lucrări ştiinţifice care le-au 
adus cele mai înalte şi distinse aprecieri din partea marilor personalităţi ale timpului. 
Li s-au recunoscut meritele, fie prin oferirea de posturi în instituţiile universitare 
şi ştiinţifice, fie prin premii sau chiar titluri de membri ai Academiilor din ţările 
respective. Dar, la fel de important a fost faptul că acei oameni, cu patriotismul în genele 
celulelor lor, s-au întors acasă toţi, în ţara lor, lucrând în mod conştient pentru ca noi  
să fim ceea ce suntem astăzi.

Apoi, poate la fel de importante şi interesante sunt cele ce se desprind din analiza 
prezentului text, cu privire la ce şi cum s-a trăit şi creat în domeniul ştiinţei, în perioada 
de după cel de Al Doilea Război Mondial, 1946-1989. Nu pot să fac greşeala pe care cei 
necunoscători sau rău intenţionaţi o fac numind-o “perioada comunistă” sau socialistă 
pe care noi le-am compromis. În realitate, a fost o dictatură de dezvoltare, de tip socialist 
şi rămâne valabil răspunsul pe care Acad. Prof. Mircea Ifrim l-a dat, în acest sens, 
unei Doamne Primar din Suedia, care ne acuza de compromiterea şi demonetizarea 
conceptului de Socialism. “Doamnă, a zis el – în tot ce mi-aţi spus aveţi dreptate, cu 
o mică obiecţie. Dumneavoastră credeţi că un lucru care nu este construit se poate 
dărâma? În ţara noastră n-a fost Socialism. La noi, în ultimă instanţă, a fost o dictatură 
care a degenerat foarte tare, aşa încât socialismul este la dumneavoastră, comunismul 
este în chibuţurile din Israel, dar în niciun caz la noi în ţară...” Iar Doamna Primar a 
înţeles şi a apreciat spusele D-lui Prof. Mircea Ifrim.  

Doar că obiceiul ilogic a rămas, atât în străinătate cât şi la noi, de a da vina mereu şi 
a învinovăţi de comunism pe cei care au trăit acea epocă, deşi ea ne-a fost impusă chiar 
de cei care astăzi ne condamnă. Deci, nu se poate aprecia cu adevărat ceea ce s-a realizat 
şi cum s-a realizat în domeniul ştiinţei în acea epocă, despre care trebuie să curgă, în 
scris, atâta cerneală (sau toner!) câtă apă pe Dunărea noastră. Dezastrul nostru, ca ţară şi 
popor, a fost pecetluit la Yalta, când capetele mari (sau mai bine zis “capetele tari” ale 
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puterilor occidentale) au “pedepsit” pe nedrept România, făcând-o cadou, cu nepăsare 
şi cruzime, lui Stalin (se pot foarte simplu argumenta aceste afirmaţii, dar nu este cazul 
aici). Oricum, trebuie spus că la noi, sub ocupaţie până în 1964-1965, s-a instalat cel 
mai dur sovietism, unde 20.000.000 de oameni au rămas închişi într-un “lagăr” în care 
schimburile ştiinţifice individuale cu străinătatea au devenit aproape imposibile, iar 
informarea bibliografică, scumpă, trebuia suportată din veniturile personale foarte mici, 
aşa cum se ştie. Astfel, în timp ce în Polonia, aproape fiecare Catedră avea contracte 
de zeci de mii de dolari cu străinătatea, la noi acest lucru era condamnat şi, practic, 
imposibil pentru marea majoritate a personalului din mediul academic. Şi, totuşi, cei ce 
au lucrat pe tărâmul ştiinţei în această perioadă, atât în domeniile de cercetare mai puţin 
costisitoare (şi mai ales în aceste domenii), dar şi în unele cazuri chiar în domenii de 
vârf, prin pasiune şi insistenţă au putut realiza multe, aşa cum rezultă din cartea Acad. 
Prof. Constantin Toma, el însuşi fiind un exemplu, opera lui în domeniul Morfologiei 
şi Anatomiei Vegetale fiind unanim recunoscută şi bucurându-se de înaltă apreciere în 
străinătate. S-au realizat, de asemenea, mari valori ştiinţifice care au fost integrate în 
patrimoniul ştiinţific mondial, Academia Română fiind unul dintre sprijinitorii discreţi 
şi constanţi ai cercetării, la care a contribuit, în acelaşi mod, preşedintele-ministru al 
Cercetării româneşti multă vreme, Mihai Florescu. Apoi, după 1965, s-au înfiinţat 
numeroase instituţii de cercetare, sub egida Academiei, a Consiliului Naţional pentru 
Cercetare şi Tehnologie, a unor Universităţi, a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
a Academiei de Ştiinţe Medicale etc., încât personalul de cercetare în domeniile 
Biologiei fundamentale şi aplicate (în agricultură, medicină, industrie) depăşea câteva 
mii! Chiar şi în domeniul schimburilor ştiinţifice, dacă cercetătorii noştri nu puteau 
participa la întâlniri internaţionale, s-a putut organiza la noi, la Staţiunea de Cercetări 
Marine “Profesor Ioan Borcea” “Simpozionul internaţional MAMBO” în domeniul 
Biologiei Marine, în 1968, cu participarea cercetătorilor din toate ţările mediteraneene 
şi a profesorilor UNESCO.

Nu trebuie omis faptul, care reiese din cartea acad. prof. Constantin Toma, cum că, 
în domeniile mai puţin costisitoare, cum au fost cunoaşterea biodiversităţii floristice 
şi faunistice, s-au redus handicapurile faţă de ţările din Apus prin publicarea operelor 
specialiştilor români, sub egida Academiei Române, concretizate în cele 13 volume 
privind Flora României şi 15 volume cu aproape 80 de fascicole privind Fauna 
României. S-au realizat, însă, şi alte obiective de mare importanţă şi actualitate, ca de 
exemplu Institutul de Biologie şi Patologie Celulară din Bucureşti, cu aportul moral al 
marelui laureat Nobel, George Emil Palade.

Dar asta nu este totul. Autorul ne dezvăluie şi realizările oamenilor de 
ştiinţă din Republica Moldova, mai puţin cunoscuţi nouă şi pe care îi integrează  
ştiinţei universale. 

Fiind o însumare a mii de date privind dezvoltarea Biologiei în România, lucrarea 
D-lui academician prof. Constantin Toma ne prilejuieşte multe şi interesante reflecţii, 
trebuind totuşi să pomenim cel puţin două nume şi situaţii celebre. De exemplu, nu ne 
putem imagina haosul ce ar fi domnit în Biologie, ceea ce ar fi dus la stagnarea totală 
a progresului, fără ordinea pe care o face Carl Linné (1707-1778) prin nomenclatura 
binară şi clasificarea lumii vii. Astfel, nici o cercetare nu se poate realiza în Biologie 
fără să ştii numele corect al speciei cu care lucrezi. Rezultă, din ampla prezentare a 
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vieţii şi operei savantului, importanţa uriaşă a operei sale, locul meritat pe care îl ocupă 
printre cele mai remarcabile figuri ale biologiei din toate timpurile.

