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ARTICOLE DE FOND
THE PROBLEM OF PSYCHIC HEALTH AND WAYS TO SOLVE
IT – SOME APPROACHES
Furdui F. T., Ciochină V. C., Furdui V. F., Glijin A. Gh.,
Vrabie V. Gh., Șeptițchi V. A.
Institute of Physiology and Sanocreatology
The problem of health, including mental health, has been confronting humanity
since the development of consciousness in Homo sapiens. Although it has acquired
crucial importance over time, it has not yet been resolved. During this time, various
attempts have been made to influence emotional status and behavior, the psyche and
mental health in general. This was due to the need to create social cells, to organize
joint activities for hunting, and then producing food, protection from the attacks of
neighbors and natural adversity.
Attempts were made to maintain the spiritual balance of the man, to heal from
mental suffering and to manifest such qualities as compassion, empathy, etc.; however,
human society is still suffering from all sorts of disorders and mental illnesses, not
to mention somato-visceral diseases and that a significant portion of the world’s
population continues to die prematurely. Moreover, according to WHO forecasts, in the
near future, the morbidity of the population will not decrease; on the contrary, it will
increase, and such mental illness as depression will come out on top in the structure of
chronic diseases. In addition, according to the data of the Institute of Physiology and
Sanocreatology of Moldova (1998, 1999), there is a premature general biological and
mental degradation of society. It should be noted that, despite the undoubted success of
medicine and pharmaceuticals in the treatment of various diseases and in the prevention
of various epidemics, modern society is sick, and people die from diseases, not from
old age. In short, the problem of health, in particular, mental, is far from being resolved.
There are many reasons for this. In our opinion, the main are the following three:
1) the formation of mental health, like somato-visceral one, occurs spontaneously,
without taking into account the conditions and factors in which the future person
will have to live and work; that’s why health, as such, cannot be maintained on a
sanogenic level under the aggressive pressure of modern human life activity conditions;
2) the irresponsible attitude; if more, the disinterest of leading political and state
leaders to solve the population’s health problem, believing that it is possible to stop
the demographic explosion of the world population’s growth due to high morbidity,
premature general biological, mental degradation and high mortality, thereby solving
crucial, threatening the existence of society, problems: the impending famine,
environmental, energy, water issue, etc.; 3) stressful, improper lifestyle, which is the
etiopathogenetic factor of premature diminution and degradation, the development of
various disorders and diseases.
What awaits us if human health continues to be formed spontaneously, and if
the problem of mental health, like somato-visceral, remains out of sight of political
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and state leaders, in terms of refusing to create it spontaneously in favor of its
directed formation and maintenance, to ignore the gradual transformation of Homo
sapiens, who has become obsolete, into Homo santoscreatimus - the healthy and
creative man of the future?
The first is the complete physiological, structural and mental degradation of society.
This is due to the fact that Homo sapiens, having survived in the process of evolution,
having become, in essence, the master of its life and environment and having achieved
fantastic successes in various areas of its activity, did not pay due attention to its health,
which, despite sharp changes in the conditions of its life activity, continued to be created
spontaneously. That’s why it can not withstand the pressure of the modern lifestyle; as
a result, naturally, all sorts of functional and metabolic disorders of vital organs and
systems occur and the premature general biological and mental degradation develops.
These processes, undoubtedly, with increasing aggressiveness of the impact of the
social and ecological environment, will intensify over time. As a result, civilization will
become physiologically and mentally deficient and will gradually become extinct.
The second is a manifestation of crises, bankruptcies, defaults, and impoverishment.
If states and elites do not recognize the priority and do not focus their financial and
other capabilities on solving the health problem through its directed formation and
maintenance, including the mental one, believing that their intellectual and production
needs will be met by robots, network algorithms, etc., undoubtedly, they will be
accompanied by frequent crises, bankruptcies, defaults because only physiologically
and mentally healthy people with special creative and prophetic abilities can find the
most reasonable solutions of arising problems in the conditions of exhaustion of natural
material resources used in manufacturing. People with outstanding abilities, especially
intellectual ones, according to psychosanocreatology, are not born, but become as a
result of their directed formation. Undoubtedly, states, nations, corporations, concerns,
firms, etc., with healthy and creative people, so-called geniuses, will dominate,
otherwise, crises, bankruptcies, failures and a decrease in the effectiveness of their
activities will certainly await them.
The third is the aggravation of the hunger problem and the population’s large
part coverage by it. This expectation is due to the forecast of the world population’s
morbidity increase in the near future, the demographic explosion of the population’s
growth and depletion of soils fertility because of their intensive exploitation, which
will become insurmountable obstacles for the working population to produce the
appropriate amount of various foods for balanced alimentation. That does not exclude
the possibility of local wars on the redistribution of fertile areas and water sources.
The fourth, attempts to solve the problem of mental health and its premature
degradation through artificial intelligence, bioengineering, moving the human brain or
its digital copy into an artificial body, „recipes of immortality” and other informationaltechnical technologies will not prevent a sharp deterioration in mental health,
continuation of its degradation, loss of life quality, loss of interest in self-realization,
constant experiencing of suffering. The fact is that, according to psychosanocreatology,
mental health is not inherited, but is created in ontogenesis under the influence of social
and other psychogenic factors and has a dynamic character. In addition, it is unique, and
the so-called average „health norm” does not reflect the patterns of individual mental
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health levels. Therefore, digital modeling of mental health does little for the theory
and practice of preventing mental disorders and its premature degradation. This also
applies to attempts to solve the overall problem of mental health through the creation of
artificial intelligence, bioengineering, all kinds of robotics, network algorithms, etc.
At the same time, these studies are undoubtedly justified, since they are aimed
at solving specific problems of creating artificial organs, bioprostheses, robots, etc.,
to facilitate human life, however, they are not directly related to the creation of
mental health and the prevention of its degradation. „Recipes of immortality”, which,
according to their authors (D. Itskov, Aubrey de Gray, Ray Kurzweil), are intended
to ensure immortality by 2045, have no scientific basis and should be attributed to an
impracticable fancy.
And what awaits us if human health will be recognized as a priority problem, and
the formation and maintenance of the psyche and mental health will be directed?
The main thing is awareness of the fact that there is no other way to solve the
problem of health and its premature degradation, except for the directed formation and
maintenance of the psyche and mental health, and they will be formed and maintained
purposefully. Only then will the maximum realization of mental and social potential
become possible, and the psyche, mental health and creativity will become the driving
force of human evolution. In this case, the sooner it is understood by those who
manage the fate of people and the finances of society, the more likely it is to prevent
the coming total general biological and mental degradation and premature atrophy of
vital organs and systems. In addition, it will be possible to decide on directional actions
in order to gradually transform Homo sapiens into Homo santoscreatimus, physically,
physiologically, mentally and socially healthy and creative rational man.
Thus, the problem of mental health is one of the most urgent scientific and practical
problems, and by its significance it should be recognized as crucial, because, in essence,
everything created by humanity is a result of the realization of sanogenic mental
reactions and processes.
These findings, as well as the experience of the Institute of Physiology and
Sanocreatology in the development of sanocreatology, made it possible to establish
that today, in essence, we have a physiologically and mentally “sick society”, which is
generally biologically and mentally prematurely degrading, predetermined the vector
of research and development of scientific and practical bases of directed formation and
maintenance of the psyche and mental health.
In the study of the causes and factors that determine mental disorders, it has
been shown that among those leading, along with a stressful lifestyle, it is necessary
to recognize the spontaneous formation of mental health, because of which,
naturally, the psyche of a modern person cannot withstand the daily pressure of
everyday life; as a result, psychodissano- and psychopathogenies, the neurotization
of the organism develop.
Analysis of our data and the evidence in the literature on ways to solve the problem
of mental health has shown that there is only one such way - the rejection of the
spontaneous formation of the psyche and mental health in favor of their purposeful
formation in accordance with the future conditions of human life. The following very
convincing evidence of the possibility to form and maintain the psyche and mental
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health shows that the above is feasible: 1) mental health, like the psyche as a whole,
is not inherited, but is formed during ontogenesis under the influence of social factors,
learning, creative activity, etc., although the prerequisite for its formation is the genetic
program of the organism’s development; 2) the ability to directionally influence the
psyche and mental health through suggestion, hypnosis, meditation, etc.; 3) directional
education in terms of training suicide bombers, kamikazes, cyborgs, zombies, etc.; 4)
achieving a therapeutic effect and a certain mental state through psychotherapy and
psycho-training; 5) underdevelopment or delay of psycho-speech development and
social behavior in conditions of deprivation or limitation of the sensory contact of the
subject with the social environment; 6) all daily human activities (vertical walking
and behavior pattern, controlled realization of physiological and mental needs,
communication, ability to think, creativity, building social relationships, imprinting
and adhering to the laws of morality, ethics, etc.) are the result of the development
of mental status in ontogenesis; 7) scientific and practical results of more than a
decade of research of the Institute of Physiology and Sanocreatology of the Academy
of Sciences of Moldova on the development of psychosanocreatology, which were
presented and highly appreciated at the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th International
Interdisciplinary Congresses “Neuroscience for Medicine and Psychology”
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) and the I, II, III, IV and V Congresses of
physiologists of the Commonwealth of Independent States (CIS) (2005, 2008, 2011,
2014, 2016), and organizing special symposia at these Congresses on sanocreatology
and psychosanocreatology.
Convinced that the directed formation and maintenance of the psyche and mental
health is the only way to solve the problem of health, premature general biological
and mental degradation, naturally, we took up elaborating the scientific bases for
creating and maintaining mental health, i.e., developing a separate scientific discipline
of sanocreatology - psychosanocreatology. It was necessary. The development of this
discipline is due to the need of practice not only to mentally enhance modern society,
but also to prevent depression from reaching the first place in the structure of the
population’s general morbidity, and to realize at the most the biological and mental
potential of the subject.
The subject matter and the scientific methodological principles and methods, the
basic notions and tasks of psychosanocreatology are specific, unique, which have not
been formulated or solved by other sciences or their respective scientific fields.
Of course, the scientific foundations of psychosanocreatology set forth are a
„road map” of directed formation and maintenance of the psyche and mental health;
undoubtedly, in the process of their introduction into practice they will be improving.
The elaboration of the scientific bases of the directed formation and maintenance of
the psyche and mental health implied the need to determine, first of all, what was meant
by the „psyche” and „mental health” phenomena, since the existing differences in the
definitions of these mental phenomena did not allow them to be used in our research.
Therefore, from the position of sanocreatology, on the role of mental health in an
adequate perception and reflection of the state of the organism’s internal and external
environment in order to properly organize the activities to adapt to the environment,
survive and realize the biological and mental potential, we had to elaborate our own
views regarding the concepts and mechanisms of their essence and manifestation.
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At that, we proceeded from the fact that, although the psyche and mental health are
genetically determined, they are formed under the influence of various social and other
psychogenic factors, and that they are the resultants of multidimensional functional
activity of the neuropsychic components of the CNS that form the psyche and mental
health and exteriorize themselves through a relatively stable set of subjectively
experienced conscious and unconscious reactions, processes and phenomena with
personal characteristics.
The elaborated concepts not only reveal the essence of the „psyche” and „mental
health” phenomena, indicate the neuropsychic structures and factors that form them,
but also point out ways of their directed formation and maintenance.
Another important issue that needed to be addressed was the establishment of a
benchmark for measuring mental health. The fact is that the notion of „mental norm” used
in modern literature cannot be used in psychosanocreatology since the psyche and mental
health are individual, unique mental phenomena. This was the basis for recognizing
the individual level of mental health for each person and, instead of the unauthorized
notion of „mental norm”, proposing the notion of „mental health exteriorization level”
with an emphasis on the predominance of psychosano-, psychodissano-, psychopathoor psychotogenies as the standard for measuring mental health state.
The proposed standard for the first time allows assessing the state of mental health,
taking into account its components (psychosano-, psychodissano-, psychopathoor psychotogenies).
Considering that mental health is not inherited, but is formed in ontogenesis,
naturally, it was necessary to clarify the matters concerning psychosanogenic,
psychosanoprotective, psychodissanogenic and psychopathogenic factors. Particular
attention was paid to psycho-health-forming and psycho-health-supporting factors,
the requirements and conditions for the directed formation and maintenance
of mental health.
Studies in the field of mental health implied the need to structure its general
state in accordance with the predominance of the phenomenology of psychosano-,
psychodissano-, psychopatho- and psychotogenies, as well as on the basis of the
phenomenology which directly exteriorizes the functional activity of the structural
components (the neuropsychic blocks and the neurophysiological block) forming mental
health, into 18 most frequently encountered levels of mental health exteriorization
with an emphasis on the predominance of psychosano-, psychodissano-, psychopathoor psychotogenies. To identify individual levels of mental health, on the basis of
representative psychoindicators reflecting mental reactions and processes that form
mental health, a special algorithm for determining the state of mental health was
developed. The algorithm includes four stages.
An analysis of the state of health and morbidity of modern society shows that
we essentially have a sick society that is prematurely degrading, and, despite the
outstanding advances in medicine and pharmaceuticals, no one dies of old age, people
die of diseases. Along with the above, the disappointing prognosis of an increase in
morbidity for the near future says that Homo sapiens have become obsolete. Therefore,
from the point of view of psychosanocreatology, it is very logical to make a judgment
about the need to transform Homo sapiens into Homo santoscreatimus, because only
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thanks to the man with good health and abilities to be creative in their personal activities
and in public affairs can mankind ensure its quality life and progressive evolution.
So, the above indicates that the problem of mental health is crucial and can be
solved. According to psychosanocreatology, the only way to solve it is to abandon
the existing strategy of spontaneous formation and maintenance of the psyche and
mental health in favor of their directed formation and maintenance. We believe that
this path will be reigning over the minds of not only specialists who are interested
in and solving the problem of mental health, but also of important political and state
leaders who, according to the will of the people, control the fate of people and the
finances of society.

12

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Articole de fond

FACTORS WHICH DETERMINE PRODUCTIVITY OF
PHYTOPLANKTON
Ungureanu Laurentia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Borodin Natalia,
Bagrin Nina, Ungureanu Grigore
Institute of Zoology
Rezumat

Lucrarea include rezultatele cercetărilor influenţei factorilor ecologici asupra
productivităţii fitoplanctonului din ecosistemele fluviului Nistru şi lacului de acumulare
Dubăsari pe parcursul anului 2017. S-a constatat că varietatea condiţiilor ecologice
contribuie la dezvoltarea unor comunităţi de alge planctonice cu diferite preferinţe faţă de
mediul acvatic şi modificarea complexului dominant în decursul perioadei de vegetaţie.
Au fost atestate variaţii sezoniere ale valorilor producţiei primare a fitoplanctonului
în limitele 0,42-6,9 gO2/m-2/24 ore în fl. Nistru şi între 0,6-4,87 gO2/m-2/24 ore în
lacul Dubăsari. S-a stabilit că prezenţa elementelor nutritive în anumite concentraţii
în ecosistemele acvatice influenţează parametrii cantitativi ai fitoplanctonului, starea
fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor fotosintetică, astfel influenţând direct sau
indirect productivitatea acestora.
Cuvinte cheie: Fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici,
productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, fosfor, particule în suspensie,
materie organică
Depus la redacţie 21 ianuarie 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Ungureanu Laurenţia, Institutul de Zoologie al
MECC, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail:
ungur02laura@yahoo.com

Introduction
Determinant factors of phytoplankton productivity can be classified into two
main categories: abiotic and biotic. While biotic factors (seasonal changes in the
algal cell physiological state, their trophic relationships with other hydrobionts,
nutritional competition, etc.) are subject to fundamental biological laws and change
quite slowly, then the abiotic factors dependent on changes in the hydrological and
hydrochemical regime and are characterized by pronounced seasonal variability.
The combination of abiotic factors, favoring the propagation and growth of algal cells,
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leads to the intense development of some species of phytoplankton, which sometimes
can cause the flowering of water.
Environmental factors cannot be separated from each other, and research on
each factor separately can only be addressed on the methodological level. Physical,
chemical and biological properties interpenetrate and the physico-chemical processes
of an aquatic biotope cannot be separated in time and space from the functions of
a biocenosis. The intensity of impact of anthropogenic factors is manifested by an
additional nutrient load on both the aquatic ecosystem and the water catchment area.
The dynamics of the chemical composition of aquatic ecosystems is determined by
the flow of nutrients from the water capture area, which in turn depends on a number
of natural and anthropogenic factors such as the use of water capture for agricultural
purposes. The chemical contribution is quite predictable and, under certain conditions,
it can even be regulated. There are approximate methods for calculating nutrient loads,
which serve as a basis for planning water protection measures. An important element
of the anthropogenic impact in recent years is the use of the hydrographic basin for
recreational purposes.
With the discharge of toxic substances with domestic and industrial wastewater
in freshwater ecosystems, there is a reduction in the development of phytoplankton.
The large forms of diatoms algae are those that react firstly to the introduced
concentrations of toxic substances. The algae forms with small cell are relatively
resistant to the effects of toxic contamination, these forming high density populations
of cells. Rapid growth of biomass contributes to accelerated elimination of toxic
substances from dead-cell in water [11]. The toxic effect of chemicals on phytoplankton
in different areas of the ecosystem is naturally determined by the physicochemical and
biological conditions of the environment.
An important aspect of anthropogenic impact should be considered to regulate the
water course, during which it is possible to guide the processes of water exchange in
the ecosystem. This inevitably leads to the occurrence of a complex of hydrodynamic
phenomena in the ecosystem, which includes the modification of the hydrological
structure of the masses of water.
Materials and methods of research
Hydrochemical and hydrobiological samples from Dniester River and reservoir
lake Dubasari were collected seasonally during the year 2017, in the framework of
the research carried out by the Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology of the
Institute of Zoology of MECC.
Water samples have been collected from the middle sector (Naslavcea, Valcinet,
Soroca, Camenca) and inferior sector (Vadul-lui-Voda, Varnita, Sucleia, Palanca)
of the Dniester River and reservoir Dubasary (Erjova, Goieni, Cocieri). The sample
processing was performed according to unified methods for the collection and processing
of hydrochemical and hydrobiological samples in field and experimental, according to
ISO standards [3-6].
Results and discussion
Data from the literature on the dependence of production processes on phytoplankton
biomass are quite numerous and even contradictory. Some authors support that
the intensity of photosynthesis in aquatic ecosystems is directly proportional to
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phytoplankton biomass [10, 13]. Others [8, 14] mention that there is no exact correlation
between primary production and phytoplankton biomass. The divergences can be
argued, because the production of organic substances by phytoplankton is dependent
not only on its quantity, it is influenced by a number of biotic factors: the systematic
apartenence the algae species belong to, their age and physiological state, the cell sizes
and the concentration pigments with an important role in photosynthesis, as well as
abiotics: solar radiation and physico-chemical properties of water.
The temperature variations in water, during the vegetation period, are manifested by
well-pronounced seasonal successions of the algal communities’ structure both in the
reophilic ecosystems, such as Dniester River and limnophilic ecosystems the Dubasari
Reservoir. It should be noted that in the middle part of the Dniester River, which
was considerably influenced by the state of the water from the Dnestrovsk Reservoir,
located upstream, the water temperature was lower than in the lower section of the
river. It has been found that both the minimum and maximum temperatures increase
with the removal of water from the Dnestrovsk dam and the thermal pollution is more
pronounced in the Naslavcea- Vălcineţ sector (Figure 1.).

Fig. 1. Seasonal dynamics of water temperature, number and phytoplankton biomass
in Dniester River (Ns-Naslavcea, Vl-Valcinet, Sr-Soroca, Cm-Camenca, Vv-Vadul-luiVoda, Vr-Varnita, Sc-Sucleia, Pl-Palanca) and in Dubasari water Reservoir (Erjova,
Goieni, Cocieri) in 2017.

Temperature influences the photosynthetic activity of algae, so that production
processes are more intense at higher temperatures, and biomass of algae is directly
proportional to solar radiation and temperature. Thus, maximum values of the
phytoplankton number and biomass were recorded during the summer period in
Dniester River (Figure 1).
The diatom algae are characterized by a very low temperature optimum, while
many of them grow intensely in the hot seasons of the year when the water temperature
reaches 23-25°C. The green and blue-green algae prefer higher temperatures
(20-30°C), but they grow intensely in spring and autumn at much lower temperatures.
Water transparency determines spatial distribution and production peculiarities
of planktonic algae communities. The intensity of phytoplankton photosynthesis
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decreases with diminishing transparency, increased in turbidity and depth of water. In
the Dniester River water transparency varies greatly and is decreasing from the middle
to the lower sector of the river.
Thus, at Naslavcea and Valcinet water is in most cases transparent to the bottom of
the river and their value are dependent on the water level and varies within the limits
of 100-200 cm, ensuring the penetration of the solar rays to the lower layers of the
river. At Soroca station the water of the river is heavily polluted with wastewaters,
so the transparency is in most cases lower, varying in the limits of 30-70 cm and only
sometimes reaching 200 cm. The same situation is also characteristic for the Camenca
station. In the lower sector of the Dniester River the water transparency was 100 cm
during the vegetation period, except Varnita (70 cm) and Palanca (50 cm) during the
summer period.
The degree of illumination at different depths of aquatic ecosystems depends on
the transparency of the water. Under natural conditions the intensity of light changes
during different times of the year and even during different time of the day. The light
regime of the aquatic basins is dependent on the degree of absorption and distribution
of the solar radiation when passing through the water layer and the degree of reflection
of light by the water mirror. Under aquatic ecosystems, algae must adapt not only
to variations in light quantity but also to the oscillations of its quality. The ability of
water to absorb and disperse light is quite large and this limits the illuminated depth.
The different conditions of illumination of aquatic ecosystems determine the different
character of the distribution of the phytoplankton photosynthesis intensity and, to a
large extent, the values of the primary production at a unit area. During spring and
autumn, when the intensity of photosynthesis is highest and illumination conditions
are moderate the bacillariophyta algae dominate in the composition of phytoplankton.
They possess the ability to photosynthesize under a wide range of illumination and at
lower temperatures [1].
Correlation between mineral, organic suspensions and phytoplankton
parameters. Following the investigations, a clear negative correlation between the
suspension content and phytoplankton biomass in the middle sector of the Dniester
River and the Dubasari water reservoir during the spring and in lower sector of the
Dniester River during autumn was established (Figure 2). The correlation between the
suspension content and phytoplankton biomass was positive in the summer period in
most cases, the spring in the lower part of the Dniester River, and autumn in the middle
sector of Dniester River and Dubasari Reservoir.
The high content of suspensions considerably diminishes the depth of the euphotic
layer and respectively the values of the primary production to below the m2 of the
aquatic surface and often lead to intense destruction processes of organic substances
both in the lentic ecosystems and in the investigated reservoir. Throughout the growing
season, the concentration of organic suspensions and the values of primary production
of phytoplankton undergo changes, reflected in seasonal fluctuations of their values.
For some algae species the inclusion of organic substances is accompanied by
intensification of photosynthesis, and for others by diminishing this process. A positive
correlation has been established between the concentration of organic suspensions and
the values of the primary production of phytoplankton during the summer and autumn

15

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Articole de fond

in the middle sector of Dniester River and the Dubasari Reservoir, while in the lower
sector these parameters were inversely correlated (Fig.3).

Fig. 2. Correlation between phytoplankton biomass (B – g/m3) and the concentration
of organic and inorganic suspensions (Stotal – mg/l) in Dniester River (Ns-Naslavcea,
Vl-Valcinet, Sr-Soroca, Cm-Camenca, Vv-Vadul-lui-Voda, Vr-Varnita, Sc-Sucleia,
Pl-Palanca) and in Dubasary Reservoir (Erjova, Goieni, Cocieri) in 2017.

Fig. 3. Correlation between the organic suspension content (Sorg – mg/l) and
the values of primary production of phytoplankton (A – gO2/m2) in Dniester
River (Ns-Naslavcea, Vl-Valcinet, Sr-Soroca, Cm-Camenca, Vv-Vadul-lui-Voda,
Vr-Varnita, Sc-Sucleia, Pl-Palanca) and in Dubasari water Reservoir (Erjova, Goieni,
Cocieri) in 2017.

The direct correlation of phytoplankton biomass values with the values of
primary production and total organic matter content in the middle part of the Dniester
River was established in spring and summer (Figure. 4).
It should be noted that the seasonal dynamics of organic substances dissolved
in water of Dniester River do not always reflect fully the destructive processes. The
positive correlation between the concentration of organic substances and the values of
organic matter destruction is more pronounced during spring and summer (Figurе 5).
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Fig. 4. The correlation of the phytoplankton biomass values (B-g/m3) with the
primary production values (A-gO2m2 24h) and the total organic matter content (Org.mat.
mg/l) in the middle sector of the Dniester River (Ns-Naslavcea, Vl-Valcinet, Sr-Soroca,
Cm-Camenca, Vv-Vadul-lui-Voda, Vr-Varnita, Sc-Sucleia, Pl-Palanca) in 2017.

Fig. 5. Correlation of the values of the destruction of organic substances (R-gO2/
m2 24h) with the total content of organic matter (Org. mat. mg/l) in Dniester
River (Ns-Naslavcea, Vl-Valcinet, Sr-Soroca, Cm-Camenca, Vv-Vadul-lui-Voda,
Vr-Varnita, Sc-Sucleia, Pl-Palanca) and in Dubasari water Reservoir (Erjova, Goieni,
Cocieri) in 2017.

However, the negative correlation between the concentration of organic substances
and the values of the destruction of organic matter in Dniester River and in the Dubasari
Reservoir the values are consistent during the autumn.
The main nutrients, indispensable for the development of phytoplankton, are the
nitrogen and phosphorus compounds, and for the diatoms silicon. Planktonic algae,
depending on their specific peculiarities, can use nutrients both in the form of mineral
and organic compounds.Their presence of these nurients in certain concentrations in
aquatic ecosystems influences the quantitative parameters of the phytoplankton, the
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physiological state of the algal cells and their photosynthetic activity, thus directly
or indirectly influencing their productivity. Mineral nitrogen is used by algae in the
form of nitrates and ammonium salts. For blue-green algae both forms of nitrogen
are equally accessible. Nitrate nitrogen is the predominant component of the mineral
nitrogen concentration and organic nitrogen is dominant in the total nitrogen content.
The positive correlation between nitrite concentration, primary production and
phytoplankton biomass reveals that the excess of NO2 - is eliminated in the aquatic
environment in the physiological processes that occur in algal cells.This process takes
place especially in ecosystems where the diatoms and green algae are predominating.
Representatives of these groups possess a high nitrate reduction capacity, which results
in nitrates being converted into nitrites, which are eliminated off by the algal cells.
In ecosystems dominated by cyanophyta algae, which are characterized by lower
nitrate reduction intensity, nitrite assimilation processes predominate. In such cases,
there is a negative correlation between phytoplankton biomass and nitrate content.
Thus, in the middle and lower sector of the Dniester River during the summer and autumn
when the bacillus-shaped algae dominate in the composition of the phytoplankton was
registered, a positive correlation of the biomass, the primary production and nitrite
nitrogen concentration was revealed (Figure 6.).

Fig. 6. Correlation between phytoplankton biomass (B – g/m3), primary
production (A- gO2/m-2) and nitrogen nitrate concentration (NO-2, mg/l) in Dniester
River (Ns-Naslavcea, Vl-Valcinet, Sr-Soroca, Cm-Camenca, Vv-Vadul-lui-Voda, VrVarnita, Sc-Sucleia, Pl-Palanca) and in Dubasari water Reservoir (Erjova, Goieni,
Cocieri) in 2017.