O altă evocare a unei situaţii stranii şi contradictorii care mi se relevă din amintire 
este evoluţia teoriei celulare, asociată cu importanţa microstructurilor, de fapt a 
nanostructurilor şi a structurilor morfologice în general, în viaţa şi funcţionarea 
organismelor şi a evoluţiei lor. Ştim ce importanţă a avut descoperirea structurii spaţiale 
a ADN-ului, de către Crick, Watson şi Wilkins, descoperire omagiată cu “Premiul 
Nobel” în 1962, dar şi pasul înainte făcut de George Emil Palade, prin noile tehnici de 
microscopie electronică, favorizând descoperirea ribozomilor sau granulele lui Palade, 
precum şi a altor structuri celulare, stabilind rolul lor în sinteza proteinelor. Şi aceste 
descoperiri au fost omagiate prin acordarea “Premiului Nobel” în 1974 cercetătorilor 
George Emil Palade şi Christian de Duve.

În acelaşi timp, însă, la noi erau de condamnat cercetările morfologice, fiind chiar 
riscant să te afişezi cu aşa ceva, deoarece o mare personalitate a Biologie româneşti, 
fiind încă şi fiziolog şi având mare putere de decizie, asemeni unui Lâsenko sovietic, 
susţinea sus şi tare, în conferinţe şi articole scrise, că “nu interesează culoarea sau 
structura, alcătuirea unui .....tractor ci….. randamentul lui”. Ca şi cum ar exista 
randament fără o anumită bază structurală! Doamne, Doamne, sfântă ignoranţă şi 
oarbă ignorare a informaţiei ! Doar era contemporan cu Crick, Watson şi Wilkins şi cu  
George Emil Palade !

Dar, revenind la cartea D-lui academician prof. Constantin Toma, Capitolul al 
III-lea pune în evidenţă numeroase aspecte ale dezvoltării Biologiei după 1989 când, 
în pofida faptului că finanţarea cercetării a stagnat nepermis de mult, totuşi datorită 
libertăţii de stabilire a contactelor ştiinţifice cu străinătatea şi acordarea unor burse şi 
granturi de cercetare tinerilor din mediul academic, aceştia au dovedit vigurozitatea 
intelectuală a plămadei lor, urcând rapid în topul calitativ al cercetării europene 
şi fiindu-le recunoscute meritele prin publicarea rezultatelor în reviste de renume 
şi cotate, prin atribuirea de responsabilităţi internaţionale etc. Cel mai important 
lucru, însă, spre lauda lor, deşi posibilităţile materiale de care dispun în prezent sunt 
absolut nesatisfăcătoare, este faptul că nu acceptă citatul poetului Marcus Pacuvius, 
preluat de Cicero – “Ubi bene ibi patria” – şi cred probabil, ca şi mine, că este de 
preferat să mişti din loc o pietricică în ţara ta, pentru poporul tău, decât o stâncă  
pe alte meleaguri, pentru alţii.

Astfel se împlineşte, aproape miraculos, dorinţa înaintaşilor care, întorşi în ţara 
lor, au avut parte de situaţii materiale adesea deplorabile. Totuşi au lucrat, au trudit în 
cercetarea biologică şi pentru noi cei de astăzi.

Iată, deci, cum bogăţia impresionantă a datelor din cartea Profesorului 
biolog Constantin Toma constituie pentru toţi o sursă inepuizabilă de informare 
şi provoacă, în acelaşi timp, la ample meditaţii de scientică, istorie a ştiinţei, etică 
profesională şi responsabilitate cetăţenească şi, de ce nu, la reflecţii asupra omeniei şi 
omenescului în cercetarea ştiinţifică şi în procesul didactic, de transmitere mai departe  
a cunoaşterii dobândite.

Avem deci, ce să citim şi la ce să medităm.

Prof. Emerit dr. Ionel Andriescu
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi – Romania 
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ABSTRACTS 
  

UDC: 612-056.32
DIRECTED FORMATION OF HUMAN HEALTH - THE MOST IMPORTANT 

TASK OF PHYSIOLOGY AND SANOCREATOLOGY. II. STANDARDS OF 
STRUCTURAL-FUNCTIONAL COMPONENTS FORMING INTEGRAL HEALTH.

(Plenary lecture at the V-th International Congress of Physiologists of the Commonwealth 
of Independent States (CIS) and the V-th Congress of Biochemists of Russia). Furdui T. I., 
Ciochina V. K., Furdui V. T., Vrabie V. G., Glijin А. G. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, No 1(331), p. 7-15.

Directed formation of health requires a standard which enables to determine individual 
levels of its manifestation. As a matter of fact, such a standard is absent in the contemporary 
literature. The existing health units: «physiological norm», «norm of reaction», «functional 
optimum», «the greatest concordance of the organism in its interaction with the environment», 
«harmonious life in a constantly changing environment» and others, do not objectively reflect 
the state of health and do not enable to measure its individual level of exteriorization. That’s 
why they cannot be used in sanocreatology.

For the first time, the standard – «sanogenic level of individual health», which enables to 
assess the state of both integral health and its principal components, has been grounded and 
described.

17 references, 7 figures.
Key words: standard of health, sanocreatology, integral health.
Received February 22, 2017

UDC: 591.513.3:577.121. 
CONDITIONED REFLEX ACTIVITY OF ALBINO RATS DURING A LONG-

TERM CONSUMPTION OF STREPTOMYCES FRADIAE CNMN-AC-11 BIOMASS. 
Sheptitsky Vladimir, Bereziuc Iulia, Burtseva Svetlana. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, No 1(331), p. 16-24.

Experiments with male white rats revealed for the first time, that a long-term consumption 
of the biomass of Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11- originated from from Moldovan soil 
strain, facilitates active avoidance learning process in young animals and especially substantially 
stimulates conditioned reflex activity of old rats. That finding opens up certain prospects of 
Streptomyces fradiae metabolites use with the view of maintenance of cognitive processes in 
the period of functions diminution.

36 references, 2 figures.
Key words: conditioned reflexes, streptomyces, biomass, metabolites, neuroprotective 

properties.
Received March 20, 2017

UDC: 636.085.1:612
THE IMPACT OF THE EXCESS AND DEFICIENCY OF FOOD RATION 

NUTRIENTS ON THE CONDITION OF THE ORGANISM THROUGH THE PRISM 
OF SANOCREATOLOGY (REVIEw OF LITERATURE). Polyakova Lilya. //Buletinul 
Aacademiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, No 1 (331), p. 24-32.

In article have been briefly reviewed current nutrition systems which, de facto, do not take 
into account the specificity of life, age period, the level of health, and may not provide sanogenity 
of organism because they create an excess or deficiency of nutrients. From the point of view of 
sanocreatology, only those food systems can provide directional effects on the organism, which 

Abstracts Abstracts



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

181

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

are based on the fundamental principles of the theory of nutrition sanocreatology. 
45 references.
Key words: food allowance, nutrients, excess, deficiency.
Received January 4, 2017.

UDC: 612.822.8 + 612.822.3. 
THE INFLUENCE OF ELECTRICAL STIMULATION OF THE HYPOTHALA-

MIC OREXINERGIC ACTIVATING SYSTEM ON THE FEEDING BEHAVIOR IN 
wHITE RAT. Listopadova Lyudmila, Baciu Anatolie, Sheptitsky Vladimir. //Buletinul 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2017, No 1 (331), p. 32-38.
By experimental approach, with the help of deep brain stimulation of impulse activity of 

orexinergic neurons of lateral hypothalamic area, we successfully modified feeding behavior 
and emotional background in laboratory animals and thereby proving the important role of the 
orexin activating system in feeding behavior regulation.