After analyzing the seasonal and multiannual dynamics of concentrations of
nitrogen compounds and phytoplankton biomass, it has been established that nitrate
compounds play a special role in the development of phytoplankton, thus demonstrating
a positive correlation between the dynamics of nitrates, nitrite production and
phytoplankton biomass.
Thus, the dynamics of the content of organic nitrogen compounds in natural
waters is closely related to the functional activity of planktonic algae. The increase in
phytoplankton biomass, its functional activity level and the physiological state of the
algal cells contribute to an intensification usage of nitrogen compounds. A stabilization
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of the increase in phytoplankton parameters lead to a decrease in the utilization rate
of the nutrients and an increase in their concentrations in the water. Simultaneously
with the assimilation of nitrogen compounds, in the natural waters there is also the
elimination of nitrites by the algal cells. The way how such processes will occur
depends on the dominance of some or other species and the physiological activity of
algal cells. These peculiarities of phytoplankton-nitrogen compounds can be used to
produce predictions on the changes in the hydrobiological and hydrochemical regime
of continental aquatic ecosystems.
The role of phosphorus in the development of planktonic algae consists in its
participation in energy accumulation and transformation processes in the cells.
Phosphorus regeneration in algal cells occurs very quickly, and the rate of phosphorus
circuit in aquatic ecosystems is much higher than nitrogen and silicon [15].
Therefore, the dependence of biomass and primary production of phytoplankton on the
phosphorus concentration in water is a feature with profound ecological significance
and the most convenient way to estimate the influence of nutrients on hydrobionates.
The quantitative assessment of phytoplankton’s response intensity to changes in the
phosphorus concentration in water is one of the most relevant methods for predicting
the changes in the trophicity of aquatic ecosystems. This dependence allows to evaluate
of both critical and permissible productivity levels, leading to irreversible changes in
the ecosystems.
At the same time, a very wide range of values of biomass and phytoplankton
production was observed at the same values of the phosphorus concentration in the
water of the Dniester River and the Dubasary reservoir (Figure 7). This shows that, in
additionally to the phosphorus concentration in the water, a wide range of ecological
factors can influence the process, acting in complex and at different intensitie on the
process of photosynthesis and the development of planktonic algae.

Fig. 7. Seasonal dynamics of mineral phosphorus (Pmin.- Mg/l*100), biomass (B- g/
m3) primary production (A- gO2/m-2) of phytoplankton in Dniester River (Ns-Naslavcea,
Vl-Valcinet, Sr-Soroca, Cm-Camenca, Vv-Vadul-lui-Voda, Vr-Varnita, Sc-Sucleia, PlPalanca) and in Dubasari water Reservoir (Erjova, Goieni, Cocieri) in 2017.

Phosphorus, like nitrogen, can be used with planktonic algae in both mineral,
phosphate and organic form. It should be noted that organic phosphorus is dominant in
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the total phosphorus content. In aquatic ecosystems, phosphorus is often the element
whose absence limits the development of inferior and superior aquatic plants [7].
The ratio of nutrient content in the environment is recognized as a separate
abiotic factor, which limits development of population in communities and influences
the structure of phytoplankton. A determined range of N: P ratio can be optimal for
particular species. This statement does not negate the separate influence of nutrients on
phytoplankton, but complexity is so significant that the ratio of these elements becomes
a more significant factor than their absolute concentrations [2, 9, 12].
The stimulatory or inhibitory effect of the nutrient ratio depends also on the
peculiarities of the phytoplankton species. The bacillaryophyta algae grows more intense
when the nitrate, phosphate and silicon content is higher, in spring and winter; green
algae develop on ground during the summer, when nitrite and phosphate concentrations
are lower; the golden algae substitute for the diatoms algae when there is little silica
in the water and the N: P ratio is increased; cyanophytes develop more strongly when
the concentration of nitrates and phosphates is minimal, and the content of organic
substances is increased.
Conclusions
Phytoplankton is characterized by high specific diversity, being formed mostly of the
diatom and green algae, and in the summer especially of blue-green algae. The variety
of ecological conditions and their permanent fluctuations contribute to the development
of planktonic algae communities with different preferences to the aquatic environment
and the modification of the dominant complex during the vegetation period.
The quantitative parameters of the algae communities are characterized by a
vast amplitude of spatial-temporal oscillations of their number and biomass values,
which can be observed by comparing such values over time (seasonal and multiannual
dynamics) and space (distribution of algal communities in different sectors of aquatic
ecosystems) in the investigated ecosystems. Thus, the number of phytoplankton varied
within the limits 1,33-35,05 million cells/l in Dniester River and 2,43-22,74 million
cells/l in Dubasary Reservoir. Biomass values of phytoplankton varied within the limits
0,88-14,63 g/m3 in Dniester River and2,07-11,75 g/m3 in Dubasary Reservoir. In all
investigated ecosystems the well-seasoned seasonal dynamics of the phytoplankton
quantitative parameters was highlighted: the maximum values of the number and
biomass were recorded during the summer and autumn periods in Dniester River and
Dubasari Reservoir.
Seasonal and spatial fluctuations of phytoplankton biomass in investigated aquatic
ecosystems are not accompanied by corresponding fluctuations in primary production.
Seasonal variations in primary production values of phytoplankton have been attested
within the limits 0,42-6,9 gO2/m-2/24h in Dniester River and 0,6-4,87 gO2/m-2 /24h in
Dubasary Reservoir. In the vertical distribution of phytoplankton production, maximum
values were recorded in the superficial horizons of the river. With the increase in the
water depth, the intensity of photosynthesis decreases, which corresponds to a decrease
in transparency and increase in turbidity.
The main biogenic nutrients, indispensable for the development of phytoplankton,
are the nitrogen and phosphorus compounds, and for the diatom algae is silicon. Their
presence in certain concentrations in aquatic ecosystems influences the quantitative
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parameters of the phytoplankton, the physiological state of the algal cells and their
photosynthetic activity, thus directly or indirectly influencing their productivity.
On the structure of phytoplankton communities in aquatic ecosystems, in addition
to providing nutrients, many other biotic factors still influence, which are: algae
consumption by zooplankton and phytophagous fish, the destruction of algal cells and
their sedimentation, competition for nutrients with macrophytes and bacterioplankton.
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ÎN c c ă
ş
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PRA TI A g c ă
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Rezumat

Factorii de stres abiotic (seceta, salinitatea, temperaturile extreme, iluminarea extensivă)
provoacă stresul oxidativ, produc daune similare, induc unele semnale identice sau
asemănătoare ale stresului, declanşează în plante căi comune de adaptare la nivel
molecular, celular, tisular şi de organism. La fel similare sunt mecanismele de desfăşurare
a deteriorărilor, precum şi căile de recuperare a lor. Procesele de semnalizare şi inducere
a răspunsului la factorii de stres pot fi artificial activate prin aplicarea exogenă a
biostimulatorilor, datorită componentelor comune sau similare cu semnalele interne, care
se induc la expunerea reală a plantelor la factorii de stres. Sub influenţa biostimulatorilor
reacţiile de adaptare doar se iniţiază, iar desfăşurarea lor se realizează accelerat îndată
după acţiunea reală a factorilor de stres. Datorită la aceasta nivelul deteriorărilor
provocate de stres diminuează şi se accelerează repararea lor. Efectele biologice ale
biostimulatorilor pot fi comparate cu cele ce se manifestă la utilizarea adaptogenilor.
Procedurile primare de tratare a seminţelor cu biostimulatori provoacă iniţierea proceselor
de adaptare chiar la etapa de germinare, datorită la ce plantele dobândesc capacitatea
de a se adapta rapid şi efectiv pe parcursul tuturor perioadelor de ontogeneză îndată
după acţiunea reală a factorilor de stres. Fiind aplicaţi în doze optimale, biostimulatorii
induc şi amplifică în mod complex compoziţia moleculelor de semnalizare, la momentul
potrivit sensibilizează procesele de adaptare. La expunerea reală a plantelor la factorii de
stres abiotic are loc amplificarea biosintezei şi/sau transducţiei semnalelor, se urgentează
şi se intensifică procesele de adaptare. Efectele benefice ale tratării seminţelor cu
biostimulatori sunt determinate şi de accelerarea recuperării deteriorărilor care inevitabil
se produc în perioada de iniţiere a proceselor de germinare a seminţelor. Ca urmare, se
realizează creşterea uniformă, sporeşte vigoarea plantulelor, se modifică organogeneza şi
se optimizează derularea etapelor de ontogeneză a plantelor. Din cele menţionate rezultă
că tratarea seminţelor şi a plantelor cu biostimulatori iniţiază o serie de procese care
duc la sporirea vigorii şi capacității adaptive ale plantelor, asigură creşterea rezistenţei
lor la factorii de stres prin mecanisme de evitare a acţiunii stresului (diminuare a dozei)
şi accelerare a proceselor de adaptare. Ca rezultat, nivelul daunelor provocate de stres
diminuează, recuperarea daunelor devine mai eficientă, iar energia “alocată” pentru
rezistență și adaptare se minimizează. Sporirea capacităţii de adaptare a plantelor după
aplicarea biostimulatorilor tinde să se manifeste în dependenţă de natura factorului de
stres, este durabilă, dar rareori completă. Eficienţa tratării plantelor cu biostimulatori
depinde de genotipul plantei, condiţiile de mediu, nutriția culturilor, măsura în care
procesele de adaptare la momentul aplicării lor erau deja desfășurate. În general efectele
menţionate asigură optimizarea proceselor fiziologice în plantele cultivate atât în condiţii
normale, cât şi în cele de stres, ceia ce duce la sporirea cantităţii şi calităţii producţiei.

22

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Articole de fond

Deși în ultimii ani utilizarea biostimulatorilor în practica agricolă a sporit, înțelegerea
mecanismelor prin care se realizează inducerea rezistenţei sporite a plantelor după
aplicarea lor necesită cercetări suplimentare.
Cuvinte cheie: biostimulatori, stres abiotic, rezistenţă, costul rezistenţei, tratarea
seminţelor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă; Jelev Natalia, Institutul de Genetică, Fiziologie
şi Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova;
E-mail: jelevnn@yahoo.com., GSM: (+373) 79092325

Introducere
Dezvoltarea vertiginoasă ale diferitor ramuri a ştiinţei a dus la creşterea interesului
față de zonele de interferenţă dintre acestea. Cercetările contemporane devin tot mai
complexe şi implică simultan metodele caracteristice diferitor ştiinţe, iar integrarea şi
analiza adecvată a rezultatelor obţinute necesită abordare sistemică [9]. În conformitate cu
aceasta, caracteristicile integrale a unui sistem nu pot fi explicate prin suma proprietăților
componentelor și relațiilor dintre acestea. Integrarea datelor poate fi realizată utilizând
teoria generală a sistemelor, inițiată de L. von Bertalanffy [4], în conformitate cu care
“întregul este mai mare decât suma părților sale”. Această teorie, stă la baza viziunii
holistice în biologie [3], medicină [4], ecologie și științele sociale [1, 24]. Abordarea
sistemică este cu perspectivă şi la introducerea în circuitul ştiinţific şi tehnologic a
noţiunii de biostimulator pentru a descrie complexul de substanţe biologic active de
origine biologică, care îmbunătățesc productivitatea datorită unor proprietăți noi, sau
emergente, ale constituenților complecşi, activitatea cărora nu este o consecință unică
a prezenței substanţelor nutritive esențiale pentru plante, a reglatorilor de creștere
a plantelor, sau a componenţilor de protecţie a plantelor [12, 13]. După definiţie
biostimulatorii sunt substanţele de origine biologică (1), care manifestă proprietăţi
comune cu substanţele nutritive (2), reglatorii de creştere a plantelor (3) şi compuşii
de protecţie a plantelor (4), dar proprietăţile lor nu se reduc la caracteristicele oricărei
grupe de substanţe menționate. La rând cu caracteristicile comune cu una sau mai multe
grupe de substanţe naturale, biostimulatorii manifestă proprietăţi noi, esenţiale pentru
creşterea, dezvoltarea şi supravieţuirea plantelor în condiţiile variabile de mediu.
Dintre caracteristicile specifice biostimulatorilor, menționăm originea biologică,
complexitatea compoziţiei, proprietățile noi și emergente a lor. Cu toate că pentru a
spori rezultatele practice în componenţa soluțiilor cu biostimulatori pot fi introduse şi
substanţe nutritive, în special microelemente, biostimulatorii reprezintă doar produse
naturale, exceptând reglatorii de creştere sintetici. De aici rezultă că la utilizarea
practică a biostimulatorilor se reduce riscul generării unor daune ecologice mediului,
factor important pentru implementarea lor în agricultura organică. Prin aplicarea
biostimulatorilor se promovează sistemul holistic de management al producției agricole,
care presupune păstrarea, chiar îmbunătățirea, stării agroecosistemului, biodiversităţii,
ciclurilor biologice ale organismelor din sol. La implementarea biostimulatorilor se
presupune utilizarea, acolo unde este posibil, a metodelor agronomice, biologice și
mecanice, minimizând, sau chiar excluzând, utilizarea materialelor sintetice [20].
Abordarea sistemică înlesneşte soluționarea problemelor menționate, deoarece
dă posibilitatea de a lua în consideraţie complexitatea compoziţiei şi activitatea
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sumară diversă a biostimulatorilor în dependență de genotip, provenienţă şi condiţiile
mediului. Fiind complecşi, biostimulatorii influenţează căile de reglaj şi modificare
a proceselor fiziologice, stimulează creşterea, atenuează limitările induse de stres,
ceia ce în final contribuie la sporirea cantităţii şi calităţii producţiei. Pentru a înţelege
corect argumentele care stau la baza necesităţii de a introduce în circuit a noţiunii de
biostimulator vom analiza datele literaturii de specialitate privind specificul influenţei
separate a lor, sau în complex cu elementele nutritive, fitohormonii şi reglatorii de
creştere asupra ontogenezei plantelor în normă şi în condiţii de stres (1); rezistenţei
plantelor la factorii de stres (2).
La fel vom analiza perspectivele de a satisface cu ajutorul biostimulatorilor
aspiraţiile consumatorilor pentru produse ce corespund cerinţelor agriculturii organice
(3). Pentru claritate vom analiza proprietăţile specifice şi comune ale biostimulatorilor
cu cele ale altor grupe de substanțe biologic active, menționând problemele practice
care pot fi soluționate cu ajutorul lor.
1. Substanțele care influențează creșterea, dezvoltarea şi rezistenţa plantelor
faţă de factorii de stres abiotic și biotic
Comparând specificul activităţii fiziologice ale biostimulatorilor cu cele ale altor
grupe de preparate de substanţe biologic active devin clare argumentele în folosul
separării lor într-o grupă aparte de preparate. Având în vedere aceasta, în primul
rând, vom analiza zonele specifice şi de interferenţă a acţiunii biostimulatorilor cu
cele a fitohormonilor, reglatorilor de creştere şi a factorilor de nutriţie a plantelor.
În al doilea rând, vom caracteriza sursele de biostimulatori, metodele de obţinere
și utilizare a lor.
1.1. Fitohormonii. Fitohormonii se sintetizează în mod natural, participă în
reglajul creșterii, dezvoltării și rezistenței plantelor la factorii de stres abiotic şi biotic.
Ei influențează derularea diferitor procese fiziologice, incluzând formarea frunzelor
şi rădăcinilor, extinderea celulelor, dominarea apicală, dezvoltarea şi maturizarea
fructelor [31]. Sunt cunoscute următoarele grupe de fitohormoni: auxinele, giberelinele,
citokininele, acidul abscizic și etilena. În baza specificului activităţii biologice, ca
fitohormoni sunt la fel recunoscute brasinosteroidele, acidul salicilic, jasmonații,
sistemina, poliaminele, oxidul nitric și peptidele semnalizatoare [10]. Componenţi
similari cu fitohormonii au fost detectați și în alte grupe de organisme, dar în acestea ei
nu joacă rol hormonal, fiind considerați ca metaboliți secundari (MS) [31].
1.2. Reglatorii de creștere a plantelor și metaboliții secundari. Reglatorii de
creștere a plantelor (RCP) sunt produși chimici, naturali sau sintetici, care fiind aplicați
asupra semințelor, sau a plantelor, modifică caracteristicile de creştere, dezvoltare,
rezistenţă la factorii de stres și în final influenţează parametrii de productivitate a
plantelor. Agricultorii utilizează RCP pentru a atinge obiectivele dorite, activând sau
frânând creşterea, influențând specific organogeneza, ontogeneza, rezistenţa faţă de
factorii de stres şi îmbunătățind parametrii de productivitate a plantelor [28]. RCP pot
avea componenţă chimică diferită, reprezentând gazele (etilena), fitohormonii, derivaţii
terpenelor, carotenoidele şi acizii aminici. De menţionat că deşi fitohormonii şi alte
substanţe biologic active din plantă acţionează specific, aplicarea exogenă a lor în
combinație poate produce răspunsuri foarte variate, în dependenţă de compoziție şi
genotipul plantelor [10, 28].
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1.3. Grupul metaboliţilor secundari (MS) reprezintă un număr larg de compuși naturali
care nu sunt implicați direct în metabolismul primar, dar contribuie la supraviețuirea
plantelor în condiții naturale [6]. Cum a fost menționat anterior, la ora actuală unii din
MS sunt considerați ca fitohormoni, deci la aplicarea exogenă ei pot manifesta efectele
specifice pentru RCP [10, 31]. La fel se consideră ca RCP diferite substanţe naturale
[22] şi sintetice [2], la aplicarea exogenă a cărora se manifestă efecte specifice asupra
creşterii şi dezvoltării plantelor. Pe cale sintetică au fost obţinute mai multe substanţe
care reproduc efectele caracteristice pentru fitohormoni, ele reprezentând componente
majore ale RCP recomandate pentru aplicare în agricultura contemporană [28]. Printre
aceştia putem menţiona inhibitorii, care suprimă creșterea plantelor [22], și retardanții,
care rețin creșterea plantelor prin frânarea diviziunilor celulare şi elongaţia celulelor
tulpinii, astfel reglând înălțimea plantelor fără a influența morfologia lor [2].
1.4. Factorii de nutriție a plantelor.Procesele de creștere și dezvoltare a plantelor
sunt influențate și de către factorii de nutriție. Aceştia participă în reglajul activității
enzimelor implicate în procesele metabolice, prezența lor fiind absolut necesară
pentru realizarea ciclului de viață a plantelor [26]. În funcție de conținutul în plante
și sol, elementele de nutriție minerală sunt clasificate în două grupe: macroelemente
și microelemente. Conform acestei clasificări, elementele, conținutul cărora în materia
uscată este de la o sutime de procente până la câteva zeci de procente, sunt considerate
macroelemente. Elementele, conținutul cărora în plante nu depășește o miime de
procent, sunt considerate microelemente [25, 26]. În componența macroelementelor
intră azotul, fosforul, potasiul, calciul, sulful, magneziul, carbonul, oxigenul și
hidrogenul. Carbonul, oxigenul și hidrogenul sunt în principal absorbiți din aer, iar
celelalte macroelemente sunt accesate din sol. În componența microelementelor intră
borul, clorul, cuprul, fierul, manganul, molibdenul, zincul și siliciul [25, 26].
Luând în considerație faptul că elementele de nutriție minerală sunt componente
indispensabile pentru reglajul diferitor cicluri metabolice şi participă la instalarea în
plantă a stării de homeostază, introducerea microelementelor în mediile de cultivare și
de tratare a plantelor influențează procesele fiziologice în mod similar cu cel caracteristic
pentru biostimulatori, deosebirea esențială față de aceștia fiind incapacitatea plantelor
de a le sintetiza de novo.
2.Biostimulatorii ca preparate ce conțin substanțe biologic active. Necesitatea
introducerii noțiunii de biostimulator este descrisă în articolul de revistă [12].
Cu toate că acest termen este cunoscut de mult timp, în literatura de specialitate
definiţia lui a fost dată doar în anul 2007 ca „preparat ce conţine substanţe, altele
decât îngrășămintele, care promovează creșterea plantelor atunci când este aplicat
în cantități mici” [12, 21].
Separarea biostimulatorilor de alte preparate se bazează pe două principii:
1. pe acţiune (influenţa benefică); 2. pe excludere (ei nu sunt substanţe de nutriţie,
pesticide şi substanţe de ameliorare a solului) [12]. Biostimulatorii conțin substanțe
și/sau microorganisme ale căror funcție, atunci când sunt aplicaţi pe plante, sau
introduşi în rizosferă, independent de conținutul nutritiv al produsului, stimulează
procesele naturale datorită îmbunătățirii eficienței utilizării substanțelor nutritive [12].
Cum a fost menţionat anterior, biostimulatorii sunt de origine biologică, conţin substanţe
biologic active complexe, combinaţia unică a cărora le asigură proprietăţi noi, sporind
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vigoarea şi toleranţa plantelor la factorii de stres abiotic, contribuind la mărirea cantităţii
şi calităţii producţiei. În practica agricolă biostimulatorii pot fi reprezentaţi de produse
comerciale conţinând suplimentar substanţe nutritive şi/sau microorganisme [12].
Din cele menţionate rezultă că biostimulatorii funcționează prin mecanisme
care diferă de cele caracteristice pentru îngrăşămintele minerale (acţiunea lor fiind
independentă de prezenţa elementelor minerale în produse). Ei diferă de produsele
de protecție a culturilor, deoarece stimulează doar vigoarea plantelor și nu au acțiune
directă asupra dăunătorilor. În aşa fel, biostimulatorii sunt complementari factorilor
de nutriție și protecție a culturilor, după definiţie fiind clar deosebiţi de fitohormoni,
îngrășăminte şi substanțele de protecţie. Cu toate că în definiţie se accentuează doar
influența lor benefică asupra rezistenței plantelor la factorii de stres abiotic, aceasta nu
exclude influenţa concomitentă a lor asupra rezistenţei față de infecția cu diferiți agenți
patogeni. La fel este cunoscut faptul că substanţele de protecţie pot influența benefic
nu numai rezistenţa plantelor faţă de factorii de stres biotic, dar și față de cel abiotic.
De exemplu, acidul beta-aminobutiric, care se consideră ca inductor a rezistenței
plantelor față de agenții patogeni, induce rezistența lor față de secetă și salinitate
[18]. Fiind complexe, preparatele de biostimulatori manifestă efecte diverse şi
deseori neașteptate asupra plantelor. Aceasta se datorează influenţei concomitente a
biostimulatorilor asupra factorilor preexistenți și induși, în special asupra bilanţului
dintre conţinutul acidului abscisic și alți fitohormoni [18].
2.1. Mecanismele de acțiune ale biostimulatorilor. La tratarea plantelor cu
biostimulatori se induc mai multe procese fiziologice, datorită la ce ele devin
pregătite pentru a răspunde mai rapid, sau mai complet, la influenţa factorilor de stres
abiotic. Aceasta se realizează datorită iniţierii activităţii diferitor procese metabolice
şi de modificare a expresiei genelor. Contribuind la stimularea creşterii rădăcinilor,
transportul, stocarea şi asimilarea substanţelor nutritive, sporirea rezistenţei faţă de
factorii de stres abiotic (secetă, arşiţă, ger, salinitate, iluminare excesivă), biostimulatorii
influenţează benefic cantitatea şi calitatea producţiei agricole [12]. Proprietăți
asemănătoare au și biofertilizatorii, reprezentaţi de inoculatori bacterieni sau fungici,
care se aplică plantelor pentru a spori disponibilitatea substanţelor nutritive și contribui
la utilizarea acestora de către plante, indiferent de conținutul nutritiv a inoculatorului.
Unii biofertilizatori acţionează concomitent şi ca preparate de biocontrol, protejând
plantele de dăunători prin concurenţă, antibioză, parazitism şi inducerea rezistenţei
sistemice a plantelor. Datorită acestor proprietăți comune, s-a propus ca aceste grupe
de organisme să fie incluse în categoria biostimulatorilor [12]. Din cele menţionate
rezultă că biostimulatorii funcționează prin mecanisme care diferă de cele caracteristice
pentru îngrășămintele minerale (acţiunea lor este independentă de prezenţa elementelor
minerale în preparate) şi de produsele de protecție a culturilor. Ei protejează plantele
indirect, fără a afecta direct dăunătorii, efectul benefic se reflectă asupra vigorii plantelor,
ceia ce complementar îmbunătăţeşte nutriția și protecția culturilor.
La acţiunea factorilor de stres în plante se activează diferite mecanisme de rezistenţă
care implică schimbarea calitativă și/sau cantitativă a proceselor de biosinteză a
metaboliților, activarea căilor de semnalizare prin intermediul acidului abscizic, salicilic
şi jasmonic, etilenei, precum și a substanţelor de semnalizare prin implicarea speciilor
reactive de oxigen (SRO) [32]. Mai mult decât atât, stresul abiotic şi cel biotic poate
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induce emisia unor compuși organici comuni, amploarea emisiilor induse depinzând de
toleranța genotipului la stres, severitatea şi durata de aplicare a factorului de stres [11].
Aceşti componenţi reprezintă semnale de răspuns intern la factorii de stres, care ulterior
induc procesele de adaptare. Efecte similare se manifestă şi la aplicarea exterioară a
biostimulatorilor, diferenţa esenţială fiind determinată de faptul că iniţierea proceselor de
adaptare are loc în lipsa acţiunii factorului de stres, el fiind preîntâmpinat datorită iniţierii
reacţiilor de rezistenţă. La momentul acţiunii factorilor de stres, datorită stării iniţiate
ale proceselor de adaptare, inducerea rezistenţei se realizează mai rapid şi mai complet.
La fazele iniţiale ale ontogenezei plantelor această stare poate fi iniţiată prin procedura
de tratare a seminţelor (datorită tratării lor cu apă sau soluţii a unor compuși naturali și
sintetici) [16]. La plantele rezultate din semințele tratate se manifestă inducerea unei
stări fiziologice care asigură sporirea vigorii şi toleranței la stres. Primarea de asemenea
asigură sincronizarea şi accelerarea germinării semințelor, datorită la ce procedura are
mai multe implicații practice în agronomie, în special pentru a asigura uniformitatea
germinării semințelor în condiții adverse. La introducerea a diferitor substanţe biologic
active în soluţiile pentru tratare efectul benefic a procedurii asupra toleranței plantelor
la factorii de stres abiotic şi biotic devine mai pronunţat. Printre componentele
care învigorează seminţele prin tratare pot fi numiţi fitohormonii, tiolii, substanţele
antioxidante, fungicidele, peroxidul de hidrogen, chitozanii, seleniul, diferite săruri,
biostimulatorii complecşi etc. S-a dovedit că aplicarea microorganismelor benefice
în timpul tratării seminţelor poate în continuare îmbunătăți pe termen lung stabilirea
vigurozității plantelor [3]. O cale alternativă tratării constă în acoperirea seminţelor cu
o matrice solidă sau semisolidă, conţinând diferite componente (lut calcinat, cărbune,
silicat de calciu), care asigură penetrarea înceată a apei în semințe. Rezultatul benefic
comun a utilizării pentru tratare a acestei game largi de substanţe şi procedee sugerează
despre existenţa unor căi comune de sporire a vigorii seminţelor şi ulterior a plantelor
obţinute din acestea. Probabil, comune pentru fenomenul de tratare a seminţelor în
diferite condiţii reprezintă inducerea/activarea biosintezei substanţelor antioxidante şi
a enzimelor ce participă în recuperarea deteriorărilor care au loc în timpul germinării.
Interesant de menționat că efectele fiziologice comune cu cele ale primării se manifestă
după supunerea plantelor la doze moderate de stres, care, la fel ca şi cele cauzate de
primare, induc sistemele antioxidative şi cele de recuperare a deteriorărilor [9, 18, 29].
Comun este şi fenomenul de inducere a capacităţii plantelor de a recepţiona mai rapid
pe parcursul întregii perioade ale ontogenezei semnalele care vin din mediul ambiant.
Este logic de a presupune că reacţiile comune induse de stresul moderat şi biostimulatori
se datorează inducerii de către aceștia a unor semnale comune, care influențează similar
vigoarea, rezistența și productivitatea plantelor.
2.2. Efectele biologice și agronomice ale biostimulatorilor. Sub influența
biostimulatorilor se modifică starea fiziologică a plantelor. Ei activează procesele
fotosintetice, degradarea SRO, modificarea gradientului de fitohormoni etc. [12, 21].
În general, aceasta asigură mai multe efecte agricole. Utilizarea biostimulatorilor
duce la sporirea toleranței plantelor faţă de factorii de stres abiotic, creșterea eficienței
utilizării substanțelor nutritive, astfel asigurând beneficii ecologice şi economice.
În scopul simplificării reglementării diferitor grupe de preparate s-a convenit ca
biostimulatorii să fie separaţi de preparatele de biocontrol, sau de cele propuse pentru
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protecţia plantelor faţă de factorii de stres biotic [11, 12]. Ca urmare în definiţia propusă
pentru biostimulatori se subliniază doar influenţa lor asupra rezistenţei plantelor faţă
de factorii de stres abiotic. Introducerea în categoria preparatelor de biostimulatori se
bazează pe provenienţă (1), funcţie (2) şi/sau modul de utilizare (3).
1. Provenienţa şi natura biostimulatorilor poate fi diversă. Ei includ substanţe şi
microorganisme, conţin un singur component sau grupe de componente provenite de
la una sau mai multe surse naturale, compoziția cărora nu totdeauna este pe deplin
caracterizată. Biostimulatorii conţin compuşi organici produşi în mod natural, sau
molecule anorganice [12]. Se propune ca în rândul biostimulatorilor să fie incluşi şi
reglatorii sintetici de creştere înregistraţi ca stimulatori de creştere a plantelor, la fel ca şi
inoculatele microbiene care conțin tulpini individuale sau amestecuri de microorganisme
cu efecte aditive sau sinergice [14]. Este clar că gama largă de substanţe creează
confuzii din cauza faptului că în literatura de specialitate și documentația companiilor
biostimulatorii pot fi introduşi în categoria reglatorilor de creştere, ingredientelor
bioactive combinate cu îngrășăminte, sau produselor de protecție a plantelor.
2. Funcțiile fiziologice ale biostimulatorilor sunt diverse. Ei influenţează iniţierea
rădăcinilor laterale, activitatea fotosintetică, degradarea SRO, rezistenţa faţă de factorii
de stres abiotic, gradientul de fitohormoni, cantitatea şi calitatea producţiei [9, 12].
3. Modul de utilizare a biostimulatorilor este determinat de influenţa lor asupra stării
fiziologice a plantelor. Ei sunt utilizaţi pentru tratarea seminţelor înainte de semănat
[8, 12] şi a plantelor pe parcursul vegetaţiei [35] pentru a spori rezistenţa plantelor faţă
de factorii de stres, eficienţa utilizării substanţelor nutritive, eficacitatea fotosintezei,
astfel asigurând beneficii economice şi de mediu.
1.1. Problemele științifice în legătură cu efectele biologice ale biostimulatorilor.
Extinderea utilizării biostimulatorilor în practică depinde de rezolvarea unor probleme
de ordin ştiinţific şi tehnologic. Majoritatea lucrărilor publicate raportează rezultatele
practice ale aplicării biostimulatorilor la plante, datele privind efectele fiziologice și
biochimice a lor fiind foarte limitate. Cu toate acestea, caracteristica unui biostimulator
ar trebui neapărat să includă şi influenţa lui asupra proceselor fiziologice și ciclurilor
metabolice în dependenţă de specie şi etapa de dezvoltare a plantei. Aceasta este
important deoarece efectele fiziologice şi pragurile de sensibilitate a plantelor faţă
de componenții biostimulatorilor pot fi diferite (uneori opuse), manifestă efecte de
concurență sau sinergie. Analiza specificului transcripţiei şi translării poate contribui la
înțelegerea țintelor de acțiune a biostimulatorilor, oferind informații privind modificarea
proceselor fiziologice și a potențialului de recuperare a deteriorărilor provocate de stres
[9, 12]. Sub influenţa biostimulatorilor se modifică în mod complex metabolismul,
expresia genelor, creşterea şi dezvoltarea, rezistenţa faţă de factorii de stres abiotic,
productivitatea plantelor [9, 12, 35]. În complex aceste procese influenţează reglajul
homeostaziei, care se instalează prin mecanisme specifice, în dependenţă de nişele
ecologice cu fluctuaţii caracteristice ale condiţiilor de mediu. Adaptarea plantelor se
realizează datorită implicării mai multor strategii [9], incluzând influenţa directă a
factorilor de mediu, asupra expresiei genelor şi metabolismului în plante, şi indirectă,
asupra microorganismelor cu care interacționează rădăcinile şi partea aeriană a plantei
[11]. Dinamica proceselor de inducere şi gradul de desfăşurare a adaptărilor sunt
determinate de semnalele interne, care apar în urma reacţiei genotipului la condiţiile de
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stres. Cum a fost menţionat anterior, aceste semnale pot fi atât de provenienţă internă,
cât şi externă, provocate de substanţele care intră în componența biostimulatorilor.
Rezultatul final a aplicării biostimulatorului va depinde de genotip, faza de dezvoltare,
condiţiile de mediu, componenţa, doza şi modul de aplicare a lui.
Unii componenţi naturali, cum ar fi oligogalacturonidele, lipopolizaharidele,
diferite elemente proteice, iniţiază răspunsul de recunoaştere a acţiunii factorilor de
stres, ceia ce contribuie la desfăşurarea la momentul potrivit a proceselor de rezistenţă
şi recuperare a daunelor provocate de stres [25]. La rând cu efectele citotoxice, aceşti
componenţi induc formarea SRO, care semnalizează atât acţiunea stresului abiotic,
cât şi celui biotic [25, 29, 32]. În ambele cazuri reacţia este esențială pentru a evalua
amploarea amenințării şi a induce o reacţie corespunzătoare realizată prin expresia
genelor şi intensificarea metabolismului, suficientă pentru a iniţia procesele de adaptare
a plantelor la condiţiile ce provoacă starea de stres [12, 31, 36]. Esenţial este faptul că la
tratarea cu biostimulatori se induc reacţii similare cu cele ce se desfăşoară sub influenţa
directă a unor doze moderate ale factorilor de stres. Ele se iniţiază, dar nu se desfăşoară
complet. Datorită la aceasta, plantele devin pregătite pentru a răspunde mai rapid şi
complet la eventuala acţiune a factorului de stres. Răspunsul de adaptare rapid reduce
severitatea daunelor, concomitent intensificând procesele de recuperare a lor. Aceasta
sporeşte în mod integral rezistenţa şi productivitatea plantelor [9, 12]. Mai mult ca
atât, resursele energetice alocate pentru protecţie se reduc, ceia ce justifică costurile
alocate de plantă pentru iniţierea în prealabil de către biostimulatori a proceselor
de adaptare [36]. Este clar că din cauza deteriorărilor masive cauzate de răspunsul
tardiv a plantelor martor pierderile energetice şi funcţionale sunt mari. Răspunsul mai
prompt şi eficient a plantelor experimentale (tratate cu biostimulatori) este asociat cu
pierderi mai mici, ceia ce în final se obține diferența dintre productivitatea plantelor
experimentale în comparaţie cu plantele martor. Pozitiv este şi faptul că aplicarea
biostimulatorilor oferă posibilitatea de a reduce dozele substanţelor sintetice utilizate
pentru protecţia plantelor, ceia ce este important pentru extinderea agriculturii organice şi
protecţia mediului [35].
Având o compoziție complexă, biostimulatorii pot simultan activa mai multe
semnale, funcţionarea cărora se desfăşoară rapid doar în caz de necesitate. Este clar
că procesele de iniţiere necesită alocarea unor costuri suplimentare, care nu vor fi
îndreptățite de desfăşurarea rapidă în cazul lipsei condiţiilor de stres. Totuşi beneficiile
aplicării biostimulatorilor au fost detectate cu utilizarea diferitor preparate şi la mai
multe culturi [12, 36]. Efectul pozitiv, probabil, se datorează existenţei unor căi
comune de semnalizare ca răspuns la diferiţi factori de stres. Acest rezultat nu este
neașteptat, deoarece este cunoscut că la acţiunea diferitor factori de stres se induce un
set de proteine comun cu proteinele şocului termic, răspunsul final fiind determinat
de starea plantelor, dar nu neapărat de natura factorului, care a indus această stare
[34]. Costurile relativ scăzute alocate de către plantă pentru iniţierea adaptărilor sub
influenţa biostimulatorilor în comparaţie cu costurile mari alocate de plantele martor
pentru recuperarea deteriorărilor provocate de un eventual stres acut, determină
beneficiile utilizării biostimulatorilor. În aşa fel efectele utilizării biostimulatorilor
pot fi parţial comparate cu cele a inducerii rezistenţei faţă de diferite maladii în urma
imunizării. La prima vedere utilizarea biostimulatorilor dă efecte similare şi cu cele
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ale asigurărilor sociale. Ultimele asigură securitatea beneficiarilor în condițiile de
forță majoră (dezastruoase). Spre deosebire, biostimulatorii, datorită iniţierii adaptărilor
şi îmbunătăţirii randamentului în zona de stres sever, extind intervalul parametrilor
de stres recepționate de plantă ca stres moderat [9]. În cercetările fiziologice, prin
aplicarea fracţionată a dozei de stres, a fost demonstrat că adaptarea (mărirea dozelor
recepționate ca doze de stres moderat) se realizează şi în condiţii care se manifestă
în natură [9]. Efectele elucidate prin aplicarea metodei de fracţionare a dozei ulterior
au fost denumite “memorie a stresului” [23]. Ea se datorează modificărilor genetice
şi biochimice induse de prima expunere la stres, care îmbunătățesc rezistența la
stres şi rămân active la trecerea plantelor de la condiţii de stres la cele favorabile.
Efecte asemănătoare cu cele demonstrate prin experimentele de fracţionare a dozei pot
fi induse prin aplicarea biostimulatorilor şi tratarea seminţelor înainte de semănat [19].
Provocând efecte similare cu dozele moderate ale factorilor de stres, biostimulatorii
nu cauzează deteriorări caracteristice factorilor de stres, ceia ce determină eficacitatea
practică a implementării lor.
Ca exemplu a mecanismelor care asigură efectele comune a fenomenelor de
inducere a proceselor adaptive de către biostimulatori şi altor factori de inducere a
adaptării pot servi SRO. Ele sunt reprezentate de peroxidul de hidrogen, radicalii de
hidroxil şi superoxid, fiind produse secundare inerente metabolismului aerob. SRO nu
numai provoacă daune oxidative prin reacțiile cu macromoleculele, dar concomitent
sunt molecule de semnalizare implicate în controlul dezvoltării plantelor și la percepția
stării de stres. Reglajul metabolismului SRO include interacțiunea lor cu sistemele
hormonale de semnalizare, care, la rândul lor, sunt implicate în reglajul subtil a
ontogenezei, răspunsurilor la stresul biotic și abiotic, care în ansamblu sunt asociate
cu stresul oxidativ provocat de dezechilibrul dintre formarea SRO şi detoxificarea lor.
Compoziţia semnalelor generate de SRO determină reglajul proceselor de restabilire
a homeostazei. Aceste semnale includ hormonii, polipeptidele, metaboliţi secundari
şi alte componente care interacţionează cu receptori implicaţi în inducerea rezistenţei
sporite a întregului organism [27]. În aşa fel semnalele induse de biostimulatori au
componente comune cu cele caracteristice pentru SRO, deci şi mesajele transmise
prin intermediul acestora sunt asemănătoare, deși mecanismele nu sunt până acum
pe deplin stabilite .
În mod obişnuit (în lipsa acţiunii biostimulatorilor) rezistența de bază este prea
slabă, iar cea indusă se manifestă prea târziu, sau suprimată de agenţii patogeni, în cazul
stresului biotic. Stimularea rezistenței datorită tratării semințelor cu biostimulatori este
destul de eficientă, nu numai datorită iniţierii în prealabil a rezistenţei faţă de factorii
de stres abiotic, dar şi datorită faptului că ea previne suprimarea imunității plantelor de
către invadatorii patogeni [36]. Efectele biologice ale biostimulatorilor sunt în mare
măsură asociate de prezenţa metaboliţilor secundari şi altor componenţi, care la fel
sunt eliminaţi de agenţii patogeni, sau produşi de plante în condiţii de stres, componenţi
care induc procesele de adaptare [3, 16]. Aplicarea biostimulatorilor reprezintă o
alternativă pentru gestionarea durabilă a factorilor de stres, care dă posibilitatea de a
reduce utilizarea preparatelor sintetice de protecţie şi contribuie la asigurarea cerinţelor
agriculturii organice [16, 35]. Datorită faptului că sub influenţa biostimulatorilor
procesele adaptive doar se iniţiază, iar desfăşurarea accelerată a lor are loc îndată după
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acţiunea eventuală a factorului de stres, se reduce nu numai nivelul deteriorărilor, dar şi
costurile alocate de plantă pentru acestea. Inducerea stării de alertă permite desfăşurarea
rapidă şi intensă a proceselor ce duc la sporirea rezistenței plantelor îndată după apariţia
factorilor de stres [36].
1.2. Metodele de implementare a biostimulatorilor
Tehnicile de implementare a biostimulatorilor includ formularea și amestecul lor cu
alte produse, incluzând preparate de protecţie şi nutriţie a plantelor, efectele cărora pot fi
îmbunătăţite. Biostimulatorii pot fi la fel aplicaţi concomitent cu microorganisme care au
efecte de biocontrol asupra rezidenţilor din rizosferă şi celor din partea aeriană a plantelor.
Pentru a lua decizii corecte privind momentul şi doza de aplicare a biostimulatorilor
este necesară monitorizarea atentă a stării culturilor pe parcursul vegetaţiei. Situația
este mai complexă decât în cazul aplicării produselor de protecție a plantelor, pentru
care incidența asupra dăunătorilor și a bolilor se manifestă rapid, fiind ușor detectată.
Cercetările privind influenţa factorilor de stres abiotic asupra stării plantelor sunt
mai slab avansate, efectele fiind în principal apreciate în baza productivității. La fel,
în condiţii de câmp este dificil de cuantificat influenţa biostimulatorilor asupra eficienţii
utilizării substanţelor nutritive de către plante. Efectele pesticidelor se observă imediat,
atunci când influenţa biostimulatorilor asupra plantelor se manifestă mai tardiv.
Din această cauză apar dificultăţi metodice privind monitorizarea culturilor şi luarea
corectă a deciziilor privind perioada, doza şi metoda de aplicare a biostimulatorilor.
Dacă pentru substanţele de protecţie este valabilă viziunea “este necesar de aplicat”,
apoi pentru biostimulatori există doar impulsul «ar fi bine de aplicat» [12], decizie care
poate fi justificată doar după o analiză comparativă atentă şi de lungă durată a efectelor
ambelor grupe de preparate atât asupra plantelor, cât şi asupra ecosistemelor.
Biostimulatorii sunt utilizaţi în agricultură în formă de formulări cu diferite substanţe
sau produse, cum ar fi microorganismele, microelementele, enzimele, reglatorii de
creștere a plantelor. În consecință, biostimulatorii pot spori disponibilitatea factorilor
nutritivi, menținerea apei, ridică activitatea antioxidantă, creșterea conținutului de
clorofilă etc. Interacţiunea dintre diferiţi componenţi poate influenţa în mod diferit
starea fiziologică a plantei în dependenţă de specie şi etapa de dezvoltare, de aceia este
necesar de cercetat activitatea biologică a biostimulatorilor în dependenţă de specie şi
chiar genotip. În aşa fel, datorită înțelegerii mai profunde a specificului interacţiunii
diferitor componente asupra spectrului activităţii a biostimulatorilor, pot fi optimizate
formulările produselor comerciale şi regimurile de aplicare a lor.
1.3. Necesitatea separării biostimulenților ca grupă specifică de preparate biologic
active. La ora actuală sunt în discuţie problemele privind introducerea în practică a
preparatelor de biostimulatori şi patentarea lor [12, 17]. Introducerea preparatelor
de biostimulatori în practică încă nu este bine reglementată de legi naționale sau
internaționale. Ele permit patentarea biostimulatorilor în categoria de biofertilizatori,
sau pesticide, cu care ei au proprietăți comune. De aceia este necesară argumentarea
clară a necesităţii separării biostimulatorilor într-o grupă nouă de preparate biologic
active. Ca argumente în folosul separării acestei grupe putem menţiona complexitatea
compoziţiei lor (1); stimularea utilizării substanţelor nutritive din sol de către plante
(2); sporirea toleranţei plantelor faţă de stresul abiotic (3); influenţa benefică asupra
cantităţii şi calităţii producţiei (4). În regulamente şi îndrumări pentru biostimulatori
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este necesar să fie indicate metodele de evaluare a eficacității, ceia ce ar contribui la
dezvoltarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a lor. La fel este necesară armonizarea
pieței, deoarece asemănarea efectelor biologice ale biostimulatorilor cu cele ale
îngrășămintelor şi a altor grupe de substanţe biologic active cauzează diferenţe în
legislaţiile de patentare şi introducere pe piaţă a lor în diferite ţări. Originalitatea
produselor și criteriile de brevetare a biostimulatorilor deseori sunt neclar stabilite.
Companiile tind să breveteze doar procesele industriale utilizate pentru producerea
biostimulatorilor, fără a descrie principiile care stau la baza activității biologice a
produsului. Pentru a elucida modul de acţiune a preparatelor de biostimulatori este cu
perspectivă utilizarea mai largă a cercetărilor cu plantele model, precum şi cu diferite
genotipuri de plante cultivate în condiţii de stres, analiza eficacităţii lor fiind determinată
separat sau în combinaţie cu diferite substanţe de nutriţie minerală şi microorganisme.
În aşa fel pot fi elaborate preparate complexe ce influenţează benefic organogeneza
plantelor, care îmbunătăţesc interacţiunea lor cu microorganismele simbiotice, ceia ce
în final contribuie la sporirea productivităţii plantelor şi calităţii producţiei [11].
1.4. Sursele şi componenţa biostimulatorilor. În baza sursei şi componenţei
biostimulatorii au fost clasificaţi în trei grupe: preparatele ce conţin substanţe humice
(1), acizi aminici (2) şi substanţe extrase din algele marine (3) [14]. Ca regulă ei conţin
mai multe componente obţinute cu ajutorul diferitor procedee, cum ar fi presarea,
măcinarea, zdrobirea, distilarea și/sau extragerea cu diferiţi solvenţi. În componenţa
biostimulatorilor intră substanţe, care conţin unul sau mai multe componente specifice,
provenite din surse naturale. Substanţele active din componenţa biostimulatorilor nu
totdeauna sunt pe deplin caracterizate [7, 12]. Există propunere ca în această grupă
de preparate să fie incluşi inoculații bacterieni şi reglatorii sintetici de creştere a
plantelor [31]. Inoculații microbieni pot conține tulpini individuale sau amestecuri
de microorganisme care demonstrează efecte aditive sau sinergice. Din cauza acestor
proprietăţi extrem de vaste, biostimulatorii pot fi descrişi în literatura de specialitate
și cataloagele companiilor ca substanţe biologic active, ca ingrediente bioactive
combinate cu îngrășăminte sau ca produse de protecție a plantelor, ceia ce deseori
poate duce la confuzii.
Algele marine reprezintă o sursă naturală şi inepuizabilă de biostimulatori care pot
avea diferite aplicaţii în agricultură. În afară de efectele de îmbunătățire a proprietăților
fizice și chimice ale solului, ele produc o gamă largă de substanțe biologic active şi
de protecţie a plantelor împotriva patogenilor [12]. Majoritatea rezultatelor privind
derivaţii acestora sunt axate pe aplicațiile lor farmaceutice, potențialul de utilizare a
algelor în agricultura durabilă fiind încă privit ca un scop secundar.
Cu toate acestea, există un set de date privind comercializarea și exploatarea
compușilor specifici extraşi din alge, inclusiv cu efecte microbicide, nematicide,
insecticide, de biofertilizatori, ca agenți de condiționare a solului, mulţi dintre care
acționează ca biostimulatori [12, 35]. Extractele din alge conţin compuși bioactivi
dintre care menţionăm fitohormonii, acizii grași nesaturaţi, proteinele, polipeptidele,
aminoacizii, bioflavonoidele, polizaharidele, carotenoidele, polifenolii, carbohidrații,
alcaloizii, polipeptidele, sterolii etc. [12, 35].
Acești agenți oferă beneficii pentru îmbunătățirea practicilor de cultivare a plantelor
în diverse habitate [12, 29].
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Componente şi efecte biologice asemănătoare cu cele descrise pentru algele marine
au fost descrise pentru substanţele eliminate în mediul ambiant, sau în extractele din
algele de apă dulce [7, 8, 9]. Tratarea semințelor înainte de semănat [8] şi a plantelor
pe parcursul vegetației [12, 33] cu preparate obţinute din acestea demonstrează efecte
benefice asupra rezistenţei la factorii de stres şi productivităţii plantelor. Spre deosebire
de substanțele sintetice de protecție a plantelor, preparatele obţinute din alge nu exercită
efecte negative asupra mediului ambiant, de aceia ele sunt compatibile cu agricultura
organică [7, 25]. A fost demonstrat că utilizarea extractelor din alge în agricultură poate
genera mai multe beneficii, incluzând stimularea creşterii sistemului radicular, sporirea
fotosintezei şi a rezistenţei faţă de factorii de stres abiotic şi biotic. Aceste extracte
pot fi aplicate separat, sau împreună cu reglatori şi substanţe sintetice de protecție a
plantelor, diminuând doza efectivă a ultimelor [35].
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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA
CORELAREA ACTIVITĂȚII ANTIRADICALICE A MIERII CU
CONȚINUTUL AMINOACIZILOR LIBERI
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Rotaru Stela
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Rezumat

Conținutul și compoziția aminoacizilor liberi cu proprietăți antioxidante pot fi indicatori
ai capacității antioxidante a mierii. Corelația mai mare dintre activitatea antiradicalică
cu conținutul aminoacizilor-antioxidanți, în special al prolinei a fost stabilită la mierea
de salcâm și mierea de floarea-soarelui. Această dependență este mai mare față de
cea relatată în raport cu conținutul de polifenoli și poate fi condiționată de faptul că
aminoacizii cu proprietăți antioxidante interacționează sinergistic cu alte substanțe în
captarea și neutralizarea radicalilor liberi, constituind astfel factorii determinatori ai
activității antioxidante a produselor în care se conțin. Datele obținute privind conținutul
aminoacizilor liberi cu proprietăți antioxidante și activitatea antiradicalică în probele de
miere studiate pot sta la baza elaborării produselor sanogene cu conținut predeterminat
și acțiune direcționată.
Cuvinte cheie: aminoacizi, antioxidanți, activitate antiradicalică, miere.
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Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova;
e-mail: valentina.ciochina@gmail.com; tel. (+373 22) 73-71-42.

Introducere
Proprietățile sanogene ale mierii sunt determinate de compoziția chimică, care diferă
de la un sortiment la altul și de la o recoltă la alta, și sunt condiționate preponderent
de activitatea antioxidantă, ce depinde de conţinutul unor astfel de substanţe precum
fenolii, flavonoidele, enzimele, acizii organici, aminoacizii, produsele reacţiei Maillard,
acidul ascorbic, carotenoizii. Deși activitate antioxidantă mai pronunțată manifestă
polifenolii și flavonoidele, totuși în unele studii au fost investigate capacitățile altor
substanțe de a capta și neutraliza radicali liberi de oxigen. S-a stabilit că activitatea
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de captare a radicalilor liberi a mierii, corelează cu conținutul unor aminoacizi liberi
[22, 35]. Această corelație este mai mare în comparație cu cea caracteristică pentru
polifenoli, ceea ce sugerează că conținutul aminoacizilor în miere poate fi un indicator
al capacității acesteia de a inhiba radicalii liberi [22]. Studiile privind identificarea
activității antioxidante a aminoacizilor au relevat că cel mai frecvent aminoacizii:
triptofanul, tirozina, metionina, cisteina, histidina, fenilalanina și prolina determină
proprietatea antiradicalică a peptidelor și proteinelor din produsele alimentare [31].
Unii autori au demonstrat ca activitatea antioxidantă a mierii este determinată, în
special de conținutul prolinei [20, 27].
S-a constatat că și aminoacizii: lizina, arginina, acidul glutamic, acidul aspartic,
serina și alanina, de asemenea posedă activitate antioxidantă specifică și determină
potențial antiradicalic al proteinelor din care fac parte [30, 34]. Însă, unii aminoacizi
deseori sunt mai activi în formă liberă, deoarece activitatea antiradicalică a aminoacizilor
depinde de specificul radicalului lateral din structura lor și de disponibilitatea acestuia
de a interacționa cu alte molecule, inclusiv cu radicalii liberi. Astfel, grupele tiol,
tioeterice sau aminice suplimentare determină activitatea antioxidantă a aminoacizilor.
Analiza proprietăților grupelor funcționale ale aminoacizilor cu proprietăți antioxidante
a relevat că capacitatea acestora de a neutraliza radicalii de oxigen (sau de azot) se
datorează, în special, activității de chelare a metalelor de tranziție pro-oxidante
(Fe2+ și Cu2+), de reducere a ionului feric, contribuind astfel la stoparea oxidării
macromoleculelor biologice [24, 31]. Proprietatea de captare sau neutralizare a
radicalilor liberi atât a aminoacizilor liberi, cât și a celor din componența peptidelor
sau proteinelor se explică prin mecanismele de donare a protonilor de H [15].
În special aceasta se referă la hidrogenul din gruparea fenolică a tirozinei, indolică a
triptofanului, tiol și tioeterică a cisteinei și metioninei [25].
Cel mai des rolul aminoacizilor în calitate pe antioxidanți este descris ca parte
componentă a peptidelor și proteinelor din produsele alimentare procesate, în scopul
îmbunătățirii proprietăților nutritive și curative ale lor. Mai puține studii au fost efectuate
privind elucidarea contribuției aminoacizilor individuali în activitatea totală (generală)
a produselor, în special, a celor naturale în vederea elaborării ulterioare a produselor
sanogene cu conținut predeterminat și acțiune direcționată.
Astfel, scopul studiului a constat în relevarea corelației conținutului unor aminoacizi
liberi din diferite tipuri de miere cu activitatea antiradicalică a acestora.
Materiale și metode de cercetare
În studiu au fost investigate trei tipuri de miere – de salcâm, de tei și de
floarea-soarelui, cel mai frecvent întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova. Mostrele
de miere au fost colectate din zona de Centru a țării. Soluțiile de miere (10%) au fost
preparate imediat înainte de efectuarea analizelor.
Pentru determinarea activității antioxidante se utilizează diverse metode, atât
enzimatice, cât și neenzimatice. Dintre metodele neenzimatice, cele mai des aplicate
sunt cele indirecte precum DPPH•, ABTS+, FRAP și directe – metoda ORAC.
Metoda DPPH este pe larg utilizată pentru alegerea preliminară a substanțelor capabile de
a capta speciile active de oxigen și reflectă conținutul antioxidanților în probele analizate
[6]. Metoda spectrofotometrică cu radical liber DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)
se bazează pe diminuarea absorbanţei radicalului în prezenţa antioxidanţilor.
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Activitatea antiradicalică a fost exprimată ca procent de reducere a DPPH•
(AA, %):

A %=

A0 − A30
⋅100
A0

unde:
A0 – absorbanţa soluţiilor DPPH• în momentul de timp t = 0 s;
A30 – absorbanţa soluţiilor DPPH• după 30 de minute.
Valoarea joasă A30 în extractul cercetat indică o activitate antioxidantă sporită.
Analiza aminoacizilor a fost efectuată la analizatorul de aminoacizi ААА-339М
(Cehia) prin metoda cromatografiei cu schimb de ioni [21]. Prelucrarea statistică
a rezultatelor a fost realizată în conformitate cu legile statisticii variabile şi teoria
probabilităţilor [37].
Rezultate și discuții
Activitatea antioxidantă a mierii cel mai frecvent este determinată prin așa metode,
ca analiza FRAP, DPPH, ABTS. Metoda de determinare a activităţii antiradicalice cu
ajutorul radicalilor liberi DPPH•, folosită în studiul dat, permite de a detecta abilitatea
compuşilor hidrosolubili ce acţionează drept captatori ai radicalilor liberi. Prin această
metodă s-a determinat că potenţialul antioxidant al mierii este direct asociat cu conţinutul
polifenolilor [2, 33]. Însă, capacitatea antioxidantă a mierii depinde și de alte substanțe,
în particular de conținutul aminoacizilor, în cazul cărora s-a stabilit o corelație mai
mare comparativ cu cea a polifenolilor [22]. De asemenea, în studii precedente a fost
relevat că mierea de salcâm are o activitate antiradicalică mai mare, ce nu corelează cu
conținutul polifenolilor în acest tip de miere [33].
În conformitate cu rezultatele obţinute, prezentate în tabelul de mai jos toate probele
de miere luate în studiu manifestă activitate antiradicalică.
Activitatea antiradicalică determinată cu ajutorul radicalilor liberi DPPH• în probele
de miere studiate
Tipurile de miere
Mierea de salcâm
Mierea de tei
Mierea de floarea-soarelui

Activitatea antiradicalică
10,77±1,10
10,34±0,89
8,6±0,80

Datele obținute au relevat că, deși activitatea antioxidantă a mierii de salcâm, mierii
de tei şi mierii de floarea-soarelui recoltate în zona de Centru a Republicii Moldova, are
valori mai mici comparativ cu datele obținute de alți cercetători [1, 23], totuşi se disting
deosebiri între probele luate în studiu. Astfel, cea mai mare activitate antiradicalică o
are mierea de salcâm şi mierea de tei respectiv – 10,77% şi 10,34% , spre deosebire de
mierea de floarea-soarelui ce are o valoare de 8,6%.
În vederea elucidării corelației activității antiradicalice a mierii cu profilul
aminoacizilor liberi a fost analizat conținutul acelor aminoacizi, care conform datelor
din literatura de specialitate, intervin cel mai mult în procesele de captare și neutralizare
a radicalilor liberi și determină proprietatea antiradicalică a produselor în care se conțin,
și anume: triptofanul, tirozina, metionina, cisteina, histidina, fenilalanina, lizina,
arginina, acidul glutamic, acidul aspartic, serina, alanina și prolina.
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Conform reglementărilor Uniunii Europene referitor la produsele alimentare [8, 9]
privind parametrii compoziţiei şi calităţii pentru miere, aminoacizii nu se atribuie la
aceștia, ceea ce este condiționat de faptul că nu sunt aprobate metode concrete care ar
permite detectarea adecvată a aminoacizilor în miere.
Se știe, că şi aminoacizii din miere sunt de provenienţă vegetală şi animală.
Principala sursă vegetală de aminoacizi în miere este polenul şi, de regulă, profilul
aminoacizilor din miere serveşte drept indicator pentru a caracteriza originea florală
de unde a fost cules nectarul. Totuşi, o parte din aminoacizi sunt adăugaţi de către
însăşi albine prin prelucrarea nectarului în miere şi care contribuie la o varietate largă
a acestora în mierea uniflorală [4].
Majoritatea aminoacizilor în miere sunt în formă legată, iar aminoacizii liberi
constituie o componentă minoră, dar importantă în miere [13].
În investigarea conţinutului aminoacizilor liberi în mierea de salcâm, mierea de tei
şi mierea de floarea-soarelui, conform metodei cromatografiei în lichide cu schimb de
ioni s-a stabilit o cantitate mai mare a acestora în mierea de floarea-soarelui şi anume
1,47 g/kg. În mierea de salcâm acest indice a constituit 0,98 g /kg, iar în mierea de tei
– 0,66 g/kg (Figura 1.).