14 references, 2 tables, 3 figures.
Keywords: the orexinergic activating system; lateral hypothalamic area; feeding behavior; 

motivation; rewarding.
Received march 31, 2017.

UDC: 581.1
INFLUENCE OF REGLALG ON THE ACCUMULATION OF BIOMASS AND 

PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN CALLUS AND CELL AGGREGATES OF 
GOLDEN ROOT (RHODIOLA ROSEA L.). Călugăru-Spătaru Tatiana. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2017, No 1 (331), p. 39-47.

This article presents the results on the influence of plant growth regulator Reglalg, diluted 
at different ratio with cultivation medium Murashige–Skoog, on the biomass and chlorophyll 
pigments accumulation of in vitro cultivated callus and cell aggregates of Rhodiola rosea L. 
Introduction of the Reglalg into the culture media has exerted a beneficial influence on the 
proliferation of callus and cell aggregates of R. rosea, the final effect being dependent on the 
concentration of the preparation into the culture media. The increase of R. rosea biomass in 
liquid media was almost twice higher compared to those on solid media. Reglalg had also 
manifested a positive action on chlorophyll content, which provides in vitro accumulation of 
secondary metabolites. 

32 references, 2 tables, 4 figures.
Keywords: Rhodiola rosea, callus, cell aggregates, chlorophyll a, chlorophyll b, 

carotenoids.
Received March 15, 2017

UDC: 581.1.03:581.14 
IDENTIFICATION OF wATER STATUS INVOLVEMENT IN THE STRESS-

MEMORY FORMATION IN PLANTS EXPOSED TO REPEATED DROUGHT 
STRESS. Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae. 
 //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2017, No 1 (331), p. 48-58.

Experimental data have been obtained with reference to the reasoning about the concept of 
plant stress-memory existence – as a feature of memorizing response mechanisms to incidents 
induced by a previous stress and reacting quickly and adequately to repeated stress over time. It 
has been established, that plants which have been subjected to a moderate drought in the early 
stages of ontogenesis show an increased tolerance to repeated drought in the critical period. It 
has been confirmed the hypothesis about the possible involvement of water status components 
on the plant stress memory formation in repeated drought conditions.

44 references, 3 tables, 1figure.
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Keywords: plant soybeans, maize, the water status, drought, stress-memory.
Received April 26, 2017

UDC:616.1-08:571.2
GENE EXPRESSION OF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG CHILDREN 

AND ADULTS. Duca Maria, Palii Ina, Abdusa Daniela. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, No 1(331), p. 59-66.

The use of molecular-genetic methods allowed to estimate gene expression in relation to 
age in healthy human subjects and in patients with cardiovascular disease. The study revealed 
differentiated gene expression, thus genes expression in the group of children was increased 
in patients compared to healthy ones, while in the group of sick adults the content of genes 
transcripts was diminished compared to healthy adults. In diseased subjects, was observed a 
diminished expression for 61,1% of genes in adults and 33,3% of genes in children group. In 
healthy subjects, was attested an increased expression for 94,4% of genes in adults and 5,5% 
of genes in children. Knowing the expression of genes under different conditions will develop 
the health monitoring and will provide interesting insights for future developments in global 
personalized medicine.

21 references, 2 figures, 2 table
Key words: gene expression, age, health status, pathology, health conditions, disease 

conditions
Received March 30, 2017

UDC:632.3:635.64
CAUSATIVE AGENTS OF LEAVES AND ROOT DISEASES OF TOMATO, 

BARLEY AND CORN GENOTYPES. Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda, 
Coșalîc Cristina, Bejan Vasile, Schin Victoria. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2017, No 1(331), p. 66-73.

It was established the frequency and the degree of attack of the foliar diseases at tomatoes, 
corn and barley. It were identified genotypes with medium resistance that present interesе for 
amelioration. By macro- and microscopy methods was identified the fungus species – causative 
agents of different diseases (leaf maculation, root and grains rot) of the mentioned cultures. 
As common causing pathogens of fungal diseases are Alternaria alternata and Fusarium 
oxysporum. 

9 references, 4 tables, 6 figures.
Key words: tomatoes, corn, barley, resistance, fungus.
Received February 09, 2017

UDC: 635.64:631.527.5
PREDICTION OF  INITIAL PARENTAL TYPE SELECTION EFFICIENCY 

FOR THE DEVELOPMENT OF TOMATO HETEROTIC F1 HYBRIDS THROUGH 
ASSESSMENT OF THE DOMINANCE DEGREE OF VALUABLE BREEDING 
TRAITS. Makovei Milania D., Botnari Vasile F. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2017, No 1(331), p. 73-82.

The paper reports the findings of the studies on the peculiar features of inheritance of a 
number of valuable breeding traits (the plant growth type; leaf and cluster shape; the color, size, 
shape and thickness of fruit pericarp; the presence of the green shoulder and peduncle abscission 
layer, as well as the duration of the vegetation period) in the F1 hybrids developed using tomato 
types with strongly expressed phenotypic effect of trait manifestation including the keeping 
quality genes nor and rin. We have determined the dominance degree and heterotic effect, as 
well as the frequency of the trait inheritance types at cultivation of F1 hybrids in different years 
(2014-2015). Dependence of the dominance direction of the valuable breeding traits on the 
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crossing components has been demonstrated, which denotes that trait dominance is feasible to 
control through correct selection of initial parental types for hybridization, accelerating thereby 
the process of developing heterotic F1 hybrids with a predetermined trait set. We have identified 
F1 hybrid combinations (7) that display heterosis for three to five traits at cultivation of plants 
during different years, that are of practical interest for cultivation in the open field in conditions 
of Republic of Moldova. 

7 references, 3 tables.
Key words: tomato, F1 hybrids, traits, inheritance, heterosis 
Received April 03, 2017.

UDC: 597.215:502.7(478)(051)
ADAPTIVE CAPACITY OF FISH INDICATOR SPECIES IN THE CHRONIC 

POLLUTION. Bulat Dm. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, 
No 1(331), p. 83-90.

In most of Moldova natural aquatic ecosystems are found nonlethal concentrations of 
pollutants. This form of prolonged but of moderate intensity action of pollutants on the structural-
functional condition of local ichtiocenosys is the subject of this paper. In ecosystems with a long-
term exposure to pollution, it has been demonstrated the existence of active selection process 
stabilizing the proliferation of resistant genotypes even among taxa recognized as bio-indicators 
of clean water, which in the future may cause some reservations about using hypersensitive fish 
indicator species in monitoring the status of aquatic ecosystems.

11 references, 2 tables, 1 figure.
Keywords: bioindication, biodiversity, abundance, ecosystem, population, anthropogenic 

factors, adaptive capacity.
Received January 10, 2017.

UDC: 598. 244.2 : 57.045(476)
wHITE STORK (CICONIA CICONIA) POPULATION RISKS IN CONDITIONS 

OF ANTHROPOGENIC IMPACT AND CLIMATE CHANGE IN THE REPUBLIC OF 
MOLDOVA. Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochirka Natalia, Buciuceanu 
Ludmila, Jurminski Serghei, Crudu Vasile. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
vieţii. 2017, No 1(331), p. 90-100.

The result of the research was based on the census of the population of species Ciconia 
ciconia in the reproductive period and evaluation of the population dynamics in recent decades. 
The reproductive potential, biological characteristics, causes of increasing synanthropization 
were studied. The research results can serve as a basis for the development of proposals for 
the protection of birds in different environmental situations, implementation of biotechnical 
measures to protect habitats and improve conditions for the breeding of this species. 

35 references, 2 tables, 4 figures.
Key words: white stork, population dynamics, spatial distribution, breeding biology, 

synantropization, climate change, anthropogenic influence.
Received April 14, 2017

UDC: 595.421 
ABUNDANCE AND DISTRIBUTION OF TICKS (ACARI: IXODIDAE) IN THE 

“CODRII” RESERVE. Morozov A.C. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
vieţii. 2017, No 1(331), p. 100-104.

Numerical evaluation of ixodid ticks with “lying in wait” type of attack was carried out 
in the “Codrii” reserve and the adjacent territory during the years 2011-2014. Number and 
distribution of hungry imago ticks were estimated on a territory of 0,5 km2, with proportionally 
presented basic mesorelief and vegetation elements (from forest belts to bushes and steppes). 
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On investigated territory were collected 5 species. Number of collected ticks varied from 0,1 to 
21 individuals for 200 m. The seasonal dynamics of activity was studied. 

10 references, 1 table, 2 figures..
Keywords: ixodid tick, Moldova, reserve Codrii, abundance and distribution, the number 

of ticks.
Received December 20, 2016

UDC: 579.6
ANTIOXIDANT AND ANTIRADICAL ACTIVITY OF SPIRULINA PLATENSIS 

CNMN-CB-11 UNDER INDUCED STRESS IN LARGE SCALE CULTURE 
CONDITIONS. Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, 
Djur Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc 
Viorica, Doni Veronica. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017,  
No 1(331), p. 105-111.

The study looks into the light stress influence on the antioxidant and antiradical activity of the 
Spirulina platensis CNMN-CB-11 strain in industrial production conditions. It was determined 
Spirulina culture response to the lighting stress by assessing antioxidant and antiradical indirect 
test values. It was established that the diminution of the illumination period to 4 hours out of 
24 during the exponential growth phase leads to an increase in the antioxidant activity of the 
ethanolic and hydric extracts out of the collected biomass. The stress of illumination changed 
significantly antiradical activity which was reduced by 30-50% in the case of ethanol extracts 
and increased by 50-100% in the case of water extracts. It was determined the immediate effect 
of lighting stress on antiradical activity of both types of extracts.

14 references, 2 tables.
Key words: Spirulina platensis, light stress, antioxidant activity, antiradical activity
Received May 04, 2017.

UDC: 579.083.13.+579.24
THE  EFFECT  OF Fe3O4 NANOPARTICLES ON BIOPRODUCTION PARAME-

TERS OF RHODOTORULA GRACILIS CNMN-Y-30 YEASTS. Usatîi Agafia, Beșliu Alina, 
Chirița Elena, Borisova Tamara. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2017, № 1 (331), p. 111-117.

The paper provides the results of investigation about the influence of Fe3O4 nanoparticles 
with dimensions of 10 nm, at various concentrations, on productivity and biochemical 
composition of pigmented yeast stain Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. It has been found that 
Fe3O4 nanoparticles in concentration of 0.5 to 30.0 mg/l do not significantly modify the cellular 
biomass. Significant changes were observed in the biochemical composition of the yeast. Fe3O4 
nanoparticles, by acting on yeast biomass, reduce the protein and carbohydrate content. High 
concentrations of nanoparticles cause significant disturbance of antioxidant enzymes catalase 
activity. In perspective, these results will help to develop the theoretical foundations and 
practical studies in the context of Fe3O4 nanoparticles use in nanobiotechnology.

24 references, 4 figures.
Keywords: Rhodotorula gracilis, Fe3O4 nanoparticles, productivity, proteins, carbohydrates, 

catalase.
Received April 03, 2017

UDC: 579.8+579.083.13+582.28
ACTION OF NANOPARTICLES OF Fe3O4 AND Fe(0) ON MICROMYCETES 

GROwTH IN THE PRESENCE OF TRIFLURALIN. Sîrbu Tamara, Zop Anna, 
Guţul Tatiana. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017,  
№ 1 (331), p. 117-124.
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The paper presents new data on the impact of nanoparticles (NP) Fe3O4 and Fe(0) on 
micromycetes growth in the presence of trifluralin (TF). It was demonstrated that NP of Fe3O4 can 
increase TF biodegradation. The influence of NP Fe3O4 on growth of micromycetes in presence 
of TF depends on their dimension and concentration, and on method of cultivation. Without TF, 
the influence of NP on growth of micromycetes by is more pronounced. The most efficient are 
NP with dimensions of 20-25 nm. As result of Penicillium sp.11 cultivation in presence of TF 
(500 mg/l) and NP in concentrations 1 mg/l and 10 mg/l, the biomass accumulation is by 1,7 
times higher than in experimental sample with TF and by 2.8 times – than in control sample. 
NP of Fe(0) have got negative effect on growth of micromycetes in presence of TF regardless of 
concentration and method of cultivation. 

12 references, 11 figures.
Key-words: nanoparticles (NP); trifluralin (TF); micromycetes; biomass.
Received February 01, 2017

UDC: 579.23.+579.24
THE INFLUENCE OF ZNO NANOPARTICLES ON SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE CNMN-Y-20 YEAST STRAIN UNDER ALCOHOL-INDUCED STRESS 
CONDITIONS. Chiseliţa Natalia. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 
2017, № 1 (331), p. 124-132.

The paper presents research results regarding the influence of ZnO nanoparticles on cell 
morphology, cell growth and biomass production of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 
yeast, cultivated under alcohol-induced stress conditions. Microscopic studies have demonstrated 
a presence of insignificant changes in yeast cell morphology at cultivation in the presence of 
nanoparticles and alcohol. The monitoring of cell reproduction and biomass production in 
experimental variants have demonstrated a stressful action of the alcohol, added to the nutrient 
medium in 10% concentration, the biomass amount decreasing by 2-fold compared with the 
control. The added ZnO nanoparticles to the nutrient medium supplemented with 5% alcohol 
had a negative impact on the yeast productivity, the amount of biomass decreasing by 13-18% 
compared to the control sample. 21 references, 7 figures.

Keywords: NPs ZnO, alcoholic stress, Saccharomyces cerevisiae, cell morphology, cell 
growth, biomass production.

Received April 03, 2017

CZU: 579.6
VIABILITY AND MORPHO-CULTURAL CHARACTERS OF THE STRAIN 

STREPTOMYCES CANOSUS CNMN-AC-02 AFTER LYOPHILIZATION IN THE 
PRESENCE OF CYANOBACTERIAL EXTRACT. Bîrsa Maxim. //Buletinul Academiei de 
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017, № 1 (331), p. 132-141.