Figura 1. Conţinutul total al aminoacizilor liberi și al aminoacizilor cu proprietăți
antioxidante relevante în probele de miere analizate (g/kg).

Dintre aminoacizii cu proprietăți antioxidante relevante în probele de miere
analizate au fost identificați aminoacizii: acidul aspartic, serina, acidul glutamic,
prolina, alanina, cisteina, metionina, tirozina, fenilalanina, lizina, histidina și arginina.
Aminoacidul triptofan a fost detectat într-o cantitate extrem de mică, ce nu a permis
analiza acestuia în corelație cu alți aminoacizi. Cel mai mare conținut sumar al
aminoacizilor cu proprietăți antioxidante a fost înregistrat în mierea de floarea-soarelui,
urmat de mierea de salcâm și mierea de tei (Fig. 1 și 2.). Însă, în mierea de salcâm a
fost relatat un procent mai mare al aminoacizilor cu proprietăți antioxidante – 81,5%,
raportat la conținutul total al aminoacizilor liberi, în comparație cu mierea de floareasoarelui – 80% și mierea de tei – 72%.
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Analiza comparativă a activității antiradicalice a probelor de miere luate în studiu
cu conținutul total al aminoacizilor cu proprietăți antioxidante a arătat o dependență
mai mare dintre aceste valori la mierea de salcâm, care se deosebește printr-o activitate
antiradicalică mai mare față de mierea de tei și mierea de floarea-soarelui (Fig. 2).
Totodată, în mierea de salcâm conținutul polifenolilor este mai mic în comparație cu
mierea de floarea-soarelui și cea de tei (Fig. 2), ceea ce indică că activitatea antiradicalică
a acestui tip de miere este condiționată într-o măsură mai mare de paternul aminoacizilor
cu proprietăți antioxidante. Pe de altă parte, mierea de floarea-soarelui are valori
mai mici ale activității antiradicalice, însă conținutul aminoacizilor este mai mare.
Aceasta denotă faptul că potențialul antioxidant al mierii se formează la acțiunea
complexă a mai multor substanțe cu rol de captare și neutralizare a radicalilor liberi.

Figura 2. Corelarea conţinutului aminoacizilor-antioxidanți (g/kg), conținutului
polifenolilor (mgacid galic/g) cu activitatea antiradicalică (%) a probelor de miere studiate.

Astfel, datele obținute au relevat dependența mai mare dintre activitatea antiradicalică
a mierii și conținutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante, comparativ cu conținutul
total de polifenoli.
În scopul identificării contribuției fiecărui aminoacid în activitatea antiradicalică
generală a probelor de miere studiate, a fost analizat conținutul în parte al fiecărui
aminoacid cu rol antioxidant (Fig. 3, 4, 5).
În mierea de salcâm dintre toți aminoacizii liberi predomină cantitativ (36%)
aminoacidul prolina în comparaţie cu mierea de tei (16,4%) şi mierea de floarea
soarelui (26,7%) (Fig. 3, 4, 5). Conţinutul mai mare al acestui aminoacid poate
explica proprietatea antiradicalică înaltă a mierii de salcâm, stabilită în investigaţiile
noastre, deoarece prolina este practic unicul aminoacid cu capacităţi pronunțate de
captare și neutralizare a radicalilor liberi, şi care de rând cu alte substanţe contribuie
la activitatea antioxidantă a mierii de albine. Corelația dintre activitatea antiradicalică
a mierii de salcâm cu conținutul de prolină este mai mare comparativ cu conținutul de
polifenoli [33], iar rezultate, care au stabilit această dependență au fost obținute și în
alte cercetări [20].
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Figura 3. Conţinutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante în mierea de
salcâm (g/kg).

Figura 4. Conţinutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante în mierea
de tei (g/kg).

Pe de altă parte s-a demonstrat că activitatea antiradicalică mai mare a mierii de
salcâm este condiționată nu numai de conţinutul înalt de prolină, dar și de acid ascorbic
[17]. Prolina din miere în mare parte este secretată de către Apis mellifera în procesul de
transformare a nectarului în miere [3], iar conținutul său variază în diferite tipuri de miere
și corelează cu cantitatea aminoacizilor sumari prezenți în miere. De asemenea, prolina
servește ca indicator al calității, iar în unele cazuri a maturității mierii [4]. Mecanismele
prin care prolina acționează ca antioxidant vizează activitatea acestui aminoacid ca

40

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Fiziologia şi Sanocreatologia

chaperon-protector al enzimelor redox, proprietatea de chelare a metalelor și de captare
a speciilor reactive de oxigen, în special a radicalilor singlet de oxigen (1O2) [28].
Inelul ciclic al prolinei, pirolidina, are un potențial de ionizare scăzut, care, în
mod eficient, inactivează 1O2, printr-un mecanism de transfer al sarcinii, în care
oxigenul molecular revine la starea de triplet de bază (3O2) [18]. Totodată, unele
investigații au relatat, că administrarea exogenă a prolinei contribuie la majorarea
nivelului de glutation (un puternic antioxidant endogen) și la protecția acestuia de
agenții oxidanți [12].
În mierea de tei a fost stabilită o cantitate mai mare de serină (Fig. 4). Proprietățile
antioxidante ale serinei sunt determinate de gruparea funcțională a acesteia din
radicalul lateral. Serina, asemenea prolinei, acționează ca agent de chelare a metalelor.
Însă, activitatea antioxidantă a serinei este mai mult asociată cu efectul protector pe care
îl mediază în organismele stresate, în special la declanșarea stresului oxidativ [19].

Figura 5. Conţinutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante în mierea de
floarea-soarelui (g/kg).

Ca și în mierea de salcâm, în mierea de floarea-soarelui cantitativ predomină prolina.
Însă, în mierea de floarea-soarelui a fost constatat un conținut mai mare (aproximativ
de două ori) a acidului glutamic în comparație cu mierea de salcâm şi de tei (Fig.5).
Acidul glutamic de rând cu acidul aspartic (care are un conținut ridicat în mierea de
floarea-soarelui și de salcâm), datorită sarcinii sumare negative și respectiv a excesului
de electroni, manifestă activitate de inactivare a radicalilor liberi. Acești aminoacizi
pot dona atomii lor de H la un pH neutru, ceea ce determină aportul lor în activitatea
antioxidantă a produselor [31].
De asemenea, în mierea de floarea-soarelui a fost constatată o cantitate mai mare de
fenilalanină, aminoacid esenţial, care de asemenea contribuie la potențialul antioxidant
al mierii. Fenilalanina are un rol semnificativ în captarea (neutralizarea) H2O2, iar acest
lucru poate fi atribuit sensibilității inelului său aromatic la oxidare [31]. S-a stabilit
că aminoacizii aromatici – tirozina, fenilalanina și triptofanul sunt factorii-cheie în
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determinarea proprietăților antioxidante ale produselor în care se conțin, în particular
datorită grupării fenil (inelului benzoic) din structura sa [29]. De asemenea, a fost
relatat efectul de sinergism în interacțiunea tirozinei și triptofanului la interacțiunea cu
radicalii de peroxid [29].
Atât în mierea de floarea-soarelui, cât și în cea de salcâm s-a constatat un
conținut semnificativ de lizină și arginină. În investigarea activității antioxidante
a acestor aminoacizi s-a relevat că, deși ei au putere de reducere mică, activitatea
de chelare a ionilor de fer și de captare a radicalilor este destul de înaltă [36].
Unele studii au relatat că arginina are activitate mai mare de captare a radicalilor liberi
[5], iar lizina – activitate de chelare a metalelor [32].
Totodată, aminoacizii metionina, cisteina și histidina, deși sunt în cantități
nesemnificative în probele de miere studiate, contribuie la activitatea antiradicalică
sumară a mierii, datorită activității redox a lor, în special față de radicalii peroxid.
Mai mult, s-a stabilit că cisteina și metionina au o capacitate înaltă de a reduce ionii
de fer, datorită grupelor sulfhidrice, care sunt predispuse la oxidare de către speciile
reactive și duc la formarea produselor stabile de oxidare: cistina și respectiv sulfoxid
metionina [11, 14, 10]. A fost demonstrat că gruparea tiol a cisteinei reacționează ca un
agent puternic redox, ce condiționează reducerea ionilor de fer. Histidina poate reacționa
și ca donor și ca acceptor de H la valori fiziologice ale pH-ului, ceea ce favorizează
activitatea antioxidantă în anumite condiții [7]. De asemenea, a fost demonstrat că
tirozina, triptofanul, metionina, cisteina și histidina manifestă activitate redox înaltă
față de radicalii peroxid, iar tirozina, triptofanul și cisteina și față de radicalii cation,
în special datorită excesului de electroni [7].
Este evident faptul, că aminoacizii liberi sau din componența proteinelor și
peptidelor din diferite produse reprezintă „ținte” fiziologice ale oxidanților care conduc
la formarea produselor de oxidare stabile și instabile, iar viteza de transfer a radicalilor
liberi la aminoacizi și stabilitatea produselor de reacție pot influența substanțial
potențialul aminoacizilor ca antioxidanți [10]. Mecanismele ce explică activitatea
de captare sau neutralizare a radicalilor de către aminoacizi constau din proprietatea
acestora de a dona protoni sau electroni de H, în special din gruparea fenolică a Tyr,
indolică a Trp și sulfhidrilică a Cys [11, 14, 26]. Astfel, aminoacizii ce conțin gruparea
tiol, tioeterică, aminică suplimentară, fenolică și indolică au activitate antioxidantă mai
pronunțată [16].
Dependența mai mare a activității antiradicalice a mierii de conținutul aminoacizilor
liberi față de concentrația polifenolilor, poate fi condiționată de faptul că aminoacizii,
în special cei cu proprietăți antioxidante, cel mai probabil interacționează sinergistic cu
alte substanțe în captarea și neutralizarea radicalilor liberi, constituind, astfel, factorii
determinatori ai activității antioxidante a produselor în care se conțin.
Se poate de afirmat că produsele sanogene în bază de miere pot fi obținute prin
modelarea dirijată a conținutului constituenților, în special a celor cu proprietăți
antioxidante și acțiune sanogenă.
Concluzii
S-a stabilit că dependența dintre activitatea antiradicalică a mostrelor de miere
luate în studiu cu conținutul aminoacizilor liberi este mai mare față de cea relatată în
raport cu conținutul de polifenoli, date care corelează cu informația din literatura de
specialitate.
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Dependența dintre activitatea antiradicalică și conținutul aminoacizilor liberi cu
proprietăți antioxidante relevante a fost mai mare la mierea de salcâm.
Prolina este cel mai abundent aminoacid din probele de miere investigate, ce posedă
activitate antioxidantă pronunțată și contribuie, de rând cu alte tipuri de substanțe, la
formarea potențialului antiradicalic al mierii.
Capacitățile antioxidante ale aminoacizilor sunt determinate de particularitățile
structurale (grupele funcționale) ale acestora, care se implică în reacțiile de oxidoreducere, favorizând formarea produșilor stabili și neutralizarea radicalilor liberi.
Conținutul și compoziția aminoacizilor liberi pot servi ca indicatori ai capacității
antioxidante a mierii și pot fi utilizați la elaborarea produselor sanogene cu conținut
predeterminat și acțiune direcționată.
Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului de cercetări științifice fundamentale
15.817.04.01F „Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologie de estimare, dezvoltarea
sistemului de clasificare a acesteia” și direcției științifice „Mecanismele constituirii, menținerii
și fortificării dirijate a sănătății somatice și psihice, dezvoltarea sanocreatologiei”.
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PARTICULARITĂŢILE MODIFICĂRII CONŢINUTULUI
AMINOACIZILOR LIBERI ÎN SÂNGE LA ŞOBOLANII MATURI ȘI
SENILI HRĂNIȚI CU DIFERITE RAŢII ÎN ASOCIERE
CU EFORTUL FIZIC
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Rezumat

În articol sunt descrise particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi
în sânge la şobolanii maturi și senili alimentați cu conţinut diferit al componentelor
constituente ale raţiei în asociere cu efortul fizic forţat.
Impactul efortului fizic dinamic forțat asupra șobolanilor de vârstă matură și senilă se
manifestă diferit asupra conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite: în eritrocite,
structura rației alimentare, vârsta animalului și efortul fizic provoacă scăderea poolului și grupelor funcționale ale aminoacizilor; în ser, schimbările corespunzătoare ale
acestora depind de vârstă, de structura rației și de efortul fizic dinamic forțat.
Cuvinte cheie: rație alimentară, șobolani maturi, șobolani senili, efort fizic, componente
constituente, aminoacizi liberi, grupe funcționale.
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Introducere
Una din sarcinile sanocreatologiei [6] constă în formarea și menținerea potențialului
vital al organismului ce, în mare măsură, depinde de metabolismul proteic, care, la rândul
său este în funcție de conținutul aminoacizilor liberi din sânge. Până în prezent lipsește
informația referitor la particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în
sânge în dependență de efortul fizic forțat pe fondalul alimentației cu conținut diferit
al componentelor constituente ale rației alimentare în diferite perioade ale dezvoltării
individuale, ce ar permite de a organiza pe bază științifică realizarea unor obiective ale
sanocreatologiei prin utilizarea efortului fizic în asociere cu rația alimentară.
Deși în literatura de specialitate sunt suficiente date despre schimbările ce au loc în
metabolismul intermediar al aminoacizilor liberi [8, 9, 14, 15], însă în ceea ce privește
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impactul efortului fizic pe fondalul alimentației cu conținut diferit al componentelor
constituente ale rației asupra organismului în diferite perioade de vârstă, nu se cunoaște
practic nimic. De aceea, scopul acestui studiu a fost studierea conținutului aminoacizilor
liberi în sânge ca indicatori ai metabolismului proteic la animalele mature și senile sub
influența alimentației cu conținut diferit al componentelor constituente ale rației.
Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate pe 30 şobolani albi, masculi-maturi (5-7 luni) și
30 șobolani masculi-senili (24-30 luni) aflaţi în condiţii de vivariu. Şobolanii au
fost adaptaţi la condiţiile de întreţinere timp de 14 zile. Animalele de laborator au
fost repartizate în câte 3 loturi experimentale: lotul I (de control) – rație alimentară
standard (15% - proteine, 60% - glucide, 25% - lipide), lotul II – raţie alimentară
bogată în proteine (25% - proteine, 55% - glucide, 20% - lipide), lotul III – raţie bogată
în glucide (70% - glucide, 10% - proteine, 20% - lipide). Animalele au fost supuse
efortului fizic dinamic maximal – înot zilnic pe parcursul a 31 de zile. Temperatura apei
+27°C. Durata experimentului – 31 de zile. La finele experimentului a fost determinat
conţinutul aminoacizilor liberi în ser şi eritrocite prin metoda cromatografiei lichide cu
schimb de ioni [1, 3]. Analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a realizat cu utilizarea
t-criteriului Student.
Rezultate și discuții
Rezultatele cercetărilor efectuate pe șobolanii de vârstă matură alimentaţi cu raţie
cu conţinut diferit în asociere cu efort fizic forţat, cărora li s-a determinat conţinutul
aminoacizilor liberi din sânge sunt prezentate în tabelele 1 și 2.
În serul sangvin al șobolanilor alimentați cu rație standard, cu rație preponderent
bogată în proteine sau preponderent bogată în glucide supuși efortului fizic dinamic
forțat, conținutul sumar al aminoacizilor liberi (∑AL) a crescut în toate cele trei loturi
(tab. 1). În lotul cu rație standard concentrația totală a acestora a sporit cu 31,8%, în lotul
cu rație preponderant bogată în proteine – cu 25,7% și în lotul cu rație preponderant
bogată în glucide – cu 56,5%.
Dintre aminoacizii liberi (AL), în lotul cu rație standard a sporit veridic conținutul
a 15 aminoacizi (Tau, Asp, Ser, Gln, Pro, Gly, Ala, Val, Ile, Leu, Tyr, Phe, Orn,
Lyz și Arg), iar 6 – a scăzut (Cis, Cit, AAAB, Cys, AGAB și His). În lotul cu rație
preponderent bogată în proteine a sporit conținutul a 11 aminoacizi liberi (Tau, Ser,
Pro, Gly, Ala, Val, Ile, Leu, Phe, Orn și Lyz), iar 5 – a scăzut (Asn, Cit, Cys, AGAB și
His). În lotul cu rație preponderent bogată în glucide a sporit conținutul a 13 aminoacizi
(Tau, Ser, Glu, Gln, Pro, Gly, Ala, Val, Ile, Leu, Orn, Lyz și Arg) și 3 – s-a micșorat
(Cit, AGAB și His).
Astfel, în serul sangvin la animalele din lotul cu rație standard, efortul fizic dinamic
până la epuizare timp de 31 de zile, a condus la sporirea semnificativă a unei cantități
mai mari de aminoacizi, decât în celelalte loturi. Această ascendență, probabil, reflectă
intensitatea catabolismului proteinelor la șobolanii din acest lot. În cazul efortului
fizic intens are loc sporirea catabolismului total al proteinelor [4, 10], în principal din
cauza degradării proteinelor intramusculare. Concentrația tuturor grupelor funcționale
de aminoacizi în toate cele trei loturi de animale supuse efortului fizic dinamic în
funcție de rația corespunzătoare, a sporit veridic (tab. 1). Există o restricție a sintezei
proteinelor din cauza lipsei ATP. Astfel, creșterea concentrațiilor plasmatice ale
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conținutului aminoacizilor liberi poate fi înțeleasă, dacă luăm în considerare că acest
lucru se datorează în mare măsură limitării vitezei de formare a ATP, care asigură
sinteza proteică [2, 5].
Analiza comparativă a cromatogramelor aminoacizilor în eritrocitele șobolanilor
maturi martori și șobolanilor supuși efortului fizic dinamic forțat alimentați cu rații
cu diferit conținut al componentelor constituente, care sunt prezentate în tabelul 2, a
identificat o scădere vădită a conținutului aminoacizilor liberi.
O astfel de scădere s-a manifestat, în special la șobolanii alimentați cu rație bogată
în proteine, la care din cei 25 de aminoacizi studiați, la 22 a scăzut conținutul (Cis, Tau,
Asp, Ser, Asn, Glu, Gln, Pro, Gly, Ala, Cit, AAAB, Cys, Met, Ile, Leu, Tyr, Orn, Lyz,
His și Arg) și cel mai puțin la cei cu rație bogată în glucide – la care a scăzut conținutul
a 12 aminoacizi (Cis, Asp, Ser, Gly, Ala, AAAB, Val, Ile, Leu, Lyz, His și Arg), ceea
ce relevă că rezerva acestora, de facto, este epuizată. Astfel, conținutul sumar al AL în
lotul standard a scăzut cu 55,4%, în lotul cu rație preponderent bogată în proteine – cu
56,6% și în lotul cu rație preponderent bogată în glucide – cu 29,8%.
Aceleași modificări le-a suportat și conținutul sumar al grupelor funcționale
de aminoacizi, care a scăzut indiferent de rația alimentară. Analiza comparativă a
modificării conținutului aminoacizilor la șobolanii maturi alimentați cu supliment de
proteine sau glucide în rație provoacă modificări descendente ale majorității grupelor
funcționale de aminoacizi liberi atât în ser, cât și în eritrocite, ceea ce demonstrează
dezechilibrul dintre procesele anabolice și catabolice cu predominarea reacțiilor de
sinteză a proteinelor, fapt ce determină utilizarea intensă a aminoacizilor liberi.
Rezultatele cercetărilor studierii conţinutului aminoacizilor liberi în serul şobolanilor
senili alimentaţi cu conţinut diferit al componentelor constituente ale raţiei în asociere
cu efortul fizic forţat sunt prezentate în Tabelul 3.
Dintre aminoacizii individuali, în lotul cu rație standard, a sporit veridic conținutul
a 9 aminoacizi liberi (Thr, Glu, Pro, AAAB, Val, Cys, Ile, Leu și Lyz), iar la 7 – a
scăzut (Asp, Asn, Gly, Ala, Tyr, AGAB și His). În lotul șobolanilor întreținuți cu rație
preponderent bogată în proteine a sporit conținutul a 4 aminoacizi (Thr, Asn, Pro și
AAAB), iar la 16 – a scăzut (Tau, Acsp, Ser, Gln, Gly, Cit, Val, Met, Ile, Leu, Tyr,
Phe, AGAB, Orn, Lyz și His). În lotul șobolanilor hrăniți cu rație preponderent bogată
în glucide a sporit conținutul a 3 aminoacizi (Asn, AAAB și Lyz), la 3 – s-a micșorat
(Cit, AGAB și His), iar ceilalți n-au suportat modificări veridice.
Referitor la conținutul total al aminoacizilor liberi, vom menționa, că acesta a
scăzut în serul sangvin al șobolanilor senili supuși efortului fizic alimentați cu rație
preponderent bogată în proteine sau preponderent bogată în glucide, comparativ cu cei
fără efort fizic alimentați cu același conținut al rației. În lotul celor alimentați cu rație
standard, acești indici au sporit veridic.
În ceea ce privește aminoacizii grupelor funcționale, apoi în lotul cu rație standard,
aminoacizii neesențiali și tioaminoacizii au rămas la nivelul lotului șobolanilor martor;
cei esențiali, cetogeni și proteinogeni au sporit veridic; iar aminoacizii imunoactivi
și glicogeni au scăzut. Alimentația șobolanilor senili cu rație preponderent bogată în
proteine a dus la scăderea conținutului tuturor grupelor funcționale de aminoacizi,
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Raţie standard
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)
3,38±0,39
1,56±0,35*
16,77±1,04
27,61±1,46*
5,70±0,48
7,91±0,68*
23,86±1,70
33,09±5,33*
21,39±1,89
15,82±3,66
7,50±0,72
8,11±1,97
21,16±2,31
29,78±2,24*
0,07±0,01
16,07±1,78*
25,52±1,20
37,20±2,69*
23,17±3,10
53,78±8,46*
33,24±2,92
1,70±0,37*
3,28±0,31
0,86±0,14*
6,14±0,89
24,58±1,76*
22,41±2,42
7,93±2,36*
6,58±0,26
5,44±0,95
2,28±0,20
11,81±1,49*
8,43±0,35
19,20±1,95*
10,11±0,33
13,31±1,03*
2,61±0,13
8,74±1,00*
3,21±0,41
0,35±0,06*
0,56±0,05
4,00±0,80*
3,59±0,38
54,14±8,77*
31,13±2,42
4,54±0,76*
4,08±0,59
8,83±1,21*
322,06±15,40
424,39±31,48*
184,00±5,93
218,27±33,13
109,74±4,26
168,76±7,05*
142,05±1,06
181,01±11,37*
136,99±6,14
188,10±7,47*
56,07±2,72
107,20±2,20*
286,95±12,03
387,03±29,77*
33,04±2,53
42,80±2,64*

Raţie preponderent bogată în proteine
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)
1,53±0,21**
1,78±0,69
15,47±1,07
28,47±3,67*
4,65±0,75
5,81±0,87
19,48±1,77
25,95±1,65*
21,74±3,36
9,24±2,54*
3,89±0,30**
4,54±1,07
15,36±0,54**
16,58±4,50
0,15±0,02**
16,55±1,55*
20,98±1,46**
33,44±3,27*
24,76±3,14
41,63±5,57*
22,76±1,53**
1,44±0,39*
1,38±0,17
0,98±0,33
1,73±0,18**
15,72±2,63*
24,10±4,38
5,87±0,88*
4,81±0,81
4,39±1,84
0,95±0,04**
7,52±1,11*
6,78±0,89
12,45±1,38*
11,14±2,12
9,85±0,96
3,28±0,55
5,76±0,58*
1,92±0,06**
0,60±0,08*
0,56±0,04
3,31±0,38*
8,36±0,77**
50,90±12,13*
37,23±5,64
4,15±0,88*
5,40±1,35
4,78±0,91
274,72±13,41**
345,43±13,01*
154,76±9,78**
169,46±27,97
115,75±4,90
137,57±5,86*
128,59±5,65**
136,73±15,26
127,03±6,62
149,95±5,03*
65,94±3,18**
88,68±5,06*
262,53±10,41
307,03±13,44*
22,80±1,56**
43,46±7,43*

Raţie preponderent bogată în glucide
Fără efort (n=5)
Cu efort(n=5)
1,52±0,35**
1,58±0,37
14,20±0,61
28,67±3,74*
7,92±1,65
6,44±0,67
20,54±1,36
30,56±2,64*
26,10±2,87
25,01±1,33
4,21±0,29**
10,47±1,62*
15,62±0,48**
19,30±1,03*
1,07±0,08**
13,29±2,01*
13,69±1,36**
43,71±4,43*
20,55±2,91
47,55±3,84*
29,54±2,74
1,90±0,17*
0,85±0,10**
0,91±0,08
1,62±0,20**
14,46±3,41*
12,27±2,88
8,62±1,30
1,92±0,17**
2,61±0,53
0,42±0,04**
6,86±1,17*
5,57±0,33**
13,30±1,31*
8,02±1,20
9,02±0,32
6,78±0,64**
5,96±0,59
2,96±0,34
0,77±0,15*
0,55±0,05
2,83±0,47*
3,79±0,39
44,75±8,05*
16,82±1,79**
4,00±0,43*
6,36±0,56**
10,50±1,19*
246,96±15,29**
386,41±21,73*
120,00±8,11**
216,58±7,24*
83,23±3,45**
132,11±7,58*
104,67±10,30**
176,16±15,63*
122,02±1,73**
172,39±14,78*
40,39±0,91**
79,89±11,07*
188,67±16,73**
348,69±17,78*
18,79±1,36**
41,47±4,19*

Notă: * - diferențe semnificative dintre loturile șobolanilor fără efort fizic și celor supuși efortului fizic dinamic forțat (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără efort fizic (p<0,05).

Acidul cisteinic (Ac. cis)
Taurina (Tau)
Acidul aspartic (Asp)
Serina (Ser)
Asparagina (Asn)
Acidul glutamic (Glu)
Glutamina (Gln)
Prolina (Pro)
Glicina (Gly)
Alanina (Ala)
Citrulina (Cit)
Ac.α-aminobutiric (AAAB)
Valina (Val)
Cisteina (Cys)
Metionina (Met)
Izoleucina (Ile)
Leucina (Leu)
Tirozina (Tyr)
Fenilalanina (Phe)
Ac.γ-aminobutiric (AGAB)
Ornitina (Orn)
Lizina (Liz)
Histidina (His)
Arginina (Arg)
∑AL
∑AL neesenţiali
∑AL esenţiali
∑AL imunoactivi
∑AL glicogeni
∑AL cetogeni
∑AL proteinog.
∑AL cu sulf

Aminoacizi

Tabelul 1. Conţinutul aminoacizilor liberi (µmol/100 ml) în serul şobolanilor maturi supuşi efortului fizic forţat în dependență de conținutul diferit al
componentelor constituente ale rației.
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Raţie standard
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)

Raţie preponderent bogată în proteine
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)

Raţie preponderent bogată în glucide
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)

Acidul cisteinic (Cis)
6,60±1,85
1,73±0,44*
4,07±0,63
1,19±0,53*
5,35±0,65
2,17±0,31*
Taurina (Tau)
28,41±2,44
13,99±1,77*
25,74±2,90
15,52±2,92*
15,20±0,51**
24,07±2,63*
Acidul aspartic (Asp)
31,27±2,43
4,26±0,37*
39,40±1,52**
4,84±2,85*
18,31±2,38**
6,11±1,12*
Serina (Ser)
42,58±4,02
11,59±1,04*
30,90±1,59**
15,20±1,05*
19,69±1,05**
16,12±0,73*
Asparagina (Asn)
18,47±2,51
8,38±0,45*
17,79±2,27
10,38±0,71*
10,78±0,63**
9,67±0,91
Acidul glutamic (Glu)
64,38±8,62
6,88±0,94*
68,58±7,70
15,97±2,92*
15,98±3,97**
13,35±2,39
Glutamina (Gln)
41,88±5,74
13,38±0,66*
36,82±4,08
24,03±2,98*
11,40±1,75**
17,21±0,96*
Prolina (Pro)
56,10±8,56
26,97±1,75*
59,92±7,64
22,61±0,22*
35,82±1,68**
40,96±1,01*
Glicina (Gly)
61,15±2,04
10,43±1,52*
49,19±3,48**
24,34±4,97*
58,67±5,25
23,89±3,69*
Alanina (Ala)
56,07±4,11
26,78±2,35*
51,69±2,97
20,02±1,50*
42,89±1,95**
29,03±2,23*
Citrulina (Cit)
3,98±0,14
2,23±0,10*
3,92±0,38
1,54±0,48*
1,88±0,20**
3,01±0,31*
Ac.α-aminobutiric (AAAB)
6,10±0,49
1,47±0,17*
4,39±0,46**
0,68±0,05*
2,64±0,15**
1,36±0,13*
Valina (Val)
20,28±1,37
8,37±0,82*
11,98±1,08**
10,41±3,07
14,92±1,28**
5,58±0,79*
Cisteina (Cys)
2,81±0,10
1,48±0,21*
2,91±0,38
1,45±0,34*
2,65±0,04
2,31±0,21
Metionina (Met)
11,33±1,20
14,71±3,32
6,75±0,71**
3,72±0,83*
5,55±0,22**
5,51±0,43
Izoleucina (Ile)
9,41±0,68
8,12±1,30
11,23±1,03
3,27±0,84*
15,51±1,36**
4,51±0,73*
Leucina (Leu)
22,25±2,70
18,58±4,48
13,39±0,46**
4,27±0,66*
13,29±1,27**
6,24±1,17*
Tirozina (Tyr)
8,79±0,55
4,19±0,14*
6,57±0,54**
3,67±0,15*
6,55±0,60**
5,34±0,87
Fenilalanina (Phe)
11,60±1,24
26,29±3,72*
6,24±0,64**
8,79±0,69*
6,86±0,38**
7,76±0,52
Ac.γ-aminobutiric (AGAB)
1,43±0,37
3,96±0,27*
1,36±0,06
1,54±0,02*
1,53±0,14
1,00±0,46
Ornitina (Orn)
3,72±0,55
1,67±0,16*
4,11±0,12
2,58±0,31*
5,19±0,29**
4,02±0,64
Lizina (Liz)
91,77±5,91
12,26±1,42*
75,36±3,53**
28,08±6,01*
36,41±1,90**
28,87±2,32*
Histidina (His)
8,97±0,89
2,10±0,71*
5,73±0,26**
4,00±0,37*
7,09±0,55
4,05±0,40*
Arginina (Arg)
21,34±3,08
2,82±0,40*
24,20±1,97
4,01±0,17*
11,09±0,83**
4,26±0,18*
∑AL
588,73±68,19
262,74±32,13*
533,31±26,41
231,40±90,12*
391,27±20,00**
274,55±32,96*
∑AL neesenţiali
404,38±28,91
118,07±15,25*
321,58±19,28**
130,48±54,31*
244,88±25,32**
170,76±16,53*
∑AL esenţiali
231,91±17,70
102,62±14,63*
173,04±6,03**
77,86±10,27*
119,43±5,51**
83,60±5,86*
∑AL imunoactivi
236,25±34,78
79,04±7,83*
228,78±13,83
88,04±8,29*
133,75±4,71**
99,68±2,86*
∑AL glicogeni
205,32±29,67
67,41±7,82*
196,85±5,98
82,62±20,89*
182,04±12,56
98,56±10,74*
∑AL cetogeni
141,80±11,90
70,55±9,24*
111,37±5,07**
48,08±2,85*
73,71±5,56**
55,05±5,20*
∑AL proteinog.
538,54±68,98
217,23±11,91*
494,62±23,88
208,33±9,45*
326,52±18,28**
254,11±10,65*
∑AL cu sulf
47,33±2,05
29,39±0,40*
33,76±3,81**
22,56±2,20*
28,60±0,51**
36,55±3,05*
Notă: * - diferențe semnificative dintre loturile șobolanilor fără efort fizic și celor supuși efortului fizic dinamic forțat (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără efort fizic (p<0,05).

Aminoacizi

Tabelul 2. Conţinutul aminoacizilor liberi (µmol/100 mg) în eritrocitele şobolanilor maturi supuşi efortului fizic forţat în dependență de conținutul diferit
al componentelor constituente ale rației.
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iar alimentația animalelor cu rație preponderent bogată în glucide – la scăderea
conținutului grupelor funcționale de aminoacizi, cu excepția celei cetogene care
a sporit veridic. Fondul scăzut al AL la animalele supuse efortului fizic dinamic pe
fondalul alimentației cu conținut diferit al componentelor constituente ale rației,
probabil, este condiționat de predominarea mecanismelor energetice determinate de
efortul fizic [11, 13, 17, 18].
Așadar, alimentația șobolanilor senili cu conținut diferit al componentelor
constituente ale rației supuși efortului fizic forțat, comparativ cu cei maturi, cauzează
diminuarea concentrației în ser a aminoacizilor din grupele funcționale indiferent de
conținutul de proteine sau glucide în rație, ceea ce denotă despre dezechilibrul proceselor
anabolice și catabolice cu predominarea proceselor de sinteză a proteinelor.
Investigarea caracteristicilor dinamicii modificărilor concentrațiilor AL în
eritrocite, care îndeplinesc funcția de depou și reglatori ai conținutului AL plasmatici
[3, 7], la animalele senile supuse efortului fizic dinamic și hrănite cu conținut diferit al
componentelor constituente ale rației este prezentată în tabelul 4.
Dintre aminoacizii liberi, în lotul cu rație standard, a sporit veridic conținutul unui
aminoacid liber (Pro) și la 22 – a scăzut (Cis, Tau, Asp, Thr, Ser, Asn, Glu, Gln, Gly,
Ala, Cit, AAAB, Val, Cys, Met, Ile, Leu, Tyr, Phe, Orn, Lyz și His). În lotul cu rație
preponderent bogată în proteine a sporit conținutul a 2 aminoacizi (Tau și Pro), iar la
18 – a scăzut (Cis, Asp, Thr, Ser, Asn, Glu, Gly, Ala, AAAB, Cys, Met, Ile, Leu, Tyr,
Phe, Orn, Lyz și His). În lotul cu rație preponderent bogată în glucide a sporit conținutul
a 2 aminoacizi (Tau și Asp), iar la 20 – s-a micșorat (Cis, Thr, Ser, Asn, Glu, Gln, Pro,
Gly, Ala, AAAB, Val, Cys, Met, Ile, Leu, Tyr, Phe, Orn, Lyz și His).
Reducerea conținutului AL în eritrocitele șobolanilor senili supuși efortului fizic
forțat pe fondalul alimentației cu conținut diferit al rației, denotă despre scăderea
la aceștia a fondului de rezervă al aminoacizilor [15, 20], însă gradul de epuizare al
fondului AL în diferite loturi variază: cel mai mult în lotul cu rație standard (cu 81,5%)
și în lotul cu rație preponderent bogată în glucide (cu 81,4%), mai puțin în cel cu rație
preponderent bogată în proteine (cu 44,0%). Efortul fizic intens la șobolanii senili,
ca și la cei maturi, determină o scădere semnificativă a conținutului ∑AL din toate
grupele funcționale în eritrocite. Așadar, pool-ul de aminoacizi liberi și concentrația
acestora pe grupe funcționale la cei senili se diminuează indiferent de caracterul
alimentării cu conținut bogat în proteine sau glucide. Această scădere, posibil, este
determinată de dezechilibrul sintezei și degradării proteinelor cu predominarea
anabolismului acestora.
Analiza comparativă a modificării conținutului aminoacizilor la șobolanii senili
fără efort fizic (tab. 3 și 4) alimentați cu supliment de proteine sau glucide, spre
deosebire de cei maturi (tab. 1 și 2), provoacă modificări ascendente atât ale valorii
numerice a majorității aminoacizilor liberi în ser, în mare măsură la cei cu rație
preponderent bogată în glucide, cât și a pool-ului acestora și a grupelor funcționale.
În eritrocite nutriția animalelor senile cu supliment de proteine provoacă diminuarea
conținutului unor aminoacizi liberi în parte și a unor grupe funcționale, însă nu atât de
semnificativ ca la șobolanii maturi. Modificarea conținutului aminoacizilor, în cazul
alimentației cu supliment de glucide, nu are caracter strict direcționat comparativ
cu animalele mature.
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Raţie standard
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)

Raţie preponderent bogată în proteine
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)

Raţie preponderent bogată în glucide
Fără efort (n=5)
Cu efort (n=5)

Acidul cisteinic (Cis)
1,38±0,09
1,20±0,43
0,69±0,19**
1,11±0,28
1,04±0,04**
0,59±0,09*
Taurina (Tau)
30,17±1,03
30,28±3,49
42,57±1,27**
26,04±3,33*
53,38±3,01**
33,27±3,40*
Acidul aspartic (Asp)
9,94±0,83
3,99±0,56*
7,14±0,17**
3,34±0,49*
14,12±0,22**
5,68±0,39*
Treonina (Thr)
12,86±0,92
28,11±1,80*
15,40±0,46**
21,50±1,74*
44,10±1,33**
26,06±4,49*
Serina (Ser)
23,69±0,87
20,25±2,63
28,76±1,83**
16,80±3,01*
87,63±5,41**
28,54±0,21*
Asparagina (Asn)
12,70±1,01
9,97±0,17*
10,56±0,72
15,63±1,50*
12,38±1,01
19,71±2,91*
Acidul glutamic (Glu)
15,59±0,82
18,04±0,13*
11,30±0,75**
12,15±1,39
17,63±0,28**
14,50±1,02*
Glutamina (Gln)
30,29±1,62
31,08±1,71
33,86±2,39
25,29±1,69*
67,90±0,33**
20,27±3,30*
Prolina (Pro)
20,02±0,93
30,41±2,12*
16,28±0,77**
29,04±3,65*
46,18±1,93**
24,92±1,06*
Glicina (Gly)
23,08±1,25
19,84±0,16*
24,86±2,38
18,48±1,24*
45,45±2,44**
24,63±1,17*
Alanina (Ala)
40,56±1,27
36,14±1,09*
32,23±2,32**
33,07±5,58
119,62±0,87**
41,80±1,91*
Citrulina (Cit)
3,52±0,39
3,85±0,55
5,23±0,41**
2,88±0,46*
7,24±0,71**
3,67±0,58*
Ac.α-aminobutiric (AAAB)
1,39±0,15
2,17±0,14*
1,77±0,01**
2,18±0,12*
3,57±0,46**
5,24±0,44*
Valina (Val)
12,83±1,64
21,97±0,00*
25,24±1,10**
14,44±2,26*
14,67±0,54
12,80±1,19
Cisteina (Cys)
5,53±0,38
6,75±0,06*
4,67±0,48
5,79±0,85
5,05±0,06
5,56±0,46
Metionina (Met)
2,94±0,12
2,54±0,28
5,06±0,04**
2,79±0,49*
3,89±0,35**
3,51±0,53
Izoleucina (Ile)
6,70±0,02
10,39±0,43*
14,25±0,74**
7,39±1,15*
9,68±0,61**
6,15±1,07*
Leucina (Leu)
11,90±0,50
15,95±1,11*
20,22±1,33**
10,69±1,62*
12,52±1,03
7,60±1,56*
Tirozina (Tyr)
7,59±0,37
6,52±0,15*
14,47±1,44**
4,08±0,61*
10,85±0,68**
6,24±1,07*
Fenilalanina (Phe)
5,42±0,33
5,05±0,56
9,39±0,65**
3,61±0,15*
7,85±0,62**
5,68±0,52*
Ac.γ-aminobutiric (AGAB)
1,43±0,20
0,71±0,14*
1,14±0,06
0,52±0,05*
1,24±0,08
0,90±0,07*
Ornitina (Orn)
4,19±0,24
4,74±0,95
12,90±0,48**
3,23±0,76*
20,25±1,39**
4,14±0,47*
Lizina (Liz)
27,44±1,46
48,05±2,56*
63,68±3,86**
31,33±5,04*
27,89±1,59
38,20±2,94*
Histidina (His)
6,35±0,15
5,51±0,07*
13,56±0,78**
3,94±0,56*
7,12±0,21**
3,62±0,28*
∑AL
342,68±3,93
381,59±13,45*
451,97±18,01**
298,65±28,87*
673,16±12,32**
307,96±28,59*
∑AL neesenţiali
188,99±2,95
189,50±20,11
169,65±12,82
161,69±23,36
415,97±9,16**
175,68±23,70*
∑AL esenţiali
101,32±0,82
140,16±8,87*
188,05±6,59**
97,80±12,98*
144,30±5,00**
86,52±16,03*
∑AL imunoactivi
165,08±0,50
152,59±3,10*
185,46±8,20**
112,66±11,74*
351,91±13,13**
134,00±18,95*
∑AL glicogeni
151,26±2,14
134,74±5,37*
133,63±7,28**
99,22±9,45*
325,59±10,48**
117,76±21,29*
∑AL cetogeni
64,08±3,06
88,23±8,04*
64,42±0,61
53,06±3,42*
46,39±3,55**
67,45±3,83*
∑AL proteinog.
293,26±3,65
329,66±11,24*
377,24±17,93**
238,92±32,15*
575,01±15,19**
324,90±46,01*
∑AL cu sulf
40,02±1,25
39,77±3,93
52,99±1,52**
35,44±4,47*
63,36±2,56**
37,29±5,58*
Notă: * - diferențe semnificative dintre loturile șobolanilor fără efort fizic și celor supuși efortului fizic dinamic forțat (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără efort fizic (p<0,05).

Aminoacizi

Tabelul 3. Conţinutul aminoacizilor liberi (µmol/100 ml) în serul şobolanilor senili supuşi efortului fizic forţat în dependență de conținutul diferit al
componentelor constituente ale rației.
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Cu efort (n=5)
0,87±0,15*
18,90±3,48*
7,50±1,22*
9,63±1,18*
10,05±2,54*
4,85±0,81*
6,30±1,61*
5,70±1,19*
35,38±2,55*
12,25±1,28*
21,50±1,17*
1,21±0,34*
1,05±0,20*
7,63±2,05*
0,79±0,16*
2,38±0,31*
3,82±0,43*
16,11±0,64*
2,99±1,22*
8,72±0,53*
1,73±0,63*
23,34±1,22*
1,66±0,17*
205,98±40,72*
108,31±26,86*
73,30±5,33*
69,61±15,13*
68,56±12,52*
54,98±1,89*
181,61±32,19*
22,94±1,20*

Raţie standard

Fără efort (n=5)
12,73±1,35
32,51±3,73
21,64±1,47
44,54±3,99
21,90±3,64
30,29±5,68
25,24±2,91
51,28±11,49
26,00±2,83
21,37±2,13
29,14±2,50
4,39±0,56
17,28±2,49
25,94±5,27
5,24±0,67
8,58±1,03
33,50±3,39
50,91±5,36
89,76±12,57
41,19±3,08
8,51±0,79
254,53±46,32
181,44±7,04
1116,48±67,72
313,48±28,01
669,02±45,76
213,08±16,98
174,01±17,71
447,27±28,70
986,53±53,64
59,51±4,65

Cu efort (n=5)
2,67±0,56*
29,58±2,76*
7,76±1,27*
16,83±1,15*
18,44±0,38*
8,00±0,15*
16,46±2,16*
18,25±1,85
44,57±2,43*
19,16±2,59*
29,80±2,08*
2,49±0,34
2,22±0,34*
14,07±1,26
2,15±0,35*
4,62±0,54*
6,16±0,75*
12,60±1,19*
4,39±0,64*
7,31±0,84*
3,88±0,48*
29,62±1,85*
4,00±0,63*
326,12±26,32*
181,05±11,45*
95,31±7,51*
114,84±8,12*
106,93±9,41*
60,07±1,02*
282,61±22,12*
38,38±3,55

Raţie preponderent bogată în proteine
Fără efort (n=5)
8,56±1,16**
7,98±2,79**
21,07±2,66
32,06±2,90**
22,58±1,64
49,68±5,69**
34,66±2,06**
22,09±2,43**
22,63±4,42
45,94±6,16**
60,47±6,20**
2,21±0,08**
6,51±0,96**
13,24±1,55**
3,45±0,30**
21,09±1,91**
13,96±2,29**
35,25±3,80**
24,56±5,11**
30,78±2,43**
6,58±0,23**
62,12±7,72**
34,09±9,42**
582,29±66,44**
295,45±20,04
267,90±53,03**
220,42±15,36
193,50±8,70
180,97±41,11**
574,32±82,88**
44,24±4,08**

Cu efort (n=5)
0,47±0,08*
15,85±2,52*
14,24±2,31*
6,43±0,69*
9,47±1,73*
3,18±1,09*
10,70±0,99*
10,24±1,21*
25,65±3,03*
12,71±1,18*
17,80±1,08*
0,90±0,03
0,68±0,10*
2,70±0,21*
0,54±0,06*
1,80±0,24*
2,26±0,18*
9,41±1,95*
2,33±0,21*
6,52±0,70*
1,64±0,26*
10,04±1,09*
2,14±0,55*
168,07±9,21*
106,87±11,05*
41,30±5,13*
65,23±5,17*
63,35±4,02*
30,57±4,03*
147,42±8,10*
18,66±1,32*

Raţie preponderent bogată în glucide
Fără efort (n=5)
10,97±1,16
4,25±0,54**
10,00±1,21**
64,49±6,22**
46,85±6,61**
28,35±2,87
61,67±11,11**
48,28±8,02
53,35±10,73**
90,94±19,00**
111,92±23,53**
1,06±0,20**
8,70±1,63**
11,44±1,51**
1,25±0,19**
42,01±7,71**
14,80±3,14**
44,76±2,45
26,9±5,15**
107,58±7,30**
11,69±1,06**
32,04±6,19**
11,55±1,32**
902,63±64,25
450,79±53,85**
366,58±31,40**
342,47±40,03**
363,79±57,55**
268,17±56,95**
877,26±92,64
60,54±7,42

Notă: * - diferențe semnificative dintre loturile șobolanilor fără efort fizic și celor supuși efortului fizic dinamic forțat (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără efort fizic (p<0,05).

Acidul cisteinic (Cis)
Taurina (Tau)
Acidul aspartic (Asp)
Treonina (Thr)
Serina (Ser)
Asparagina (Asn)
Acidul glutamic (Glu)
Glutamina (Gln)
Prolina (Pro)
Glicina (Gly)
Alanina (Ala)
Citrulina (Cit)
Ac.α-aminobutiric (AAAB)
Valina (Val)
Cisteina (Cys)
Metionina (Met)
Izoleucina (Ile)
Leucina (Leu)
Tirozina (Tyr)
Fenilalanina (Phe)
Ornitina (Orn)
Lizina (Liz)
Histidina (His)
∑AL
∑AL neesenţ.
∑AL esenţiali
∑AL imunoact.
∑AL glicogeni
∑AL cetogeni
∑AL proteinog.
∑AL cu sulf

Aminoacizi

Tabelul 4. Conţinutul aminoacizilor liberi (µmol/100 mg) în eritrocitele şobolanilor senili supuşi efortului fizic forţat în dependență de conținutul diferit
al componentelor constituente ale rației.
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Concluzii
1. Vectorul modificării conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite în parte și
pe grupe funcționale, ca indicatori ai metabolismului proteic, în condiții de alimentare
cu rație preponderent bogată în proteine sau glucide în dependență de perioada de
vârstă are caracter: a) descendent al majorității grupelor funcționale de aminoacizi
liberi atât în serul, cât și în eritrocitele șobolanilor maturi alimentați cu supliment în
rație al proteinelor sau glucidelor și b) ascendent a cantității numerice a aminoacizilor
în parte, cât și pe grupe funcționale la șobolanii senili în ser, în special în cazul rației
preponderent bogată în glucide.
2. Impactul efortului fizic dinamic forțat asupra șobolanilor de vârstă matură și
senilă, se manifestă diferit asupra conținutului și spectrului aminoacizilor în ser și
eritrocite: dacă în eritrocite, indiferent de conținutul alimentației și vârsta animalului, are
loc diminuarea conținutului majorității aminoacizilor în parte și a conținutului tuturor
grupelor funcționale, atunci în ser schimbările corespunzătoare depind preponderent de
vârsta și de conținutul rației alimentare.
3. Cele mai pronunțate modificări ale conținutului aminoacizilor liberi în ser
și eritrocite au loc în condițiile efortului fizic dinamic forțat efectuat pe fondalul
dezechilibrului componentelor constituente ale rației.
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MODIFICĂRI BIOCHIMICE ÎN ORGANISMUL UMAN
SUB ACȚIUNEA EFORTULUI FIZIC
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Rezumat