This article presents data on the influence of extract of amino acids and oligopeptides of 
cyanobacteria Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 on the viability and stability of 
morpho-cultural properties of strain Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 after lyophilization 
and long term storage. It was established that the completing of the protective medium gelatin 
2.5% + glucose 7.5%, with cyanobacterial extract (5 mg/ml) at a concentration of 0.1; 1.0 and 
10.0 %/V lead to increased viability of culture by 15.3-20.1 % in comparison with control. 
Moreover the number of viable cells after lyophilization was by 5.6-10.4 % higher than control. 
Minimal morbidity, high viability of 99.7-107.4 % and morpho-cultural stability after a year 
of preservation with cyanobacterial extract highlights the efficiency of its use for long term 
preservation. No significant difference between viability of the samples rehydrated with distilled 
water and the solution of cyanobacterial extract at a concentration of 0.01; 0.1 and 1.0 %/V 
reveals the inappropriateness of using freeze-dried extract to revitalize strain.
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43 references, 1 table, 2 figures
Keywords: streptomycetes, cyanobacteria, viability, lyophilization, lyoprotectant, morpho-

cultural characters.
Received March 31, 2017

UDC: 551.583.1.634.1
THE CLIMATE CHANGES IN THE SOUTHERN PART OF REPUBLIC 

OF MOLDOVA (THE DANUBE – BLACK SEA DISTRICT BASIN). Nedealcov 
Maria, Bejan Iurie. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017,  
№ 1 (331), p. 141-144.

High climate variability in last decades requires more detailed research at the level of river 
basin in order to take into account attested changes of the climatic conditions, both in making 
various applicative decisions for a proper adaptation to these changes [1]. Cartographic modelling 
and application of climatic scenarios (RCP4.5 - for the air temperature and  atmospheric 
precipitation modelling) allowed us to demonstrate that in the near future years (2016-2035), 
in the small rivers valleys belonging to Danube - Black Sea basin (from the territory of the 
Republic of Moldova), the annual average temperature will record the highest values (+ 12.5° ... 
+ 12.9°C), and the annual amount of atmospheric precipitation will be at 450-500 mm or less. 
These new (more arid) climatic conditions will influence all day-to-day activities.

4 references, 3 figures
Keywords: climate change, Danube – Black Sea district basin, air temperature, atmospheric 

precipitations, climate scenarios.
Received April 14, 2017

UDC: 556.166 (478)
VARIATIONAL ANALYSIS OF PLUVIAL FLOODS CHARACTERISTICS. 

Jeleapov Ana. //Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017,  
№ 1 (331), p. 145-153.

The study is dedicated to assessment and analysis of statistical parameters of the main 
pluvial flood characteristics (pluvial floods maximum discharge and runoff). Based on regression 
analysis and GIS techniques there were identified correlation laws between these characteristics 
and there were proposed cartographic models, which can be used for the researches on watershed 
poorly studied from hydrological point of view. The results may be recommended to be used 
for determination of pluvial flood characteristics necessary for the study and design of flood 
protection measures.

10 references, 4 tables, 8 figures.
Key words: pluvial floods, temporal and spatial analysis, probability of maximal runoff and 

discharge
Received February 22, 2016 

UDC: 502.3:543.3; 504.4.054
SURFACE wATER POLLUTION INDEX ON REGULATIONS DISTINGUISHES 

FIVE CLASSES OF QUALITY. Sandu Maria, Tarita Anatol, Turcan Sergiu. //Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017, № 1 (331), p. 153-162.

This paper is based on developing a water pollution index using the 5 classes of surface 
water quality in order to ensure applicability water quality classification in accordance with the 
national norm. It is proposed to use the index after a scale of 100% based on the quality classes 
(I-V) under of substances concentration specified in the national regulation. The intermediate 
values of quality levels were determined based on the curves obtained for 23 parameters of 
classifying surface waters17 references, 1 figure, 5 tables, 

Keywords: Indicator of water pollution, physico chemical parameters, quality classe.
Received March 15, 2017
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UDC: 556.16 (478.9)
ANALYSIS OF CYCLIC VARIATIONS AND SYNCHRONICITY IN TIME 

AND SPACE OF ANNUAL COMPONENTS OF HYDROTHERMAL BALANCE OF 
THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Bejenaru Gherman. //Buletinul Academiei de Științe a 
Moldovei. Științele vieții. 2017, № 1 (331), p. 162-169.

The difference integral curves and autocorrelation functions normalized by the coefficient 
of variation were used for analyzing the cyclical fluctuations of annual precipitation sums and 
annual runoff. The total allowance for three sources of errors (random, phase and autocorrelation) 
is the permissible error in calculating the precipitation rate and the annual runoff (10%) achieved 
with a period of observation of 80 years or more. This allows bringing the series of annual 
runoff to a period that will provide an estimation of the components of the annual runoff with 
an allowable error.

10 references, 6 figures, 4tables. 
key words: the differential integral curve, cyclic oscillations, coefficient of variation, the 

standard deviation, the phase error.
Received April 03, 2017

РЕФЕРАТЫ   
УДК: 612-056.32
НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА – ВАЖНЕЙ-

ШАЯ ЗАДАЧА ФИЗИОЛОГИИ И САНОКРЕАТОЛОГИИ. II. ЭТАЛОНЫ 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ.  (Пленарный доклад на V-ом международном съезде 
физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России). Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй 
В. Ф., Врабие В. Г., Глижин А. Г. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 
2017, № 1 (331), с. 7-15.

Направленное формирование здоровья предполагает наличие эталона, позволяющего 
определить индивидуальные уровни его выраженности. В современной литературе, по 
существу, таковой отсутствует. Существующие единицы здоровья: «физиологическая 
норма», «норма реакции», «функциональный оптимум», «наибольшая согласованность 
организма при взаимодействии с окружающей средой», «гармоничная жизнь в постоянно 
меняющемся окружении» и др., не рефлектируют объективно состояние здоровья и не 
позволяют измерить его индивидуальный уровень экстериоризации, из-за чего они не 
могут быть использованы в санокреатологии.

Впервые обосновывается и описывается эталон – «саногенный уровень индивидуального 
здоровья», позволяющий оценить состояние, как интегрального здоровья, так и основных 
его составляющих. Библ. – 17, рис. – 7.

Ключевые слова: эталон здоровья, санокреатология, интегральное здоровье. 
Поступилa в редакцию 22 февраля 2017 

УДK: 591.513.3:577.121. 
УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ БИОМАССЫ ШТАММА STREPTOMYCES 
FRADIAE CNMN-Ac-11 Шептицкий В.А., Березюк Ю.Н., Бурцева С.А. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), с. 16-24.

В экспериментах на белых крысах-самцах впервые установлено, что длительное 
потребление биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, выделенного из почв 
Молдовы, облегчает процесс обучения навыку активного избегания у молодых животных 
и особенно существенно способствует стимуляции условно-рефлекторной деятельности 
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старых животных, что открывает определенные перспективы использования метаболитов 
Streptomyces fradiae с целью поддержания когнитивных процессов в период диминуации 
функций. Библ. – 36;  рис. –  2

Ключевые слова: условные рефлексы, стрептомицеты, биомасса, метаболиты, 
нейропротекторные свойства. 

Поступилa в редакцию 20 марта 2017

УДК: 636.085.1:612
ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА И НЕДОСТАТКА НУТРИЕНТОВ РАЦИОНА НА 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ САНОКРЕАТОЛОГИИ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ). Полякова Лилия. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 
2017, № 1(331), с. 24-32.

В статье кратко рассмотрены современные системы питания, которые, de facto, не 
учитывают специфики жизнедеятельности, возрастной период, уровень здоровья и не 
могут обеспечить саногенность организма, потому что создают избыток или недостаток 
нутриентов. С точки зрения санокреатологии, только те пищевые системы могут 
обеспечить направленное воздействие на организм, которые базируются на основных 
принципах теории санокретологического питания. Библ.-45.

Ключевые слова: рацион питания, нутриенты, избыток, недостаток.
Поступилa в редакцию 4 января 2017.