În articol sunt examinate modificările biochimice ce au loc în organism în timpul efortului
fizic. Sunt descrise principalele mecanisme de reglare neuro-hormonală a activității
musculare, modificările biochimice ce au loc în mușchii scheletici, creier, miocard,
ficat, sânge și urină. Astfel, efortul fizic provoacă transformări ale diferitor funcții ale
organismului, particularitățile și nivelul cărora depinde de intensitatea și caracterul
efortului fizic.
Cuvinte cheie: efort fizic, modificări biochimice, acid lactic, uree, proteine, glucoză.
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Introducere
În literatura de specialitate tot mai frecvent se menţionează rolul sanogen al
practicării exerciţiului fizic care este un factor important în tratamentul hipertensiunii
arteriale, în prevenirea herniilor de disc şi în ameliorarea activităţii cerebrale, în
mobilizarea ventilaţiei pulmonare, tratarea obezităţii, dezvoltarea forţei şi supleţei
fizice [1, 2, 47] etc. Efortul fizic dozat are un rol deosebit în fortificarea şi menţinerea
sănătăţii. În acelaşi timp, prin mijloacele multiple pe care le are, educaţia fizică şi mai
ales practicarea exerciţiului fizic dozat ajută la fortificarea potenţialului de sănătate
şi la dezvoltarea fizică armonioasă a organismului uman, la perfecţionarea capacităţii
motrice, la educarea calităţilor morale şi de voinţă.
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Orice efort fizic este însoțit de schimbarea vitezei proceselor metabolice din
organism, apariția schimbărilor biochimice în mușchi, în organele interne și sânge
[9, 15, 21, 31]. La baza tuturor modificărilor biochimice apărute în timpul efortului
fizic stă schimbarea direcției metabolismului [34, 36, 37, 43]. În timpul exercitării
efortului fizic, în organism sporește viteza proceselor catabolice însoțite de eliberarea
energiei și de sinteza ATP-ului, cu reducerea simultană a ratei anabolismului, cu
consumul unei cantități semnificative de ATP pentru asigurarea diverselor sinteze
[9, 13, 14, 20, 22]. O astfel de schimbare a direcției metabolismului duce la îmbunătățirea
asigurării cu energie a mușchilor, la creșterea intensității și duratei efortului fizic
[17, 28]. Transformarea metabolismului în timpul activității musculare are loc sub
influența reglării neuro-hormonale [17].
Principalele mecanisme neuro-hormonală de reglare a activității musculare.
În timpul activității musculare sporește tonusul componentei simpatice a sistemului
nervos autonom [12], ce inervează organele interne și mușchii. În plămâni, sub influența
impulsurilor simpatice, frecvența respirației sporește și are loc dilatarea bronhiilor [35].
Ca urmare, crește ventilația pulmonară, ceea ce duce în cele din urmă la îmbunătățirea
aprovizionării organismului cu oxigen. Sub influența sistemului nervos simpatic, de
asemenea, crește frecvența ritmului cardiac, având ca rezultat creșterea vitezei fluxului
sanguin și îmbunătățirea asigurării organelor, în special a mușchilor, cu oxigen și
substanțe nutritive. Acest lucru contribuie și la dilatarea vaselor sanguine din mușchi
sub influența impulsurilor simpatice.
O importanță deosebită pentru realizarea efortului muscular, de asemenea, are și
intensificarea transpirației, cauzată de sistemul nervos simpatic. O astfel de influență
vizează eliberarea organismului de energia termică în exces. Sub influența sistemului
nervos simpatic scade aprovizionarea cu sânge a rinichilor, ceea ce duce la scăderea
diurezei [16]. În intestin încetinește peristaltismul și, ca urmare scade viteza circulației
sanguine, absorbția produselor digestive se diminuează [16]. Aceste modificări sunt
favorabile pentru activitatea musculară, deoarece funcționarea rinichilor și intestinelor
necesită un consum sporit de energie. În țesutul adipos impulsurile sistemului nervos
simpatic determină creșterea permeabilității membranelor celulare, ceea ce duce la
mobilizarea grăsimii, adică la eliberarea grăsimii din depou în sânge și la creșterea
ulterioară a concentrației sale în plasma sanguină [16]. Deoarece grăsimea posedă
rezerve energetice mari, creșterea conținutului său în sânge ar trebui considerată ca o
schimbare favorabilă, orientată spre sporirea asigurării cu energie a mușchilor.
Hormonii joacă un rol foarte important în transformările din organism la efort
fizic. În timpul activității musculare are loc secreția în sânge a multor hormoni [17].
Cu toate acestea, cea mai mare contribuție la schimbarea funcțională și biochimică a
organismului o manifestă hormonii glandelor suprarenale.
Medulosuprarenala produce doi hormoni – adrenalina și noradrenalina, cu
predominarea considerabilă a adrenalinei. Ambii hormoni sunt numiți adesea
catecolamine [3, 23]. Secreția hormonilor medulari în sânge are loc în cazul diferitor
emoții și de aceea adrenalina este numită hormonul emoțiilor sau hormonul stresului.
Prin urmare, rolul biologic al adrenalinei este crearea condițiilor optime pentru
executarea efortului muscular de intensitate și durată mare prin acțiunea asupra
funcțiilor fiziologice și asupra metabolismului. Mecanismele de acțiune ale adrenalinei
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și noradrenalinei sunt apropiate, deși există anumite diferențe [17]. Este interesant de
menționat faptul că, efectele biologice cauzate de catecolamine sunt similare acțiunii
sistemului nervos simpatic. Acest lucru este explicat prin faptul că, în terminațiile
nervilor simpatici în calitate de mediator este eliberată noradrenalina.
Cele mai importante mecanisme de acțiune ale acestor hormoni sunt următoarele.
Ajungând cu sângele în plămâni, catecolaminele duplică acțiunea impulsurilor
simpatice. Ele, de asemenea, provoacă creșterea frecvenței respirației și dilatarea
bronhiilor, ceea ce duce la creșterea ventilației pulmonare și la îmbunătățirea asigurării
organismului cu oxigen [41]. Sub influența adrenalinei, crește semnificativ frecvența
ritmului cardiac, intensitatea sa, ceea ce contribuie la o creștere și mai mare a vitezei
circulației sanguine [17, 41]. O altă schimbare importantă în organism provocată de
adrenalină este redistribuirea sângelui în patul vascular. Sub influența adrenalinei
se dilată vasele sanguine ale organelor implicate în asigurarea activității musculare
(mușchii scheletici, creier, miocard, plămâni, ficat), și, în același timp, se îngustează
vasele organelor, care nu iau parte direct în asigurarea funcționării mușchilor (rinichii,
tractul gastrointestinal, pielea etc.). Ca urmare a unei astfel de acțiune se îmbunătățește
semnificativ fluxul sanguin la nivelul mușchilor și organelor interne legate de exercitarea
efortului muscular.
În ficat, sub influența adrenalinei este accelerată descompunerea glicogenului
până la glucoză, care apoi nimerește în sânge. În rezultat apare hiperglicemia
emoțională (sporirea conținutului de glucoză în sânge), care contribuie la o
aprovizionare mai bună cu glucoză, ca sursă de energie, a organelor funcționale [9, 21].
La sportivi, hiperglicemia poate apărea chiar înainte de începerea lucrului muscular.
În țesutul adipos, catecolaminele activează enzima lipaza, ceea ce duce la accelerarea
descompunerii grăsimii în glicerină și acizi grași [30]. Produsele de dezintegrare
a grăsimilor obținute, nimeresc relativ ușor în ficat, mușchii scheletici și miocard.
În mușchii scheletici și miocard, glicerina și acizii grași sunt utilizați ca sursă de energie
[18]. În ficat, glucoza poate fi sintetizată din glicerină (gluconeogeneza), iar acizii grași
sunt transformați în corpuri cetone (cetogeneză). Mai detaliat, aceste transformări vor fi
descrise în continuare.
O altă și foarte importantă țintă a catecolaminelor sunt mușchii scheletici.
Sub influența adrenalinei, în mușchi crește descompunerea glicogenului, dar glucoza
liberă nu se formează [32, 48]. În funcție de caracterul efortului, glicogenul este
transformat fie în acid lactic (la efort intens), fie în dioxid de carbon și apă (la efort
cu intensitate moderată). În orice caz, datorită scindării accelerate a glicogenului, se
îmbunătățește asigurarea cu energie a efortului muscular.
Stratul cortical (cortexul) al glandelor suprarenale produce hormoni steroizi
numiți corticosteroizi [17]. După acțiunea biologică, corticosteroizii sunt împărțiți în
glucocorticoizi și mineralocorticoizi. Pentru reglarea metabolismului în timpul executării
efortului fizic, un rol deosebit îl joacă glucocorticoizii, dintre care principalii sunt
cortizolul, cortizonul și corticosteronul [17, 40]. Glucocorticoizii inhibă hexochinaza
– enzima ce catalizează transformarea glucozei în glucozo-6-fosfat. Cu această reacție
încep toate transformările glucozei în organism. De aceea, glucocorticoizii inhibă
orice utilizare a glucozei de către celulele organismului, ceea ce duce la acumularea
ei în sânge. Putem presupune că excepție de la această regulă o face creierul, în care
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glucocorticoizii, aparent, nu nimeresc din cauza barierei hemato-encefalice [29, 39].
Creierul se află într-o poziție mai avantajoasă în comparație cu alte organe, deoarece
un astfel de mecanism de reglare permite utilizarea glucozei din sânge în primul rând
pentru alimentarea celulelor nervoase și menținerea un timp îndelungat a unui nivel
suficient de glucoză în sânge. Acest lucru are o importanță mare pentru creier, deoarece
celulele nervoase utilizează în principal glucoza ca sursă de energie.
Glucocorticoizii inhibă procesele anabolice, în principal sinteza proteinelor [30].
La prima vedere, pentru organism, un astfel de mecanism de acțiune ar trebui să fie
nefavorabil, deoarece proteinele îndeplinesc multiple funcții vitale. Cu toate acestea,
dacă se ia în considerare faptul că sinteza proteinelor este un proces cu consum de
energie, ce utilizează o cantitate semnificativă de ATP (numai pentru includerea în
molecula proteică a unui aminoacid se utilizează cel puțin trei molecule de ATP)
și, prin urmare, este un concurent al contracției și relaxării musculare în utilizarea
ATP-ului, atunci devine clar că inhibarea sintezei proteinelor în timpul efortului
fizic face posibilă îmbunătățirea asigurării cu energie a activității musculare. Un alt
mecanism de acțiune al glucocorticoizilor este stimularea gluconeogenezei – sinteza
glucozei din non-glucide. În timpul efortului fizic gluconeogeneza are loc în ficat.
De obicei, glucoza este sintetizată din aminoacizi, glicerină și acid lactic. Cu ajutorul
acestui proces este posibilă menținerea concentrației necesare de glucoză în sânge, ceea
ce este foarte important pentru nutriția creierului [32, 45].
Modificările biochimice în mușchii scheletici. În timpul lucrului fizic în mușchi au
loc schimbări profunde, în primul rând datorită intensificării proceselor de resinteză a
ATP-ului. Utilizarea creatinfosfatului ca sursă de energie duce la scăderea concentrației
sale în celulele musculare și acumularea de creatină în acestea [21, 46, 49]. Practic, în
timpul efectuării oricărui efort pentru producerea ATP-ului se utilizează glicogenul
muscular [52]. Prin urmare, concentrația sa în mușchi scade indiferent de caracterul
efortului fizic. În cazul efectuării efortului intens în mușchi se observă o scădere rapidă
a depozitelor de glicogen și formarea simultană și acumularea acidului lactic [32, 46].
Datorită acumulării acidului lactic, aciditatea din interiorul celulelor musculare crește
(pH-ul scade). Sporirea conținutului de acid lactic în celulele musculare provoacă, de
asemenea, creșterea presiunii osmotice în acestea, ca rezultat în miocite din capilare și
spațiile intercelulare nimerește apa și se dezvoltă „umflarea” mușchilor [22, 27].
Activitatea musculară îndelungată de intensitate redusă cauzează o ușoară scădere
a concentrației glicogenului în mușchi. În acest caz, descompunerea glicogenului se
efectuează aerob, cu consum de oxigen [20, 26, 42, 48]. Produsele finale ale acestei
degradări – dioxidul de carbon și apa – sunt eliminate din celulele musculare în sânge.
Prin urmare, după efectuarea unui efort fizic moderat, în mușchi se depistează o scădere
a conținutului de glicogen fără acumularea acidului lactic [38]. O altă schimbare
importantă care apare în mușchi la efort fizic este viteza sporită a descompunerii
proteinelor [10, 11]. Descompunerea proteinelor, în special este accelerată de efectuarea
efortului fizic intens, fiind afectate în primul rând proteinele contractile care intră în
compoziția miofibrilelor [10, 51]. Datorită descompunerii proteinelor din celulele
musculare, crește conținutul de aminoacizi liberi și a produselor de scindare ulterioară
– cetoacizii și amoniacul [6, 51]. O altă modificare caracteristică cauzată de activitatea
musculară este reducerea activității enzimelor celulelor musculare. Una din cauzele
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scăderii activității enzimatice poate fi aciditatea sporită, provocată de acumularea
acidului lactic în mușchi.
Astfel, activitatea musculară poate duce la deteriorări ale structurilor intracelulare
– miofibrile, mitocondrii, diverse biomembrane [4]. Deci, deteriorarea membranelor
reticulului sarcoplasmic duce la întreruperea impulsului nervos în cisterne care conțin
ioni de calciu. Dereglarea integrității sarcolemei (membrana celulelor musculare) este
însoțită de pierderea multor substanțe importante din mușchi, inclusiv enzimele, care,
prin sarcolema deteriorată, trec din celulele musculare în limfă și sânge. Deteriorarea
membranelor afectează în mod negativ activitatea enzimelor imobilizate, adică enzimele
înglobate în membrane. Aceste enzime pot funcționa pe deplin numai dacă există
o membrană integrală, intactă. De exemplu, în cazul efortului fizic se poate reduce
activitatea pompei de calciu – a enzimei încorporate în membrana cisternelor și care
asigură transportul ionilor de calciu din sarcoplasmă în interiorul cisternelor. Un alt
exemplu: la activitate fizică prelungită, se diminuează activitatea enzimelor respirației
tisulare localizate în membrana interioară a mitocondriilor.
Modificările biochimice în creier. În timpul activității musculare în motoneuronii
cortexului cerebral are loc formarea și transmiterea ulterioară a impulsului nervului
motor [50]. Ambele procese – formarea și transmiterea unui impuls nervos – sunt
efectuate cu consumul de energie al moleculelor de ATP. Formarea ATP-ului în celulele
nervoase are loc aerob, prin fosforilare oxidativă. Prin urmare, la activitate musculară
sporește consumul de oxigen al creierului din fluxul sanguin. O altă caracteristică a
metabolismului energetic în neuroni este faptul că, substratul principal al oxidării
este glucoza, care ajunge odată cu fluxul sanguin [18, 32, 46]. În legătură cu o astfel
de asigurare cu energie a celulelor nervoase, orice dereglare a asigurării cu oxigen a
creierului sau cu glucoză, duce inevitabil la scăderea activității sale funcționale, ceea
ce la sportivi se poate manifesta sub formă de vertij sau lipotimie.
Modificările biochimice în miocard. În timpul activității musculare, are loc
o intensificare și accelerare a contracțiilor cardiace, care necesită o cantitate mai
mare de energie în comparație cu starea de odihnă. Cu toate acestea, asigurarea cu
energie a mușchiului cardiac se datorează, în principal, resintezei aerobe a ATP-ului.
Căile anaerobe de resinteză a ATP-ului se declanșează doar la efort fizic intens (ritmul
cardiac mai mare de 200 de bătăi pe minut) [44]. Posibilitățile mari de aprovizionare
aerobă cu energie în miocard sunt datorate particularității structurii acestui mușchi.
Spre deosebire de mușchii scheletici, în mușchiul cardiac există o rețea mai dezvoltată
și mai densă de capilare, care permite de a extrage din fluxul sanguin mai mult oxigen și
substraturi ale oxidării. În plus, în celulele miocardice există mai multe mitocondrii ce
conțin enzime ale respirației tisulare. Ca surse de energie, miocardul folosește diferite
substanțe care sunt livrate de sânge: glucoză, acizi grași, corpuri cetone, glicerină
[18, 32, 46]. Rezervele proprii de glicogen practic nu sunt utilizate.
Acestea sunt necesare pentru aprovizionarea cu energie a miocardului la efortul de
epuizare [18, 32].
În timpul efortului fizic intens, însoțit de creșterea concentrației de acid lactic în
sânge, miocardul extrage acidul lactic și îl oxidează până la dioxid de carbon și apă.
La oxidarea unei molecule de acid lactic se sintetizează până la 18 molecule de ATP.
Capacitatea miocardului de a oxida acidul lactic are o importanță biologică mare.
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Utilizarea acidului lactic ca sursă de energie permite întreținerea îndelungată în sânge
a concentrației necesare de glucoză, ceea ce este foarte important pentru bioenergetica
celulelor nervoase, pentru care glucoza este aproape singurul substrat de oxidare.
Oxidarea acidului lactic în mușchiul inimii contribuie, de asemenea, la normalizarea
echilibrului acido-bazic, deoarece concentrația acestui acid în sânge scade [25].
Modificările biochimice în ficat. La efort se activează funcțiile hepatice,
direcționate, în principal, spre îmbunătățirea asigurării mușchilor cu surse de energie
extramusculare, transportate de sânge.
Sub influența adrenalinei, crește viteza glucogenezei – descompunerea
glicogenului cu formarea glucozei libere. Glucoza formată trece din celulele hepatice
în fluxul sanguin, ceea ce duce la creșterea concentrației sale în sânge – hiperglicemie.
În același timp, conținutul de glicogen scade. Cea mai mare viteză a glucogenezei
în ficat este observată la începutul efortului, când depozitele de glicogen sunt încă
sporite [32, 46].
În timpul activității fizice, celulele hepatice extrag în mod activ grăsimile și acizii
grași din sânge, conținutul cărora crește datorită mobilizării grăsimii din depoul
acestora. Nimerind în celulele hepatice, grăsimea este imediat supusă hidrolizei,
transformându-se în glicerină și acizi grași. Ulterior, acizii grași sunt descompuși
prin β-oxidare până la acetil-CoA, din care apoi, se formează corpurile cetone –
acizii acetoacetic și β-hidroxibutiric [25]. Sinteza corpurilor cetone este numită,
în mod obișnuit, cetogeneză. Corpurile cetone sunt surse importante de energie.
Odată cu fluxul sanguin, acestea sunt transferate din ficat în organele vitale – miocard
și mușchii scheletici. În aceste organe corpurile cetone sunt transformate din nou în
acetil-CoA, care imediat este oxidată aerob în ciclul Krebs până la dioxid de carbon și
apă, cu eliberarea unei cantități mari de energie.
Un alt proces biochimic care are loc în ficat în timpul activității fizice este
gluconeogeneza [25]. S-a menționat deja că acest proces este inițiat de glucocorticoizi.
Datorită gluconeogenezei în celulele hepatice, din glicerină, aminoacizi și acidul lactic
este sintetizată glucoza. Acest proces are loc cu cheltuieli de energie ale ATP-ului [18].
De obicei, gluconeogeneza are loc în timpul unei activități îndelungate, ceea ce duce la
scăderea concentrației de glucoză în sânge. Datorită acestui proces organismul reușește
să mențină un nivel necesar de glucoză.
În timpul efortului fizic, se intensifică descompunerea proteinelor musculare, ce
duce la formarea aminoacizilor liberi, care sunt în continuare dezaminați, eliminând
NH3. Amoniacul este un produs toxic celular, neutralizarea căruia are loc în ficat cu
transformarea în uree [5]. Sinteza ureei necesită o cantitate semnificativă de energie.
La efort fizic până la epuizare, care nu corespunde stării funcționale a organismului,
ficatul este incapabil să neutralizeze amoniacul, ducând la scăderea activității vitale.
Modificările biochimice în sânge. Schimbările compoziției chimice a sângelui
sunt o reflectare a modificărilor biochimice care apar în activitatea musculară în diverse
organe interne, mușchi scheletici și miocard. Prin urmare, pe baza analizei compoziției
chimice a sângelui, este posibilă evaluarea proceselor biochimice care apar în timpul
activității fizice. Aceasta are o importanță practică mare, deoarece din toate țesuturile
organismului, sângele este cel mai accesibil pentru cercetare. Modificările biochimice
în sânge, într-o mare măsură, depind de natura efortului, și, prin urmare, analiza lor
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trebuie efectuată, ținând cont de intensitatea și durata efortului [8]. La efectuarea
activității musculare, în sânge se constată, adesea, următoarele modificări:
1. Creșterea concentrației de proteine în plasma sanguină. Acest lucru se întâmplă
din două motive. În primul rând, transpirația sporită duce la scăderea conținutului de
apă în plasma sanguină și, în consecință, la creșterea vâscozității acestuia, ca urmare,
crește concentrația tuturor componentelor plasmatice, inclusiv a proteinelor. În al
doilea rând, datorită deteriorării membranelor celulare, proteinele intracelulare sunt
eliberate în plasma sanguină. Cu toate acestea, la un efort fizic îndelungat, este posibilă
reducerea concentrației proteinelor plasmatice [21]. În acest caz, o parte din proteinele
fluxului sanguin trec în urină, iar cealaltă parte este utilizată ca sursă de energie.
2. Schimbarea concentrației de glucoză în sânge în timpul activității fizice
este variabilă. La începutul activității, de regulă, nivelul glucozei în sânge crește.
Acest lucru se explică prin faptul că, la începutul activității, în ficat, există rezerve
mari de glicogen și glucogeneza are o viteză mare [7]. Pe de altă parte, la începutul
activității, mușchii au, de asemenea, rezerve semnificative de glicogen, pe care le
folosesc pentru asigurarea proprie cu energie și, prin urmare, nu extrag glucoza din
fluxul sanguin. Pe măsura realizării activității fizice, conținutul de glicogen scade atât
în ficat, cât și în mușchi. În acest sens, ficatul direcționează mult mai puțină glucoză
în sânge, iar mușchii, dimpotrivă, încep să utilizeze într-o măsură mai mare glucoza
din sânge pentru obținerea energiei. În cazul efortului prelungit, se observă adesea
scăderea concentrației de glucoză în sânge (hipoglicemie), care se datorează epuizării
depozitelor de glicogen atât în ficat, cât și în mușchi.
3. Creșterea concentrației acidului lactic în sânge are loc aproape în orice activitate
sportivă, însă gradul de creștere a concentrației acidului lactic depinde în mare
măsură de natura activității efectuate și de capacitatea atletului. Cea mai mare creștere
a nivelului de acid lactic în sânge [8] este observată la exercitarea efortului fizic în
zona de intensitate submaximală, deoarece în acest caz, principala sursă de energie
pentru mușchi este glicoliza anaerobă, ce duce la formarea și acumularea acidului
lactic. În starea de repaus, înainte de efort, conținutul de acid lactic în sânge este egal
cu 1-2 mmol/l (0,1-0,2 g/l). După efortul „până la epuizare” în zona de intensitate
submaximală la sportivii cu calificare medie, concentrația acidului lactic în
sânge crește până la 8-10 mmol/l, la cei cu calificare înaltă această sporire poate
ajunge până la 18-20 mmol/l și mai mare. În literatura de specialitate sunt descrise
cazuri de sporire a acidului lactic în sânge la sportivii foarte bine antrenați până la
30-32 mmol/l [7]. La efectuarea analizei sângelui de determinare a conținutului
acidului lactic, trebuie luat în considerare faptul că creșterea concentrației acestuia în
sânge nu are loc imediat, dar în câteva minute după finisarea activității musculare [12].
De aceea, prelevarea probelor de sânge trebuie efectuată la aproximativ 5 minute
după finisarea efortului. La prelevarea sângelui peste o perioadă mai mare de timp,
concentrația acidului lactic scade, deoarece o parte din ea va fi extrasă din sânge de
către celulele miocardului și ficatului.
4. Modificarea indicelui de hidrogen (pH). Acidul lactic, care se formează în timpul
efortului intens, este un acid puternic, iar trecerea acestuia în fluxul sanguin ar trebui
să ducă la creșterea acidității sângelui. Cu toate acestea, primele cantități de acid lactic,
care difuzează din mușchi în fluxul sanguin, sunt neutralizate de sistemele tampon
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ale sângelui [7, 33]. Ulterior, pe măsura epuizării capacității sistemelor tampon,
se observă sporirea acidității sângelui, apare așa numita acidoză necompensată.
În repaus, pH-ul sângelui venos este de 7,35-7,36. La activitate musculară, ca urmare
a acumulării acidului lactic în sânge, valoarea pH-ului scade. La efectuarea exercițiilor
fizice de intensitate submaximală, pH-ul scade la sportivii cu calificare medie până
la 7,1-7,2 [12], în timp ce la sportivii profesioniști reducerea indicelui de hidrogen
poate fi până la 6,8.
5. Creșterea concentrației acizilor grași liberi și a corpurilor cetone se observă în
timpul activității musculare prelungite datorită mobilizării grăsimilor din depozite
și a cetogenezei ulterioare în ficat [48]. Creșterea concentrației corpurilor cetone
(acizii acetoacetic și β-hidroxibutiric) determină, de asemenea, creșterea acidității și
scăderea pH-ului sanguin.
6. Schimbarea concentrației ureei. În cazul efortului fizic pe termen scurt,
concentrația ureei în sânge crește nesemnificativ, iar la efort fizic îndelungat, nivelul
ureei în sânge sporește de 4-5 ori. Cauza creșterii ureei în sânge este sporirea
catabolismului proteic sub influența efortului fizic intens [3]. Degradarea proteinelor,
la rândul lor, duce la acumularea aminoacizilor liberi, la descompunerea cărora se
formează amoniac în cantități mari. În ficat, cea mai mare parte a amoniacului format este
transformată în uree.
Modificările biochimice în urină. Exercitarea exercițiilor fizice duce, de asemenea,
la schimbări semnificative în compoziția chimică a urinei și afectează semnificativ
proprietățile fizico-chimice ale acesteia. După finalizarea activității musculare, cel
mai caracteristic este apariția în urină a substanțelor chimice care sunt practic absente
în starea de repaus. Acești compuși sunt deseori numiți componente patologice,
deoarece apar în urină nu numai după efort fizic, ci și în cazul multor boli. La sportivi,
după efectuarea antrenamentului sau activităților competitive, în urină, se identifică
următoarele componente patologice:
1. Eliminarea proteinelor. La o persoană sănătoasă, care nu practică sportul, nu se
elimină mai mult de 100 mg de proteine pe zi. Astfel, în cantitatea de urină prelevată
pentru analiză înainte de antrenament, proteinele nu sunt detectate. După efectuarea
activității musculare, se observă o excreție semnificativă a proteinelor în urină [3, 5].
Acest fenomen se numește proteinurie. O proteinurie pronunțată se observă, în special,
după eforturi excesive care nu corespund stării funcționale a atletului. Cauzele probabile
ale proteinuriei este leziunea membranelor renale, care are loc sub influența unor
eforturi musculare, precum și apariția în sânge, în timpul efortului fizic, a produselor
de degradare a proteinelor tisulare – diferitor polipeptide, care trec ușor prin filtrul renal
din fluxul sanguin în urină [5].
2. Excreția glucozei. În cantitățile de urină colectate înainte de antrenament, glucoza
este practic absentă. După terminarea efortului, în urina sportivilor se observă adesea o
cantitate semnificativă de glucoză (glucozurie) [7], care poate fi condiționată de două
cauze principale. În primul rând, după cum s-a observat deja, în timpul exercitiilor
fizice sporește nivelul glucozei în sânge (hiperglicemie) și poate depăși pragul renal,
astfel încât o parte din glucoză nu va fi supusă reabsorbției în tubulii nefronului și
va rămâne în urină. În al doilea rând, datorită deteriorării membranelor renale, se
dereglează nemijlocit procesul de absorbție inversă a glucozei în rinichi, ceea ce duce,
de asemenea, la dezvoltarea glucozuriei [7].
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3. Formarea de corpuri cetone. Înainte de efort, corpurile cetonice nu sunt detectate
în urină. După efort fizic, odată cu urina pot fi observate corpuri cetone în cantități mari
– acizii acetoacetic și β-hidroxibutiric, precum și produsul descompunerii lor – acetona.
Acest fenomen se numește cetonurie sau acetonurie. Cauzele cetonuriei sunt similare
cu cele care cauzează glucozuria [7, 20]. Aceasta reprezintă sporirea concentrației
sanguine a corpurilor cetone (hipercetonemie) și scăderea funcției de reabsorbție a
rinichilor la activitate musculară.
4. Sinteza acidului lactic. Apariția acidului lactic în urină se observă de obicei după
efort, inclusiv la exerciții de intensitate submaximală. Fiecare astfel de exercițiu duce la
creșterea bruscă a concentrației de acid lactic în sânge și la trecerea ulterioară a acestuia
din fluxul sanguin în urină. Astfel, acidul lactic se acumulează în urină. În legătură cu
aceasta, conform secreției acidului lactic cu urină poate fi evaluată contribuția generală
a căii glicolitice de resinteză a ATP-ului în asigurarea cu energie a tuturor activităților
efectuate de atlet [20, 22].
Pe lângă influența asupra compoziției chimice, activitățile fizice duc și la
schimbarea proprietăților fizico-chimice ale urinei. Cele mai semnificative modificări
fiind următoarele:
5. Creșterea densității. Datorită creșterii rolului căilor extrarenale de eliminare
a apei din organism (prin piele odată cu transpirația, prin plămâni – cu aerul
expirat) volumul urinei (diureza) după antrenament sau competiție, de obicei scade.
Aceasta, la rândul său, se reflectă asupra densității. Acest indicator după efort
adesea sporește. În medie, densitatea urinei înainte de efort fluctuează între limitele
1,010-1,025 g/ml. După antrenament, acest indice poate fi egal cu 1,030-1,035 g/ml
și chiar mai mare [22, 24]. Una dintre cauzele creșterii densității urinare este, după
cum s-a menționat mai sus, sporirea pierderii apei extrarenale, ceea ce duce la creșterea
concentrației substanțelor dizolvate în urină. O altă cauză a creșterii densității urinei
după efort fizic poate fi apariția în urină a substanțelor care lipsesc în starea de repaus
(proteine, glucoză, corpuri cetone, acid lactic etc.).
6. Creșterea acidității. Datorită eliminării acidului lactic după antrenament
odată cu urina, precum și a corpurilor cetone, care, de asemenea sunt acizi,
pH-ul urinei scade. Înainte de efort la o alimentație normală, pH-ul urinei este de 5-6.
După activitatea fizică, mai ales în cazul efortului intens, pH-ul urinei poate fi cuprins
între 4-5, ceea ce corespunde creșterii concentrației aproximativ de zece ori a ionilor de
hidrogen în urină [24].
Concluzii
Profunzimea schimbărilor biochimice apărute în mușchi, în organele interne, în
sânge și în urină depinde de intensitatea și durata efortului fizic. Cu cât intensitatea
efortului este mai mare și cu cât durează mai mult, cu atât sunt mai profunde și
mai semnificative schimbările biochimice în organism. Atingând un anumit nivel,
schimbările biochimice pot avea un impact negativ asupra posibilității de efectuare a
activității fizice, provocând starea de oboseală a organismului. Studiind modificările ce
au loc în procesele biochimice și dinamica indicilor metabolismului, se poate estima
starea organismului după efectuarea efortului fizic.
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR
MANIFESTAREA STRES-MEMORIEI LA PLANTELE DE
PHASEOLUS CU DIFERIT POTENȚIAL DE REZISTENȚĂ
LA SECETĂ
Brînză Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al MECC
Rezumat

S-a stabilit că plantele de fasolea din speciile Phaseolus lunatus L., soiul Fetanisa,
Phaseolus acutifolius Gray, soiul Acutifolius 5 și Phaseolus vulgaris L., soiul Nina, care
au suferit o secetă moderată la faza „primei frunze trifoliate” mai ușor suportă stresul
repetat la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor” datorită formării stres-memoriei.
S-a demonstrat dependența formării memoriei de stres de rezistența constitutivă a
genotipului și capacitatea de homeostatare a apei în țesuturi.
Cuvinte-cheie: Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistență
Depus la redacție 06 decembrie 2018
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Protecție a Plantelor al MECC, str. Pădurii, 20, MD 2002 Chișinău, Republica Moldova,
e-mail: liliabrinza@mail.ru
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Introducere
Plantele, atât cele din flora spontană, dar mai cu seamă, cele de cultură, frecvent
sunt expuse condiţiilor nefavorabile de creştere. Secetele moderate de scurtă
durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, negativ se răsfrâng asupra productivităţii,
dar contribuie la majorarea rezistenţei plantelor. Stimularea toleranței la un stres
repetat prin preexpunerea la acțiunea diferitor factori de stres este bine cunoscută.
Acest fenomen de călire a plantelor la secetă a fost observat încă în 1926 de I. Tumanov
[31], care a arătat, că anumite plante de mezofite în condiţii de deficit de umiditate
formează o rezistenţă, care facilitează trecerea lor prin condiţii de secetă. Cercetări cu
plantele de grâu, orz, porumb, soia, etc. au demonstrat, că în procesul călirii se obţin
modificări la toate nivelele ierarhice de organizare [1]. 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 izo-enzimelor, sinteza unor noi proteine şi
instalarea unor sisteme noi de reglare, care duc la majorarea toleranţei citoplasmei la
deshidratare. Ding Y., Fromm M. și Avramova Z. [10] și Tetsu Kinoshita și Motoaki
Seki [14] au demonstrat, că expunerea multiplă la stresul prin secetă condiționează un
răspuns mai rapid și mai adecvat al plantei la o nouă situație de stres prin schimbarea
expresiei paternului genelor comparativ cu plantele care în prealabil nu au fost expuse
stresării prin secetă. Astfel de cercetări au condus la elaborarea conceptului despre
existența la plante a stres-memoriei, prin care se subînțelege că expunerea la stresul
următor plantele derulează un răspuns diferit decât cel care se accesează la plantele
expuse pentru prima dată la condiții de stres [7]. Se presupune, că la plantele, ce au
suportat un stres moderat la începutul vegetației, se poate forma așa zisa „memorie de
stres” – capacitate de a reacționa adecvat la stresul repetat în timp [27-28]. O definiţie de
stres-memorie şi informaţii despre existența la plante a memoriei despre stresul suportat
a fost propusă de Trewavas A., ca o însușire a plantelor de a memoriza informația despre
incidentele anterioare și care este folosită pentru optimizarea protecției ulterioare de la
stresul repetat [24]. În lucrarea [12] se menționează, că imprimarea sau memoria de
stres, poate fi definită ca „modificări structurale, genetice și biochimice, care au apărut
ca urmare a expunerii preventive la stres și care face planta mai rezistenta la expunerea
ulterioară la același factor de stres”. Expresarea anumitor gene, indusă de semnalele din
mediul extern, are drept urmare activarea acelor mecanisme de protecție – hormonale,
metabolice, de structură, etc., care asigură toleranța și supraviețuirea organismului în
mediu nefavorabil moderat. Genele, care asigură schimbarea răspunsului plantei la
următorul stres au fost definite ca o categorie de „gene ale memoriei” [11]. Pe de altă
parte, în cazul în care stresul este prea sever, plantele pot fi afectate în mod negativ atât
pe termen scurt cât și pe termen lung. Walter J., Nagy L., Hein R., și colab. [26] au
arătat că seceta severă nu a dus numai la pierderea de biomasă la plantele ierboase, dar,
de asemenea, și la reducerea fotosintezei și inhibarea aparatului fotosintetic atunci când
plantele au fost expuse la o a doua secetă. Prin urmare, stresul sever la plantele dublu
stresate poate avea ca rezultat efecte negative.
Care sunt mecanismele prin care planta stochează informația despre modificările
asociate cu toleranța la stres și cum acestea asigură răspunsul adecvat la stresul succesiv
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până în prezent nu se cunoaște. Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiți
factori de stres, atât abiotic cât si biotic, este schimbarea status-ului apei [4; 19-22]
și activizarea sistemelor de protecție antioxidantă. SRO sunt implicate în perceperea
factorilor din mediul extern. Majorarea moderată a lor condiționează expresia genelor
de protecție și inițierea proceselor adaptive [8] prin sintetiza și acumularea diferitor
substanțe cu rol de protecție: proteinelor specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [7].
Din literatura de specialitate [3; 18; 29] reiese că, modificarea presiunii hidraulice
în organele plantei, cauzată de schimbarea concentrației ABA în condiții de secetă,
servește, de rând cu semnale de natură chimică (pH, SRO, etc.) și hormonală, ca semnal
pentru declanșarea subprogramelor antistres şi realizarea reacţiilor adaptive și de
protecţie. Se menționează [3; 9; 18; 29], că la unele specii semnalele hidraulice sunt mai
semnificative pentru inducerea răspunsului plantei la acţiunea factorului nefavorabil.
O altă posibilitate de a păstra o memorie de stres ecologic sunt modificările
morfologice ale plantei, care rămân stabile un timp mai îndelungat [5; 13]. În aceste
circumstanţe proprietăţile biologice ale culturii, formate pe parcursul evoluţiei speciei,
se manifestă la nivel de organism ca un sistem adaptiv unic, exprimat prin formarea
suprafeţei de evaporare respective, numărului de stomate, cutinizarea, pubescenţa
frunzelor, viteza de dezvoltare şi vigurozitatea sistemului radicular, proporţia masei
organelor vegetative şi reproductive, etc. [2].
Studiile privind mecanismele stres - memoriei plantelor sunt încă rare. Puţinele
lucrări consacrate acestei laturi a problemei sunt efectuate în cea mai mare parte
pe plante din flora spontană și lipsesc careva date privitor la mezofitele de cultură.
Acestea, prin esența elucidării mecanismelor rezistenței și înțelegerii posibilelor
căi de reglare, au o posibilă semnificație pentru agronomie în vederea elaborării
strategiilor de management pentru stabilizarea productivității culturilor în legătură cu
schimbările climatice viitoare. În această lucrare, pe exemplul plantelor de Phaseolus,
expuse repetat la secetă, se argumentează ideea că particularitățile status-ului apei
ar putea juca un rol important în formarea stres-memoriei și adaptării la condiții de
fluctuație a umidității.
Materiale și metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de fasolea din speciile Phaseolus
vulgaris L., cv. Nina, Phaseolus lunatus L., cv. Fetanisa și Phaseolus acutifolius Gray,
cv. Acutifolius 5. Reprezentanții acestor specii se deosebesc prin potențial diferit de
rezistență la secetă. Plantele din specia Ph. vulgaris L. după caracterele ecologice
se atribuie la mezofite, dezvoltă un sistem radicular viguros, orientat orizontal în
stratul arabil, bine cresc și se dezvoltă în zonele cu umiditate suficientă. Se consideră,
că sistemul radicular format de plantă la primele etape ale ontogenezei poate predetermina
rezistenţa sau receptivitatea organismului la aprovizionarea cu apă la etapele
ulterioare de dezvoltare. Plantele cu sistem radicular superficial slab suportă secetele
din timpul vegetaţiei, însă eficient utilizează apa în urma ploilor torenţiale sau de scurtă
durată [6]. Genotipurile de Ph. lunatus L. și Ph. acutifolius Gray, luate în studiu se
deosebesc prin proprietăți morfogenetice de pre-adaptare la secetă. După caracterele
ecologice plantele cultivarului Fetanisa se atribuie la xerofite, iar plantele de Acutifolius
5 sunt tipic xerofite. La caracterele morfologice adaptive, ce contribuie la suportarea
secetei de reprezentanții fasolei de lima și tepari se atribuie: frunze mici, pubescente,
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cutinizare, strat cerifer, însușirea frunzelor de ași schimba poziția față de razele solare
pe parcursul zilei, sistem radicular profund penetrabil cu suprafață absorbantă bine
dezvoltată.
În experiențele cu umiditatea dirijată, realizate în Complexul de vegetație al
Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, plantele erau crescute în
vase Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol. Regimul de umiditate se menținea prin udarea
plantelor conform masei vasului cu sol și plantă respectiv. Stresul cauzat de secetă a
fost modelat prin reducerea normei de udare de la nivelul 70% din capacitatea totală
pentru apă a solului (CTA) până la nivelului de umiditate de 30% CTA. Menționăm, că
tensionarea stresogenă de așa grad reprezintă o secetă, când umiditatea solului atinge
valoarea de 1,2 – 1,3 coeficient de ofilire pentru plantele de Ph. vulgaris L.
Condiții de stres hidric au fost create: I ciclu de secetă - la faza „primei frunze
trifoliate”; II ciclu de secetă – la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor”.
Schema experiențelor:
La faza „primei frunze trifoliate”
I variantă – martor, umiditate 70% CTA;
II variantă – 70-35% CTA;
La faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor”
I variantă – martor, umiditate 70% CTA;
II variantă – 70-35% CTA (primul ciclu de secetă);
III variantă – 70-35-70-35% CTA (al doilea ciclu de secetă);
Durata stresului hidric – 7 zile. Studiul caracterelor morfo-funcționale s-a efectuat
după 7 zile de stres hidric și după I-a și a VII- ea zi de restabilire a condițiilor de
umiditate optimă.
Pentru aprecierea particularităţilor status-ului apei al rădăcinilor, tulpinilor,
frunzelor și păstăilor plantelor au fost determinaţi următorii indici: conţinutul total de
apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate constantă la temperatura de 105ºC;
deficitul de saturaţie în frunze – exprimat în procente de la saturația deplină; capacitatea
de reținere a apei în ţesuturi s-a caracteriza prin apa reținută după 2 ore de ofilire
experimentală, exprimată în procente faţă de conţinutul ei iniţial. Conținutul relativ
de apă s-a determinat conform T.L. Vasseu și T.D. Sharkey [25]. Parametrii apei în
rădăcini au fost determinați folosind întreg sistemul radicular. La fel s-a procedat și
cu inflorescențele și păstăile. Despre rezistența la stresul hidric al plantelor s-a judecat
după gradul de modificare/stabilizare a proceselor fiziologice. Diferenţele între variante
s-a documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând setul de programe „Statistica
for Windows 7” - ANOVA, pentru computere.
Rezultate și discuții
În virtutea faptului, că organismul vegetal ca sistem biologic deschis păstrează
legătura strânsă cu mediul înconjurător, iar apa în plantă reprezintă un continuu al apei
din sol, insuficiența de umiditate se răsfrânge în primul rând asupra status-ului apei din
plană, iar deshidratarea ţesuturilor este o consecinţă directă a acţiunii factorului extern
[15-16]. Totodată, graţie capacităţii de autoreglare, plantele pot asigura o anumită
autonomie a proceselor metabolice indiferent de condiţiile mediului extern [30].
În investigațiile curente (tab. 1) s-a argumentat formarea „stres-memoriei” la
plantele pre-expuse acțiunii stresului hidric moderat la faza juvenilă.
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O deshidratare ușoară, cauzată de un stres hidric moderat (35% CTA, 7 zile) la
fazele inițiale de dezvoltare are drept urmare majorarea toleranței plantelor la o secetă
repetată în timp. Aceasta permite de presupus, că schimbările care se petrec la nivel
celular şi care conferă rezistență, sunt inițiate la scăderea conținutului de apă şi pot fi
consolidate, când pierderea apei nu este prea rapidă.

Cultivar

Specie

Tabelul 1. Conținutul de apa (g apă în 100g m. p.) în plantele de fasolea expuse stresului
hidric repetat la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor”.
Organul

70 % CTA,
martor
M±m

Primul ciclu de secetă
M±m

Fetanisa

Ph. lunatus
L.

păstăi
87,07 ± 0,46 85,52 ± 0,19
frunze
82,60 ± 0,12 79,67 ± 0,49
tulpini
79,48 ± 0,45 77,52 ± 0,27
rădăcini
85,45± 0,39 74,98 ± 1,77
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă

∆, % de la
martor
-1,78
-3,54
-2,47
-12,25
Ʃ -20,04

2 cicluri de secetă
M±m
85,76 ± ,24
81,32 ± 0,44
78,71 ± 0,28
79,91 ± 0,54

∆, % de la
martor
-1,50
-1,55
-0,97
-6,48
Ʃ-10,50

84,97 ± 0,29

-2,99

85,23 ± 0,31

-2,62

frunze 2

84,56 ± 0,41

81,72 ± 0,47

-3,36

82,76 ± 0,33

-2,13

tulpini

80,12 ± 0,19

77,79 ± 1,56

-2,91

78,59 ± 0,69

-1,91

rădăcini

85,06 ± 0,42

74,77 ± 1,05

-12,10

78,68 ± 0,92

-7,50

Gradul de modificare a parametrului, %/plantă
păstăi
90,00 ± 0,66 86,11 ± 0,70
frunze 2
84,79± 0,23 80,29 ± 0,55
tulpini
82,77 ± 0,62 80,11 ± 0,45
rădăcini
86,56± 0,38 73,02 ± 0,68
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă

Ʃ-21,36
-4,32
-5,31
-3,21
-15,64
Ʃ-28,48

86,76 ± 0,60
81,13 ± 0,42
80,51 ± 0,85
77,74 ± 0,82

Ʃ-14,16
-3,60
-4,32
-2,73
-10,19
Ʃ-20,84

Nina

Phaseolus
vulgaris L.

Acutifolius 5

87,52 ± 0,50

Ph����������
.���������
acutifo�
lius Gray

păstăi

Atât la plantele din speciile Ph. lunatus L. şi Ph. acutifolius Gray, cât şi la cele din
specia Ph. vulgaris L., care au suportat un stres hidric moderat de scurtă durată în faza
primei frunze adevărate pe parcursul dezvoltării de mai departe nu se înregistrează
deosebiri cantitative considerabile ale componentelor status-ului apei. Spre faza de
înflorire şi formare a păstăilor gradul de hidratare a organelor vegetative este aproximativ
același la plantele din variantele martor şi din varianta cu plante, ce au suportat un ciclu
de secetă la faza I-ei frunze adevărate. La apariția condițiilor de secetă repetată la faza
„începutul înfloririi - formarea păstăilor” s-a depistat o reacție mai adecvată a plantelor,
care au suportat un stres hidric moderat la faza „primei frunze trifoliate”.
Datele experimentale obținute în lucrarea recentă demonstrează reacția și gradul
diferit de modificare a parametrilor status-ului apei plantelor nu numai în funcție de
specie, potențialul de toleranță a soiului, dar și de organ (tab. 1). Atrage atenție faptul,
că păstăile și tulpinile se deosebesc prin o capacitate de homeostatare a mediului
apos intern semnificativ mai înaltă comparativ cu frunzele și rădăcinile. Astfel,
la reprezentanții speciilor Ph. lunatus L., Ph. acutifolius Gray și Ph. vulgaris L., expuse
primului ciclu de secetă, gradul de hidratare a păstăilor a fost cu 1,78 - 2,99 - 4,32% mai
mic comparativ cu conținutul de apă în păstăile plantelor martor. La plantele expuse
stresului hidric repetat s-a înregistrat o scădere mai puțin semnificativă a gradului de
hidratare a păstăilor: cu 1,50 - 2,62 - 3,60% de la valoarea parametrului plantelor martor.
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În tulpinile plantelor cv. Fetanisa, Acutifolius 5 și Nina după primul ciclu de secetă s-a
înregistrat o diminuarea a conținutului de apă cu 2,47 - 2,91 - 3,21% corespunzător.
Seceta repetată a condiționat scăderea conținutului de apă în tulpinile plantelor luate în
studiu respectiv cu 0,97 - 1,91 și 2,73%. Plantele, care au suportat o secetă moderată
la etapele inițiale ale ontogenezei devin mai tolerante la stresul hidric moderat din
timpul înfloririi și formării păstăilor (fig. 1). La reprezentanții sp. Ph. lunatus L. și
Ph. acutifolius Gray, comparativ cu Ph. vulgaris L., efectul de adaptare este mai bine
pronunțat drept urmare a proprietății de autoreglare a status-ului apei. Astfel gradul de
hidratare a frunzelor plantelor cv. Fetanisa și

Fig. 1. Modificarea deficitului de saturație în organele plantelor de fasolea, expuse
acțiunii repetate a secetei: a – martor, plante nestresate; b – plante expuse primului ciclu
de secetă la faza „începutul înfloririi - formarea păstăilor”; c – plante dublu stresate.

Acutifolius 5 sub influența celui de al doilea ciclu de secetă a scăzut nesemnificativ cu 1,55-2,13% față de plantele martor, iar la plantele cv. Nina deshidratarea a constituit
4,32%. În țesuturile plantelor expuse pentru prima dată la stresul prin secetă s-a format
un deficit de saturație respectiv cu 59,4% mai mare comparativ cu plantele martor.
La plantele expuse repetat în condiții de secetă valorile deficitului de saturație în țesuturile
frunzelor au înregistrat o majorare cu 34,3-41,9% la cv. Fetanisa și Acutifolius 5. Valori
maxime ale deficitului de saturație au fost depistate la plantele cv. Nina din specia
Ph. vulgaris L: cu 65,4% la plantele, expuse prima dată la secetă în faza „începutul
înfloririi - formarea păstăilor”, și cu 47,6% – la plantele, care au suportat un stres hidric
moderat la faza primei frunze trifoliate. Deficitul de saturaţie şi turgescenţa frunzelor
plantelor, anterior stresate în faza juvenilă, la faza de „începutul înfloririi - formarea
păstăilor” după valoare nu se deosebesc de parametrii plantelor martor.
Există părerea [15], că supraviețuirea plantelor în condiții de secetă depinde de
activitatea sistemului radicular și de rezervele de apă din rădăcini și tulpini. Se cere
de menționat, că insuficiența de umiditate provoacă apariția unui deficit de saturație
semnificativ mai mare în rădăcinile plantelor. Astfel deficitul de saturaţie în rădăcinile
plantelor, anterior stresate în faza juvenilă, la faza de „începutul înfloririi - formarea
păstăilor” a înregistrat o creștere la Ph. lunatus L., Ph. acutifolius Gray de 1,8 și 2,2 ori
comparativ cu plantele de pe fondul optimal de umiditate. La plantele expuse pentru
prima dată acțiunii stresului hidric la faza de „începutul înfloririi - formarea păstăilor”
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deficitul de saturație în rădăcini a crescut respectiv de 2,2 și 2,57 ori comparativ cu
valoarea parametrului în rădăcinile plantelor martor. La reprezentantul Ph. vulgaris
L., cv. Nina deficit maxim a fost înregistrat în rădăcinile plantelor expuse pentru
prima dată în condiții de secetă și a atins o majorare de 3,6 ori mai mare ca la plantele
martor. Stresul hidric repetat la aceste plante a condiționat o majorare a deficitului de
saturație de 3,0 ori mai mare comparativ cu martorul, ceea ce era semnificativ mai
mare ca la reprezentanții Ph. lunatus L., Ph. acutifolius Gray, dar veridic mai mic
comparativ cu plantele expuse unui singur ciclu de secetă (fig. 1). Impactul puternic
al secetei asupra conținutului de apă și deficitului de saturație a sistemului radicular se
explică prin faptul că pe măsura diminuării umidității solului absorbția apei de către
rădăcini devine tot mai dificilă. În afară de aceasta, în timpul secetei la majorarea
deficitului de saturație a țesuturilor, frunzele sustrag apa din rădăcini, ceea ce conduce
și la o mai mare inhibare a activității funcționale a acestora. Din datele obținute
reiese că simptomele de perturbare a activității funcționale a sistemului radicular se
manifestă semnificativ mai slab la apariția repetată a condițiilor de secetă comparativ
cu plantele neadaptate.
Valoarea deficitului de saturaţie în anumită măsură depinde şi de capacitatea
biopolimerilor protoplasmei de a reţine apa. 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 cooperative ale enzimelor, efectele de concentraţie şi compartimentare,
valoarea pH, etc. [23]. Nu provoacă îndoieli constatarea, că pentru funcţionarea normală
a organelor, şi, deci organismului integru, este necesar un anumit nivel de hidratare şi
de activitate a moleculelor apei, care este asigurat de condiţiile de aprovizionare cu apă.
Totodată, la acţiunea factorilor nefavorabili pentru plante important este de a reduce
cheltuielile apei pentru a preîntâmpina deshidratarea excesivă a ţesuturilor. Cu cât devin
mai tensionate condiţiile mediului extern, cu atât mai necesară este funcţia de apărare
a acestora, controlată metabolic şi specific reglată de genotip [23]. Plantele tolerante se
caracterizează prin capacitate mărită de a reţine apa în ţesuturile frunzelor în condiţii
de umiditate redusă. La un neajuns moderat de umezeală în sol are loc o reducere a
pierderilor de apă, manifestată diferit de diverse organe. Datele obținute demonstrează,
că la apariția repetată a secetei capacitatea de reținerea a apei în țesuturile frunzelor este
mai mare comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la stres, pe când proprietatea
păstăilor, tulpinilor și, în deosebi, rădăcinilor scade semnificativ (fig. 2). Rădăcinile, în
primul rând, pierd capacitatea de reţinere a apei, ceea ce negativ se răsfrânge asupra
gradului de saturare cu apă şi turgescenţei ţesuturilor.
Valorile capacității de reținere a apei în frunzele plantelor adaptate sunt mai mari
comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la secetă. Plantele cv. Fetanisa expuse
secetei repetate rețin în țesuturi o cantitate de apă mai mare cu 4,25%; Acutifolius
5 – cu 6,43; iar plantele cv. Nina – cu 2,0% decât plantele martor. Capacitatea de
reținere a apei de frunzele plantelor expuse pentru prima dată stresului hidric a constituit
o majorare respectiv cu 3,5; 4,5 și 1,1 % comparativ cu capacitatea de reținere a apei de
frunzele plantelor martor (fig. 2).
Ţesuturile sistemului radicular al plantelor în situaţii de secetă de anumită durată
(7 zile), pierd proprietatea de a reţine apa. Impact negativ în deosebi de semnificativ
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asupra capacității de reţinere a apei a fost înregistrat la plantele sensibile la secetă
din specia Ph. vulgaris L. Capacitatea de reținere a apei de către rădăcinile acestor
plante scade semnificativ. Investigațiile au confirmat existența la plante a memoriei
despre incidentele cauzate de stresul precedent și că reacția de răspuns a plantelor de
fasolea pre-expuse acțiunii stresului repetat este mai adecvată comparativ cu plantele
neadaptate. În formarea stres-memoriei un rol important aparține potențialului de
autoreglare a status-ului apei prin activarea mecanismelor de stabilizare/majorare a
capacității de reținere a apei, păstrare a turgescenței și gradului de hidratare la nivelul
necesar pentru parcurgerea normală a proceselor vitale.

Fig. 2. Gradul de modificare a capacității de reținere a apei în organele plantelor
de Phaseolus, expuse acțiunii repetate a secetei la faza „începutul înfloririi - formarea
păstăilor”: a – un ciclu de secetă b - două cicluri de secetă.

Plantele preventiv expuse stresului prin secetă își păstrează la un nivel mai înalt
capacitatea de reținere a apei în țesuturi și după optimizarea umidității solului (fig. 3).

Fig. 3. Capacitatea de reținere a apei în organele plantelor de fasolea, după
ameliorarea condițiilor de umiditate: a – un ciclu de secetă b - două cicluri de secetă.

După restabilirea fondului optimal de umiditate conținutul de apă se majorează,
iar deficitul de saturație scade în măsură diferită în funcție de genotip și organ
(tab. 2, fig. 4). Mai deplin își restabilesc gradul de hidratare păstăile și tulpinile, mai slab
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- sistemul radicular. Restabilirea gradului de hidratare la plantele expuse I-ului ciclu de
secetă și la plantele care au suportat 2 cicluri de secetă parcurge în mod diferit. Astfel, dacă
I ciclu de secetă la faza „începutul înfloririi - formarea păstăilor” a condiționat o scădere
a gradului de hidratare a plantelor de Ph. lunatus L. cu 20,04 % , deja după 24 ore de
optimizare a umidității solului decalajul conținutului de apă a constituit 12,92% față de
martor (plante nestresate). Decalajul gradului de hidratare a plantelor care au suportat o
secetă repetată în momentul acțiunii stresului a constituit 10,50%, iar după restabilirea
umidității optimale a solului – 7,31%. La plantele Ph. acutifolius Gray după I ciclu
de secetă diminuarea gradului de hidratare a țesuturilor a constituit 21,36%, iar după
ameliorarea umidității solului – 13 73; la plantele expuse stresului hidric repetat aceste
schimbări erau în limita: - 14,16 și 8,47%. La reprezentantul speciei Ph. vulgaris L. cv.
Nina gradul de deshidratare a țesuturilor la plantele primar expuse stresului a constituit
28,48%, iar la plantele care au suportat o secetă repetată - 20,84% față de martor.
La optimizarea umidității solului decalajul era respectiv de 19,54 și 12,78%. Prin
urmare, după optimizarea umidității solului viteza de restabilire a gradului de hidratare
la plantele ce au suportat 2 cicluri de este semnificativ mai mare.
După 24 ore de restabilire a umidității la plantele de Ph. lunatus L. gradul de
hidratare rămâne a fi necompensat pe 7,12 și 3,19%; Ph. acutifolius Gray – 7,63 și
5,69 și Ph. vulgaris L. – pe 8,94 și 8,06% de la nivelul hidratării țesuturilor plantelor
martor. Soiurile tolerante au proprietatea de a-şi păstra la secetă la un nivel mai stabil
homeostaza apei şi mai repede î-şi restabilesc status-ul apei la optimizarea umidității
solului. Restabilirea rapidă a gradului de hidratare a organelor este o consecință a
faptului, că plantele, în deosebi cele care preventiv au fost supuse acțiunii a două cicluri
de secetă, continuă să păstreze la un nivel mai înalt proprietatea de a reține apa în
țesuturi și, prin consecință consumul de apă în procesul de transpirație este redus (fig.
3). Corespunzător scade deficitul de saturație și crește gradul de hidratare și turgescența
organelor (fig. 4).

Fig. 4. Postacțiunea stresului hidric asupra deficitului de saturație în organele
plantelor de fasolea după ameliorarea condițiilor de umiditate: a – martor, 70% CTA;
b – 70-30-70% CTA; c – 70-30-70-30-70% CTA.
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Prin urmare, la plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele inițiale ale
ontogenezei se formează o memorie a stresului suportat, - o însușire a plantelor expuse
preventiv la condiții de stres de a răspunde adecvat și de a suporta mai ușor un nou stres.
Memoria despre reacția de răspuns la incidentele din mediul ambiant este asigurată
de mecanisme de protecție accesate, inclusiv, și de semnalele schimbării parametrilor
statusu-lui apei, în deosebi a presiunii hidrostatice și capacității de reținere a apei.