УДК: 612.822.8 + 612.822.3. 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ОРЕКСИНЕРГИЧЕСКОЙ 

АКТИВИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГИПОТАЛАМУСА НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
БЕЛЫХ КРЫС. Листопадова Людмила, Бачу Анатолий, Шептицкий Владимир.  
//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), c. 32-38.

Экспериментальным путем, применяя технику электростимуляции глубокого мозга, 
модулировали импульсную активность орексинергических нейронов латерального 
гипоталамического поля, чем удалось успешно модифицировать пищевое поведение и 
эмоциональный фон лабораторных животных и продемонстрировать, тем самым, важную 
роль орексиновой активирующей системы в регуляции пищевого поведения. Библ. - 14,  
табл. - 2, рис. -  3.

Ключевые слова: орексинергическая активирующая система; латеральное 
гипоталамическое поле; пищевое поведение; мотивация; вознаграждение.

Поступилa в редакцию 31 марта 2017

УДК: 581.1
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА РЕГЛАЛГ НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ 

И ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ПИГМЕНТОВ B КЛЕТКАХ КАЛЛУСА И 
КЛЕТОЧНЫХ АГРЕГАТАХ ЗОЛОТОГО КОРНЯ (RHODIOLA ROSEA L.).  
Кэлугэру-Спэтару Т.Н. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017,  
№ 1 (331), c. 39-47.

В данной статье представлены результаты влияния природного регулятора роста 
Реглалг, разбавленного в разных соотношениях со средой Мурасиге-Скуг, на накопление 
биомассы каллуса и клеточных агрегатов Rhodiola rosea L. культивируемые in vitro, а 
также на содержание в них  фотосинтезирующих пигментов. Введение препарата Реглалг 
в культуральную среду оказало положительное влияние на пролиферацию клеток в 
каллусе и в клеточных агрегатах R. rosea, которое зависело от конечной концентрации 
препарата в среде. Рост биомассы R. rosea в жидкой среде была практически в два раза 
выше, по сравнению с твердой питательной средой. Внесение препарата Реглалг  в 
культуральную среду оказывало положительное влияние  на накопление и содержание 
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хлорофилла, важного предшественника в биосинтезе вторичных метаболитов. Библ. - 32,  
табл. - 2, рис. -  4.  

Ключевые слова: родиола розовая, каллус, клеточные агрегаты, хлорофилл а, 
хлорофилл б, каротиноиды. 

Поступилa в редакцию 15 марта 2017

УДК 581.1.03:581.14
РОЛЬ ВОДНОГО СТАТУСА В ФОРМИРОВАНИИ СТРЕСС-ПАМЯТИ 

РАСТЕНИЙ К ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ ЗАСУХЕ. Штефырцэ А., Брынзэ Л., Ляху 
И., Бучачая С., Алуки Н. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017,  
№ 1 (331), c. 48-58.

Получены экспериментальные данные, аргументирующие концепцию существования 
у растений стресс-памяти – как свойства запоминания механизмов ответа, вызванного 
предыдущим стрессом, и способности реагировать более быстро и адекватно на стресс, 
повторяющийся во времени. Установлено, что растения, которые перенесли умеренную 
засуху на ранних этапах онтогенеза, проявляют более высокую устойчивость к повторной 
засухи в критический период. Подтверждена гипотеза о возможном участии компонентов 
водного статуса в формировании стресс-памяти растений и реакции на повторяющийся 
стресс. Библ.- 44, таб.- 3, рис. -1.

Ключевые слова: растения сои, кукуруза, водный статус, засуха, стресс-память.
Поступила в редакцию  26 апреля 2017

УДК:616.1-08:571.2
ЭКСПРЕССИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. Дука Мария, Палий Ина, Абдуша Даниела. 
//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), c. 59-66.

Применение молекулярно-генетических методов позволило оценить экспрессии 
генов по отношению к возрасту у здоровых людей и у людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Исследование показало дифференциальную экспрессию генов, таким 
образом, в группе больных детей уровень экспрессии генов повышается по сравнению со 
здоровыми детьми, в то время как в группе взрослых пациентов содержания транскриптов 
генов уменьшается по сравнению со здоровыми людими. У людей с заболеваниями 
было выявлено снижение экспрессии для 61,1% из генов у взрослых и 33,3% у детей. У 
здоровых людей было подчеркнуто увеличения экспрессии для 94,4% из генов у взрослых 
и 5,5% у детей. Знания экспрессии генов в различных условиях позволяет наблюдение 
за состоянием здоровья, обеспечивая возможности для развития персонализированной 
медицины.

Библ. – 21, рис. – 2, табл. – 2.
Ключевые слова: экспрессия генов, возраст, состояние здоровья, патологиa.
Поступило в редакцию 30 марта 2017

УДК: 632.3:635.64
ВОЗБУДИТЕЛИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИСТЬЕВ И КОРНЕЙ 

ГЕНОТИПОВ ТОМАТА, ЯЧМЕНЯ И КУКУРУЗЫ. Григорча С., Лупашку Г., Михня 
Н., Кошалык К., Бежан В., Скин В.//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 
2017, № 1 (331), с. 66-73.

Были установлены частота и степень поражения томата, кукурузы и ячменя листовыми 
болезнями. Выявлены генотипы со средней устойчивостью, представляющих интерес 
для селекции. Макро-  и микроскопическими анализами идентифицированы виды грибов 
– возбудителей различных болезней (листовые пятнистости, загниение корня и зерен) у 
названных культур. В качестве общих возбудителей грибных болезней выступают виды 
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Alternaria  alternata и Fusarium oxysporum. Библ.–9, таб.– 4,  рис. – 6.
Ключевые слова: томаты,  кукуруза,  ячмень,  устойчивость, грибы. 
Поступила в редакцию  09 февраля 2017

УДК 635.64:631.527.5
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПОДБОРА ИСХОДНЫХ 

РОДИТЕЛЬСКИХ  ФОРМ ПРИ СОЗДАНИИ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ 
F1 ТОМАТА ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДОМИНИРОВАНИЯ 
СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ. Маковей Mилания Д.,  Ботнарь Василий 
Ф. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), c. 73-82.

В работе представлены  результаты изучения особенностей наследования  ряда 
селекционно-ценных признаков (тип роста растений; форма листа и кисти; окраска, 
размер, форма и толщина перикарпия плода; наличие зеленого пятна у основания плода 
и коленчатого сочленения у плодоножки, а также длительности вегетационного периода) 
у гибридов F1, полученных с использованием форм томата с сильно выраженным 
фенотипическим эффектом проявления признаков, включая гены лежкости nor и 
rin. Определена степень доминантности и эффект гетерозиса, а также частота типов 
наследования признаков при выращивании растений гибридов F1 в разные годы (2014-
2015). Показана зависимость направления доминирования  изученных селекционно-
ценных  признаков от компонентов скрещивания,  что указывает на возможность 
управления доминированием признаков путем правильного подбора исходных 
родительских форм для гибридизации, и ускорения процесса получения гетерозисных 
гибридов F1 с заданным набором  признаков. Выделены комбинации гибридов F1 (7), 
проявляющие гетерозис по 3-5 признакам при выращивании растений в разные годы, 
которые представляют практический интерес для выращивания в открытом грунте в 
условиях Молдовы.  Библ. 7, таб. – 3.

Ключевые слова: томат, гибриды F1,  признаки, наследование,  гетерозис  
Поступила в редакцию  03 апреля 2017

УДК: 597.215:502.7(478)(051)
АДАПТИВНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ИНДИКАТОРНЫХ  ВИДОВ РЫБ В УСЛО-

ВИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. Булат Дм. //Известия Академии 
наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), с. 83-90.

В большинстве случаях, в естественных экосистемах Республики Молдова, 
констатируются не летальные концентрации загрязнителей.  Именно эта продолжительная, 
но не смертельная форма воздействия токсикантов на структурно-функциональное 
состояние местных ихтиоценозов обсуждается в данной статье. Доказано, что в 
экосистемах подвергнутых продолжительным загрязнениям, имеет место активная 
стабилизационная селекция, где выживают и процветают самые токсикорезистентные 
генотипы, включая признанные чувствительными виды индикаторы, что в будущем 
может представлять некоторые трудности в процессе дальнейшего их использования для 
мониторинга состояния водных экосистем. 

Библ.–11, таб.– 2, рис. – 1. 
Ключевые слова: Биоиндикация, биоразнообразие, обильность, экосистема, 

популяция, антропогенные факторы, адаптационный потенциал. 
Поступила в редакцию 10 января 2017

УДК: 598.244.2 : 57.045(476)
ПОПУЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ БЕЛОГО АИСТА (CICONIA CICONIA) В 

УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ  И ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Мунтяну Андрей,Зубков Николвй., Богдя Лариса, Сокирка 
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Наталья, Бучучану Людмила, Журминский Сургей, Круду Василий. //Известия Академии 
наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), с.  90-100.

В результате выполненных исследований были проведены учеты численности 
данного вида в репродуктивный период и оценена динамика численности его популяции 
в последние десятилетия. Изучался репродуктивный потенциал, биологические 
особенности, причины роста синантропизации вида. Результаты исследований могут 
служить основой для разработки предложений по охране птиц в различных экологических 
ситуациях, выполнения биотехнических мер с целью защиты мест обитания и улучшения 
условий размножения этого вида. Библ.–35, таб.– 2, рис. – 4. 

Ключевые слова: белый аист, динамика численности, пространственное распределение, 
биология размножения, синантропизация, изменения климата, антропогенное влияние.

Поступила в редакцию 14 апреля 2017

УДК: 595.421  
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ (ACARI: 

IXODIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА “CODRII”. Морозов Александр К.  
//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1 (331), с. 100-104.

В 2011-2014 г. в заповеднике “Codrii” и на сопредельной территории проведены 
учеты иксодовых клещей с подстерегающим типом нападения. Численность и 
распространение голодных имаго оценены на площадке размером 0,5 км2, в пределах 
которой пропорционально представлены основные элементы мезорельефа и варианты 
растительности, свойственные обследуемому региону (от лесных стаций до кустарников 
и степей). На исследуемой территории на волокушу отловлены 5 видов. Численность 
клещей варьировала от 0,1 до 21 особей на 200м. Исследована сезонная динамика 
активности. Библ.-10. Табл.-1, Рис. – 2.

Ключевые слова: иксодовые клещи, Молдова, заповедник Кодры, встречаемость и 
распределение, численность клещей.   

Поступила в редакцию 20 декабря 2017

УДК: 579.6
AНТИОКСИДАНТНАЯ И АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS CNMN-CB-11 НА ФОНЕ 
ИНДУЦИРОВАННОГО СТРЕССА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. Рудик Валерий, Рудь Людмила, Кирияк Татиана, Чепой Лилиана, 
Миску Вера, Джур Светлана, Кодряну Светлана, Думбрэвяну Вероника, Гелбет Виорика, 
Кельменчук  Виорика, Дони Вероника. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2017, № 1 (331), с. 105-111.

Изучено влияние светового стресса на антиоксидантную и антирадикальную 
активность штамма Spirulina platensis CNMN-CB-11 в условиях промышленного 
производства.Определяли реакцию культуры спирулины на длительность освещения, 
оценивая значения косвенных антиоксидантных и антирадикальных тестов. Установлено, 
что уменьшение периода освещения до 4 часов из 24 во время экспоненциальной 
фазы роста приводит к увеличению антиоксидантной активности спиртовых и водных 
экстрактов на основе из биомассы спирулины. Сокращение периода освещения 
значительно изменило антирадикальную активность, которая уменьшилась на 30-50% 
в случае спиртовых экстрактов и увеличилась на 50-100% в случае водных экстрактов. 
Определено непосредственное влияние светового стресса на антирадикальную активность 
обоих типов экстрактов. . Библ. – 14, рис. – 2.

Ключевые слова: Spirulina platensis,световой стресс, антиоксидантная активность, 
антирадикальная активность.

Поступила в редакцию 04 мая 2017
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УДК: 579.083.13.+579.24
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ Fe3O4 НА БИОПРОДУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ШТАММА ДРОЖЖЕЙ RHODOTORULA GRACILIS CNMN-Y-30. Усатый Агафия, 
Бешлиу Алина, Кирица Елена, БорисоваТамара //Известия Академии наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2017, № 1  ( 331), c. 111-117.

В работе представлены результаты исследования влияния наночастиц оксида железа 
размером 10 нм в различных концентрациях, на продуктивность и биохимический состав 
биомассы дрожжей Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Установлено, что наночастицы Fe3O4 
в концентрациях от 0,5 до 30,0 мг/Л не оказывают существенного влияния на количество 
полученной биомассы. Значительные изменения наблюдалась в биохимическом составе 
дрожжей. Под влиянием наночастиц Fe3O4 в биомассе дрожжей уменьшается содержание 
полисахаридов и белка. Высокие концентрации наночастиц вызывают значительные 
нарушения в активности  антиоксидантного фермента каталазы. В перспективе эти 
результаты будут способствовать развитию теоретических основ и практических 
исследований в контексте использования наночастиц Fe3O4 в нанобиотехнологии. Библ. 
– 24, рис. – 4.

Ключевые слова: Rhodotorula gracilis, наночастицы Fe3O4, продуктивность, белок, 
полисахариды, каталаза.

Поступила в редакцию 03апреля 2017

УДК: 579.8+579.083.13+582.28
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ Fe3O4 И Fe(0) НА РОСТ МИКРОМИЦЕТОВ В 

ПРИСУТСТВИИ ТРИФЛУРАЛИНА. Сырбу Тамара, Зор Анна, Гуцул Татьяна.  
//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1  ( 331), c. 117-124.

В работе представлены новые данные о влиянии наночастиц Fe3O4 и Fe(0) на рост 
микромицетов в присутствии трифлуралина. Было показано, что наночастицы Fe3O4 
способны повысить биодеградацию трифлуралина, Установлено, что влияние наночастиц 
Fe3O4 на рост микромицетов в присутствии ТФ зависит от их размеров и концентрации, 
а также от метода культивирования. В отсутствие ТФ влияние НЧ более эффективно на 
рост микромицетов. Более эффективными  оказались НЧ размером 20-25 нм: количество 
биомассы штамма Penicillium sp. 11, культивированного в присутствии ТФ 500мг/л 
и НЧ 1мг/л или 10 мг/л, превышает вариант с ТФ в 1,7 раз и в 2,8 раза контрольный 
вариант.Наночастицы Fe(0) в присутствии трифлуралина действуют отрицательно 
на рост микромицетов независимо от концентрации и метода культивирования.  
Библ. 12, Рис. 11. 

Ключевые слова: наночастицы (НЧ), трифлуралин (ТФ), микромицеты, биомасса.
Поступила в редакцию 01 февраля 2017

УДК: 579.23.+579.24
ВЛИЯНИЕ  НАНОЧАСТИЦ  ZnO  НА  ШТАММ  ДРОЖЖЕЙ  SACCHARO-

MYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 В УСЛОВИЯХ СТРЕССА. Киселица Наталья.  
//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1  ( 331), c. 124-132.

В статье представлены результаты исследований влияния наночастиц ZnO на 
морфологию клеток, размножение и продуктивность дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20, культивируемых в условиях стресса. Микроскопические исследования 
показали наличие незначительных изменений в морфологии клеток дрожжей, 
культивированых в присутствии наночастиц и этилового спирта. 

Мониторинг размножения клеток  и продуктивности в экспериментальных пробах 
выявил  ингибирующее влияние спирта на продуктивность дрожжей. При добавлении 
в питательную среду в концентрации 10%, количество биомассы уменьшилось в 2 
раза по сравнению с контролем. Наночастицы ZnO, добавленные в питательную среду 
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содержащую 5% спирта, также оказали негативное влияние на продуктивность дрожжей, 
снизив этот показатель  на 13-18% по сравнению с контролем.

Библ. – 21, рис. – 7.
Ключевые слова: наночастицы ZnO, стресс, Saccharomyces cerevisiae, морфология 

клеток, размножение, продуктивность. 
Поступила в редакцию 03апреля 2017

УДК: 579.6
ВЫЖИВАЕМОСТЬ И МОРФО-КУЛЬТУРНЫЕ СВОЙСТВА ШТАММА 

Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 ПОСЛЕ ЛИОФИЛИЗАЦИИ В ПРИСУТСТВИИ 
ЭКСТРАКТА  ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ. Бырса Максим. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1  ( 331), c. 132-141.

В работе представлены данные о влиянии экстракта аминокислот и олигопептидов 
из цианобактерии Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 на выживаемость и 
стабильность морфо-культуральных свойств штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac-
02 после лиофилизации и при долгосрочном хранении. Было установлено, что защитная 
среда желатин 2.5% + глюкозы 7.5%, с добавлением экстракта из цианобактерий (5 мг/
мл) в концентрации 0.1; 1.0 и 10.0 %/V повышает выживаемость штамма на 15.3-20.1 
% по сравнению с контролем. Более того, количество жизнеспособных клеток после 
лиофилизации было выше на 5.6-10.4 %, чем до лиофилизации. Высокая выживаемость 
(99.7-107.4 %) и стабильность морфо-культурных свойств после года хранения с 
применением цианобактериального экстракта подтверждает его эффективность 
в качестве защитного компонента при длительном хранении. Не существенная 
разница между выживаемостью проб регидратированных дистиллированной водой и 
раствором экстракта цианобактерий с концентрацией 0.01; 0.1 и 1.0 %/V, подчеркивает 
нецелесообразность применения экстракта для регидратации лиофилизированного штамма.  
Библ.–43, таб.– 1, рис. – 2. 

Ключевые слова: стрептомицеты, цианобактерии, выживаемость, лиофилизация, 
лиопротектор, морфо-культурные свойства.

Поступила в редакцию  31 марта 2017

УДК: 551.583.1.634.1
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЮГЕ Р. МОЛДОВЫ (РЕЧНОЙ 

БАССЕЙН ДУНАЙ - ЧЕРНОЕ МОРЕ). Недялков Мария, Бежан Юрий. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1  ( 331), c. 141-144.

Значительная климатическая изменчивость в последние десятилетия требует 
детальных исследований на уровне речных бассейнов, с целью принятия различных 
прикладных решений для правильной адаптации к этим изменениям [1]. Картографическое 
моделирование и применение климатических сценариев (RCP4.5 - для температуры 
воздуха и  для количества осадков), позволило нам продемонстрировать, что в 
ближайшие годы (2016-2035), в долинах малых рек в бассейне Дунай - Черное море  
(в пределах территории Республики Молдова), среднегодовая температура будет иметь 
самые высокие значения (+12,5 ... + 12.9°C), а годовое количество осадков составит 450-
500 мм и менее. Эти новые климатические условия (более засушливый климат) будут 
влиять на всю повседневную деятельность. Библ.–4, рис. – 3. 

Ключевые слова: климатические изменения, речной бассейн Дунай – Чёрное Море, 
температура воздуха, атмосферные осадки, климатические сценарии.

Поступила в редакцию  14 Апреля 2017

УДК:556.166 (478)
ВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПАВОДКОВОГО 

СТОКА. Желяпов Анна. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017,  
№ 1  ( 331), c. 145-153.
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Работа посвящена определению и анализу статистических параметров главных 
характеристик паводкового стока (максимальный расход и сток паводков). На основе 
регрессионного анализа и ГИС технологий были выявлены закономерности корреляции 
этих характеристик и предложены картографические модели, которые могут быть 
использованы для исследования малоизученных водосборов с гидрологической 
точки зрения. Результаты могут быть рекомендованы для установления необходимых 
характеристик паводков при изучении и разработке мероприятий по охране территории 
против паводков. Библ.–10, таб.– 4, рис. – 8.

Ключевые слова: дождевые паводки, временной и пространственный анализ, 
вероятность максимального стока и расхода.

Поступила в редакцию  22 февраля 2017

УДК: 502.3:543.3; 504.4.054
ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ  ВОД НА ОСНОВЕ 

НОРМАТИВА ВЫДЕЛЯЮЩЕГО ПЯТЬ КЛАССОВ КАЧЕСТВА. Санду Мария, 
Тэрыцэ Анатол, Цуркан Сержиу. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 
2017, № 1  ( 331), c. 153-162.

Эта статья основана на разработке индекса загрязненности воды, используя 5 
классов качества поверхностных вод с целью обеспечения применимости классификации 
качества воды в соответствии с национальным нормативом. Предлагается использовать 
индекс по 100% шкале на основе классов качества воды (I-V) при концентрации веществ, 
указанных в национальном регламенте. Промежуточные значения уровней качества 
были определены на основе кривых, полученных для 23 параметров классификации 
поверхностных вод. Библ. – 17, табл. – 5, рис. – 1. 

Ключевые слова: индeкс загрязнения воды, физико-химические показатели, класс 
качества.  

Поступила в редакцию  15 марта 2017

УДК: 556.16 (478.9)
АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ СИНХРОННОСТИ ГОДОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ВОДНО-
ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Беженару Герман. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2017, № 1  ( 331), c. 162-169.

Для анализа циклических колебаний годовых сумм осадков и годового стока 
использованы нормированные через коэффициент вариации разностные интегральные 
кривые и автокорреляционные функции. Суммарный учет трех источников погрешностей 
(случайной, фазовой и автокорреляции) допустимая погрешность расчета нормы осадков 
и годового стока (10%) достигается при периоде наблюдений 80 и более лет. В вековом 
колебании соблюдается довольно устойчивая синхронность. Это позволяет осуществить 
приведение рядов годового стока к периоду, который обеспечит оценку компонентов 
годового стока с допустимой погрешностью.  Библ. – 10, табл. – 4, рис. – 6. 

Ключевые слова: интегральная дифференциальная кривая, циклические колебания, 
коэффициент вариации, стандартное отклонение, фазовая ошибка.

Поступила в редакцию  03 апреля 2017
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