Specie

Cultivar

Ph. lunatus
L.

Fetanisa

Tabelul 2. Conţinutul de apa (g apă în 100g m. p.) în plantele de fasolea după
optimizarea condițiilor de umiditate.
Organul

70% CTA,
martor
M±m

Primul ciclu de secetă
M±m

∆, % de
la martor

Acutifolius 5

Ph����������
.���������
acutifo�
lius Gray

∆, % de la
martor

păstăi

87,01 ±0,25

85,90 ± 0,23

-1,28

86,63±0,16

-0,43

82,60 ± 0,23

80,35 ±0,31

-2,72

81,64 ± 0,37

-1,16

tulpini

79,49 ±0,24

78,24 ±0,46

-1,57

79,59± 0,61

0,12

rădăcini

87,65±0,39

81,24 ±0,32

-7,35

82,53±0,71

-5,84

Ʃ -12,92

Ʃ -7,31

păstăi

87,70 ±0,30

85,64 ±0,34

-2,35

86,34± 0,28

-1,55

frunze

84,51 ± 0,17

82,63± 0,52

-2,22

83,61 ±0,39

-1,06

tulpini

80,05 ± 0,48

78,28± 0,58

-2,21

79,33± 0,52

-0,90

rădăcini

87,16± 0,51

81,01± 0,38

-6,95

82,84± 0,52

-4,96

Gradul de modificare a parametrului, %/plantă
Nina

M±m

frunze

Gradul de modificare a parametrului, %/plantă

Phaseolus
vulgaris L.

2 cicluri de secetă

Ʃ -13,73

Ʃ -8,47

păstăi

88,50 ±0,24

85,45 ±0,58

-3,44

86,52± 0,47

-2,23

frunze

84,79±0,32

81,61 ±0,35

-3,75

82,33 ±0,23

-2,90

tulpini

81,96± 0,39

80,04 ±0,44

-2,34

81,23±0,65

-0,89

rădăcini

87,76±0,63

78,97 ± 0,48

-10,01

81,83 ± 0,73

-6,76

Gradul de modificare a parametrului, %/plantă

Ʃ -19,54

Ʃ -12,78

Deci, la nivel molecular, celular și de organ, memoria de stres și toleranţa la secetă
este asigurată prin majorarea capacităţii de reţinere a apei de către macromolecule și
de menținere a gradului de hidratare și turgescență a țesuturilor. Formarea memoriei de
stres depinde de rezistența constitutivă a plantelor: plantele cu un potențial de rezistență
mai înalt, în particular, cu o toleranță constitutivă mai mare, mai ușor se adaptează la
stresul hidric repetat.
Concluzii
1. Plantele de fasole din specia Phaseolus lunatus L., soiul Fetanisa, Phaseolus
acutifolius Gray, soiul Acutifolius 5 și Phaseolus vulgaris L., soiul Nina, care au suferit
o secetă moderată la faza „primei frunze trifoliate” mai ușor suportă stresul repetat la
faza „începutul înfloririi - formarea păstăilor” datorită formării memoriei de stres capacitate de a reacționa în mod adecvat la factorul nefavorabil.
2. S-a demonstrat dependența formării memoriei de stres de capacitatea de
homeostatare a apei în țesuturi și rezistența constitutivă a genotipului. Însușirea de
autoreglare a status-ului apei prin majorarea capacității de reținere a apei și păstrarea
turgescenței sunt mecanisme nespecifice importante pentru formarea memoriei de stres
și adaptarea plantelor la condițiile de umiditate fluctuantă și la seceta repetată.
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THE INFLUENCE OF BIOSTIMULANT REGLALG ON PLANTS
RESISTANCE TO ABIOTIC AND BIOTIC STRESS FACTORS
Dascaliuc Alexandru, Voineac Vasile, Ralea Tudor, Jelev Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plants Protection
Rezumat

Preparatele obținute prin extragerea substanțelor biologic active din diferite organisme,
atunci când sunt aplicate pe plante, influențează creșterea și răspunsul lor la factorii
de stres abiotic și biotic. Acțiunea lor este diferită de cea a substanţelor nutritive și
a preparatelor pentru protecția plantelor. Pentru a le distinge de alte preparate, a fost
propus termenul biostimulator. În acest articol sunt incluse câteva exemple ale efectelor
biostimulatorului Reglalg, extras din biomasa algelor din Spirogyra, asupra rezistenței
plantelor de grâu și viță de vie la factorii de stres abiotic și biotic.
Cuvinte cheie: biostimulator, alge, grâu, viță de vie, factori de stres, germinare,
rezistenţă.
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Introduction
Plants respond to the action of abiotic and biotic stress with sophisticated innate
reactions induced by the signals being modified plant-derived or invading organism
derived molecules [4]. Perception of these signals induces the changes in the expression
of genes that are implicated in plants adaptation to stress conditions. Substances that
induce increased resistance to abiotic and biotic stressors have been called adaptogens
or protectors; those that induce resistance toward non-adapted pathogens also are
known as “defense elicitors” [5]. Treating of plants in the absence of stress factors
with extracts containing such signals, or components inducing their productions by
plants themselves, can promote plant resistance to imminent action of stress in the
future. Activation of plants growth and resistance to stress can be realized by the
application of various substances, physiological effects of which are distinct from
that of fertilizers and products for plant protection. It was proposed to unite them
under a common term “biostimulant”. Among numerous definitions of biostimulant,
we mention only the European Union model definition: “A plant biostimulant is any
substance or microorganism, in the form in which it is supplied to the user, applied to
plants, seeds or the root environment with the intention to stimulate natural processes
of plants benefiting nutrient use efficiency and/or tolerance to abiotic stress, regardless
of its nutrients content, or any combination of such substances and/or microorganisms
intended for this use” [7].
Products from algae, due to the presence of a series of compounds that promote
plants growth and adaptation to stress conditions, are widely used in agriculture and
are defined as biostimulants [10]. Here we provide information about the effects of
Reglalg [6], the biostimulant extracted from freshwater algae of genus Spirogyra,
applied for processing the seeds of various winter wheat varieties before sowing and
vine plants during the growing season. The influence of these procedures on the plants
yields quantity and quality, as well as on their tolerance to abiotic and biotic stress was
appreciated.
Materials and methods
In our study, the varieties of winter wheat Moldova 5, Albidium 114, Misia, and
Cuialnic were used. The plants of the experimental variants were obtained from the
seeds sprayed with solution of the biostimulant Reglalg diluted with water in specific
ratios, while those of control variants - from the seeds sprayed with water. In order
to appreciate the genotype resistance to frost, at the initial stage of germination
(before emergence of the central root) seeds were exposed to different doses of shock
with negative temperature (SNT), realized by incubating them in the air thermostat
with specified temperature (-8, -9. -10, -11, -12, and -13oC) during 8 hours. Parameters
of germination were determined after incubation the seeds on the wet filter paper, in
the air thermostat, in the dark, at temperature 25°C and relative air humidity 75-85%.
The control (sprinkled with water) and experimental (sprinkled with solution of Reglalg)
seeds were also sowed in the field conditions. The parameters of plants resistance to
SNT were determined after passing the first and second phase of hardening [3].
For appreciating the influence of biostimulant Reglalg on disease susceptibility,
productivity and quality of vine grapes harvest, the plants of cultivar Pinot Noir where
treated with the 0, 5 liters of Reglalg diluted with 500 liters of water and sprayed per
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1 hectare of plantation in the three periods of vegetation: 1 - 10 days before flowering;
2 - immediately after flowering, and 3 - 10 days thereafter. The experiments were held
in three variants: 1 - plants were treated 12 times per vegetation according the accepted
standard scheme of fungicides application; 2 - according accepted standard scheme of
fungicides use plus application of Reglalg; 3 - treating plants with half of the accepted
in standard scheme of fungicides plus application of Reglalg. In order to appreciate
the quality of the harvest, in the grape we have determined the content of sugars [8],
(ГОСТ 27198-87) and organic acids (ГОСТ 25555.0-82).
The statistical analysis was realized by determining the values of the mean,
standard deviation of mean, and the significance of differences between variants with
the level p <0.05 [1].
Results and discussions
The data shown in fig. 1 demonstrates that after exposure to SNT, the level of
inhibition the seeds germination was different for wheat varieties included in research.
The seeds primary resistance to SNT of the variety Albidium 114 was higher than that
of the seeds of other three varieties. We can also point out that the level of germination
of the seeds pre-treated before applying SNT with the solution of Reglalg was about
20% higher than that of those pre-treated with water. Thus, independently of the
primary reaction to SNT, the protective effect of seeds pre-treating with the solution
of Reglalg was approximately the same for all wheat varieties included in research.
These data demonstrate that in the embryos of the seeds treated with the solution of
the biostimulant Reglalg, even at the germination stage, are induced the processes
that ensure the increasing their resistance to negative temperatures, independently
of wheat genotype.

Figure 1. The percentage of wheat varieties Albidum 114, Cuialnic, Moldova 5, and
Missia seeds germination, which prior to exposure with the SNT during 8 hours, at
-7°C, were imbibed during five minutes in water (Control), or in solution of the Reglalg,
diluted with water in ratio 1 : 200, (Reglalg).

The included in fig. 2 data shows that after the first and second phases of hardening the
control variants of Moldova 5 plants were more resistant to exposure with the SNT than
those of the variety Missia. After finishing the both phases of hardening, the resistance
to SNT of the plants obtained from the seeds treated before sowing with the solution
of the biostimulant Reglalg (experimental variants) was significantly higher than that
of the control variants. Comparing the beneficial effects of Reglalg on the resistance
to SNT of the plants of both varieties, we can observe that stimulation of hardening
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to frost of the Missia plants was more pronounced than that of the variety Moldova
5. Thus, the beneficial effect of Reglalg on winter hardening was more pronounced
at the plants of the variety that is less resistant to the SNT. The previously obtained
data demonstrated that at the plants grown from the seeds, treated before sowing
with the solution of Reglalg, the length of the epicotyl decreases by 1,0-2,5 cm [3].
Due to this, their secondary roots and the tillering node were formed in the wetter layers
of soil, and in the winters without snow the soil temperature at the level of tillering
node of experimental plants is 2-6°C higher [9] than the temperature of exposure
of the tillering node of the control plants. This suggests that the beneficial effect of
treating wheat seeds before sowing with the biostimulant Reglalg is assured not only
due increased plants resistance to frost, but also by avoiding the deleterious effects of
winter frosts, spring and summer droughts.

Figure 2. The initiation of secondary roots by the plants of wheat varieties Moldova 5
and Missia, obtained from seeds treated before sowing with water (Control), or solution
of the Reglalg (Reglalg), and in the winter, after the first and second phase of hardening,
were exposed to the SNT during 8 hours at the temperatures indicated on the abscissa.

The data about the influence of biostimulant Reglalg on the indexes of productivity
of wheat varieties plants Moldova 5 and Missia are included in the table 1. They indicate
that the pre-sowing seeds treatment with the solution of the biostimulant Reglalg has
positive, but statistically non-significant effect, on almost all indexes of productivity,
which ultimately resulted in a statistically significant increasing of the both variety
level of yield. Being more resistant to the extreme temperatures compared with the
plants of control variants, the experimental plants were more vigorous during all period
of vegetation, what in the final assured their higher productivity. The above data can
be explained by the capacity of the plants from experimental variants to maintain their
homeostasis in the larger intervals of environmental conditions [2].
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Table 1. The indexes of the productivity of wheat plants, varieties Moldova 5 and
Missia, obtained from the control seeds and seeds treated before sowing with the solution
of the biostimulant Reglalg.
Variety

Variants

Spikes
per m2

Grains per
spikelet

Number of
grain per
spike

Weight of
spike (g)

Weight
of 1000
grains(g)

Grams
per square
meter

Moldova
5

Control

392±25

2,78±0,30

38,6 ±11,0

2,39±0,31

39,5±4,0

598

Misia

Reglalg

430±22

2,82±0,32

39,0 ±12,1

2,43±0,34

39,6±4,1

664

Control

343±19

2,90±0,45

43,1 ±11,0

3,09±0,41

45,6±4,5

674

Reglalg

350±21

2,98±0,43

44,8±11,4

3,19±0,42

45,7±4,9

717

The effectiveness of vine plants protection was tested by their multiple treatments
during vegetation with the solutions containing the recommended complexes of
fungicides, separately, or in combination with the biostimulant Reglalg. The results are
summarized in table 2. They indicate that the application of Reglalg, when compared
with that of prototype preparation Immunocitofit, has superior protective effects on
vine grape from the mildew and gray rot. The effectiveness of vine plants protection
was tested by repeated plants treatment by vegetation with the solutions containing
the recommended complexes of fungicides, separately and in combination with the
biostimulant Reglalg.
Table 2. The influence of treating the vine plants, cultivar Pinot Noir, with the solutions
of biostimulant Reglalg on the mildew and gray rot spreading and development, and as
well on the biological efficiency of grape protection.
Mildew
Variant

Spreading,
%

Development, %

Gray rot
Biological Spreading,
efficiency,%
%

Development, %

Biological
efficiency, %

Fungicides

16,6

1,8

63,5

66,6

27,9

11,0

Fungicides +
Immunocitofit

9,3

1,3

73,1

55.6

20,4

34,9

Fungicides +
Reglalg

8,2

1,2

75,9

34,2

11,8

62,3

Similar researches were provided by us with the grape vine plants of variety Cabernet,
the protection of which was carried out without the use of synthetic fungicides, in
accordance with the requirements of bio-dynamics agriculture. In this case, for plants
protection the only Bordeaux mixture and sulfur-containing preparations were used.
The beneficial effects of treating plants with biostimulant Reglalg was manifested in
this case also. Its influence on the values of indices of grapes protection was similar
to those determined for Pinot Noir grapes. During the entire period of vegetation, the
effectiveness of photosynthesis by leaves of plants treated with Reglalg was 10-20%
higher and in autumn the senescence of the leaves were delayed by 1-2 weeks, compared
with those of the control plants.
Enhanced vigor of experimental plants was also manifested in the spring of the next
year. The leaves of the experimental plants have appeared earlier and were growing
faster than those of the control plants were. The above-mentioned data suggests that
under the influence of the biostimulant Reglalg increase grape vine plants vigor and
their ability to tolerate abiotic and biotic stress factors.
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Table 3. The influence of per vegetation treatment of vine plants, variety Pinot Noir,
with the biostimulant Reglalg on the shoots growth and on the quantity and quality
of the grape.
Shoots
length
(cm)

Grape
mass
(g)

Weight of
100 grape
berries
(g)

Volume of
100 grape
berries
(ml)

Sugar
content
in juice
(g/dm3)

Acidity
of the
juice
(g/dm3)

Expected
yield
(kg/bush)

Control

191,9

175,0

147,5

140,0

19,9

13,0

4,6

Fungicides

202,4

275,0

152,0

150,0

17,8

10,2

7,4

Fungicides +
Immunocitofit

217,5

290,0

164,7

160,0

18,2

11,5

7,9

Fungicides +
Reglalg

222,4

300,0

174,0

170,0

20,6

8,2

8,3

Variant

Data about the effects of treating grape vines plants with the preparation Reglalg
three times per vegetation on the annual growth of shoots and different parameters
of harvest are given in the table 3. They clearly demonstrate that the use of Reglalg
has had beneficial effects on the growth of shoots and as well on all parameters that
characterize the quantity and quality of the grape.
Conclusions
1. Treating the wheat seeds before sowing with the solution of the biostimulant
Reglalg assure the increasing of their primary resistance to frost and, as well, improve
plants adaptation to the winter frosts that in the end ensures the increasing of the
crop yield.
2. Treatment of vine plants during vegetation with the solutions of the preparation
Reglalg stimulates the shoots growth, decrease the level of grapes infection with the
mildew and gray rot, and assure the increasing the plants yield.
3. In general, the complex and standardized composition of the biostimulant
Reglalg ensures the initiation in plants of specific biochemical processes which, in
the case of imminent action of the stressors, are accelerating specific adaptations, thus
contributing to the reduction of the stress-related damages and in final to increasing
plants productivity.
4. Considering the lack of Reglalg toxicity and the possibility of halving the use
of fungicides for vine plants protection, the implementation of this biostimulant can
facilitate the technologies of vine plants cultivation according to the requirements of
the organic agriculture.
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Influ enţa microelementelor şi a bacteriilor pgpb
asupra productivităţii viţei de vie
avid atiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ezumat

Contaminarea mediului ambiant şi dezvoltarea agriculturii ecologice, aplicarea
micronutrienţilor, precum şi a produselor bacteriene, atrage în ultimii ani tot mai mare
atenţie. În articolul dat sunt prezentate rezultatele cercetărilor rolului complexului
de microelemente Microcom-VA, creat în Moldova în special pentru viţa de vie, şi a
produselor bacteriene din grupa PGPB (plant growth promoting bacteria) în realizarea
potenţialului de productivitate a viţei de vie, cultură importantă pentru Moldova.
A fost demonstrat, că aplicarea dozei înjumătăţită a complexului de microelemente
cu metaboliţii sau suspensii a bacteriilor Pseudomonas aureofascens şi Azotobacter
chroococcum în faze critice de dezvoltare a plantelor a contribuit la sporirea conţinutului
de pigmenţi fotosintetici, creşterea şi maturarea lăstarilor, calităţii şi cantităţii recoltei.
Cuvinte cheie: viţă de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor,
pigmenţi fotosintetici, productivitate.
Depus la redacție 06 decembrie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: David Tatiana, Institutul de Genetică, Fiziologie
şi Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chișinău, Republica Moldova;
e-mail: taneadavid.88@gmail.com; tel.(+373 22) 568157

ntroducere
Agricultura este un factor primordial pentru Republica Moldova, iar plantaţiile de
viţă de vie ocupă un loc valoros în economia ţării. Însă, totodată, trebuie de menţionat
faptul că cultivarea pe termen lung a culturilor perene, precum este viţa de vie, duce
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la epuizarea intensivă a elementelor nutritive din sol, iar tratarea cu pesticide şi
fungicide contra bolilor şi vătămătorilor duce la acumularea metalelor grele în sol.
În urma acestor acţiuni biomasa microorganismelor în solurile sub plantaţiile viticole se
reduce considerabil, fapt ce duce la încetinirea absorbţiei de către plantă a elementelor
nutritive disponibile din sol. În rezultatul acestor acţiuni, plantele devin mai vulnerabile
în faţa agenţilor patogeni şi a condiţiilor nefavorabile de mediu, totodată scade calitatea
strugurilor şi a vinului. Un obiect principal pentru dezvoltarea agriculturii durabile
integrată, este dezvoltarea unor noi tehnologii eficiente din punct de vedere biologic.
O nouă abordare pentru valorificarea eficacităţii plantelor este utilizarea
îngrăşămintelor chimice în doze micşorate în comun cu compuşii biologic activi.
Scopul principal în direcţia dată constă în: crearea biopreparatelor pentru sporirea
disponibilităţii nutrienţilor pentru plantă şi majorarea rezistenţei plantelor la factori
stresogeni biotici şi abiotici. Realizarea acestui scop va permite de a spori productivitatea
plantelor şi de a reduce încărcătura chimică asupra ecosistemului. O atenţie deosebită se
acordă disponibilităţii microelementelor, deoarece micronutrienţii au o influenţă pozitivă
asupra plantelor, şi în mare măsură au un efect stimulator în procesele metabolice şi
biochimice din plantă, fapt ce duce la majorarea cantităţii de roadă, precum şi la o
creştere a calităţii acestea, cu atât mai mult că se cunoaşte că solurile sub plantaţiile
de vii şi livezi sunt de regulă insuficient asigurate cu forme mobile de Fe, Mn, Zn, B,
dar se atestă un surplus de Cu [4, 12]. Deoarece biodisponibilitatea multor microelemente
la plantele perene de lungă durată este limitată, în Moldova a fost creat un complex
de microelemente special Microcom-VA, care conţine în esenţă 6 cele mai necesare
pentru viţa de vie microelemente. Acest preparat este destinat pentru fertilizarea
foliară a viţei de vie în fazele de creştere intensivă a plantelor, fiind studiat în diferite
condiţii.[11,13].
Preparatele biologice sunt căpătate în baza tulpinilor înalt productive de
microorganisme, care populează rizosfera plantelor sănătoase. Anume această metodă
de fertilizare a plantelor capătă o răspândire tot mai largă. Necătând la faptul că în
ultimii 10-15 ani au apărut tot mai multe publicaţii în domeniu [1,5,8,9], mecanismele
acţiunii tulpinilor de microorganisme în formarea şi realizarea productivităţii plantelor
sunt insuficient studiate.
Nu este studiată posibilitatea aplicării în comun a elementelor nutritive cu
microorganisme. Rezultatele cercetărilor preliminare, efectuate în anii 2009-2010,
ne-au oferit posibilitatea să presupunem, că efectele benefice a bacteriilor pot fi
completate şi sporite cu doze micşorate de microelemente necesare pentru plante.
Scopul cercetărilor constă în evidenţierea contribuţiei micronutrienţilor utilizaţi în
complex cu produsele bacteriene, pentru fertilizarea extraradiculară a viţei de vie, la
majorarea productivităţii.
Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate în anii 2011-2013.Ca obiect de studiu au servit plantele
viţei de vie, soi Codrinschii, vârsta plantelor – 25 ani. Experienţele au fost montate
pe terenul experimental al IGFPP, efectuate în trei repetiţii, dislocarea parcelelor după metoda blocurilor. Plantele au fost tratate foliar cu preparatul Microcom-VA,
metaboliţii şi suspensii bacterieni în perioada de vegetaţie de trei ori cu intervalul de
12-15 zile (cu 3-4 zile înainte de înflorire, după înflorire, în faza de dezvoltare intensivă
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a plantelor). În baza cercetărilor preliminare în a. 2009-2010 au fot selectate tulpinile
de Pseudomonas aureofascens şi Azotobacter chroococcum, precum şi soluţia de
biosurfactant. În calitate de martor au servit plantele tratate cu apă.
Complexul de microelemente Microcom-VA a fost aplicat în forma de soluţie
apoasă în doza recomandată (1 doza) şi înjumătăţită (0,5). Bacteriile au fost crescute
pe mediu nutritiv lichid timp de 24 de ore la temperatura de 27˚C cu titru de
1010 KOE/ml şi aplicate în formă de metaboliţi şi suspensii. Pentru a căpăta metaboliţii
bacterieni, suspensiile concentrate au fost centrifugate la 8 mii rot/min. timp de 20 de
minute în scopul precipitării celulelor bacteriene şi obţinerea produselor metabolice.
De asemenea în unele variante a fost utilizat Biosurfactant - substanţă superficial activă,
produsul de Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Bacillus spp produs şi brevetat în
Ucraina. Biosurfactanții sunt compuși de natură variată - glicolipide, lipoproteine, lipide
neutre, fosfolipide, acizi grași și polimeri, o caracteristică comună fiind prezența părților
hidrofile și hidrofobe în molecule. Biosurfactanții accelerează distrugerea poluanților
solului și stimulează creșterea plantelor și au de asemenea o activitate antimicrobiană.
Conţinutul pigmenţilor fotosintetici a fost determinat prin metoda extracţiei
cu acetonă la spectrofotometrul UV-Vis SP8001. Pentru analize au fost prelevate
primele două frunze dezvoltate de la vîrful lăstarului. Creşterea şi maturizarea
lăstarilor s-a determinat după metoda lui Lazarevskii M.A. [15] şi Alexandrescu I. [2].
Rezultatele obţinute au fost analizate după Statistica for Windows 7.
Rezultate şi discuţii
Productivitatea plantelor este rezultatul integrării a mai multor procese, aşa ca
fotosinteza, respiraţia, transportul de metaboliţi. Totodată fotosinteza are un rol
primordial [16]. Unul dintre principalii indicatori ai stării plantelor este cantitatea de
pigmenți fotosintetici din frunze. Procesul general al fotosintezei reprezintă un şir
continuu de evenimente fotochimice şi biochimice interdependente considerate de a
se derula într-o secvenţă liniară. Conţinutul pigmenţilor fotosintetici în frunze este
unul din indicii importanţi a stării plantelor în perioada de vegetaţie. În literatura de
specialitate există multe date despre efectul pozitiv al macro- și microelementelor
asupra conținutului de pigmenți fotosintetici în frunzele plantelor. Datele noastre au
arătat că fertilizarea foliară a tufelor roditoare cu doza recomandată a complexului de
microelemente microcom-VA a contribuit la sporirea conținutului total de clorofilă
în frunzele de viţă de vie cu 18,36%, în principal datorită creșterii concentrației de
clorofilă b (tab. 1).
Aplicarea metaboliţilor bacterieni a micşorat conţinutul sumar a pigmenţilor
(88,43% faţă de martor), dar adăugarea microelementelor în doza 0,5 la metaboliţii
bacterieni şi la biosurfactant menţine conţinutul pigmenţilor practic la nivelul variantei
martor (102,72% şi 104,76 %). Acest fapt se poate de lămurit prin faptul, că odată cu
mărirea fluxului de micronutrienţi spre plantă, creşte intensitatea transpiraţiei, ca urmare
are loc o deschidere mai intensă a stomatelor. Sporirea intensităţii fotosintezei în aceste
condiţii poate fi considerată ca consecinţă a efectului benefic a micronutrienţilor şi
produselor microorganismelor asupra nutriţiei plantelor.
Datele din literatura de specialitate privind efectul nutriţiei minerale asupra
conţinutului carotenoidelor în frunzele plantelor sunt destul de contradictorii. Rezultatele
obţinute în experienţele noastre mărturisesc despre tendinţa de micşorare a conţinutului
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carotinoidelor în frunzele viţei de vie după fiecare fertilizare cu microelemente, precum
şi cu produse bacteriene ce poate fi legată cu faptul ca carotenoidele au un rol important
în protecţia pigmenţilor clorofilieni împotriva efectului radiaţiilor UV.
Tabelul 1. Conținutul de pigmenţi în frunzele de viţă de vie, soi Codrinskii,experienţa
de câmp mg/g m.p. a.2012.
% faţă
% faţă de
de mar- clorof. b
martor
tor

a+b

% faţă
de martor

carot.

%
faţă de
martor

100

1,47±0,21

100

0,29±0,22

100

0,57±0,3

135,7

1,74±0,32

118.4

0,28±0,25

96,6

95,2

0,43±0,1

102,4

1,31±0,25

88,4

0,28±0,29

96,6

101,9

0,44±0,1

104,8

1,51±0,20

102,7

0,27±0,14

93,1

0,46±0,2

109,5

1,54±0,33

104,8

0,29±0,15

100

Varianta

clorof. a

1.*

1,04±0,2

100

0,42±0,3

2.

1,16±0,2

111,5

3.

0,99±0,1

4.

1,06±0,2

5.

1,07±0,1

102,9

* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA - 1 doză; 3. Fertilizare foliară cu
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de
Ps. aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu Microcom –VA,
0,5 doza + Biosurfactant.

Rezistenţa viţei de vie la iernare este unul din factorii principali de dezvoltare a
viticulturii şi vinificaţiei în condiţiile climatice nestabile a R. Moldova. Nutriţia minerală
joacă un rol foarte important în îmbunătăţirea stres-toleranţei a plantelor la temperaturi
scăzute. Noi am studiat rolul microelementelor aplicate aparte şi concomitent cu
produsele bacteriilor Az. chroococcum, Ps. aureofasciens în creşterea şi maturarea
plantelor de viţă de vie, atenuarea efectului negativ a temperaturilor joase.
După datele obţinute se observă tendinţa de sporire a lungimii medie a lăstarilor
în toate variantele de fertilizare foliară faţă de plantele ne fertilizate, special în cazul
aplicării dozei recomandate a complexului de microelemente - 136,56 % faţă de martor
(tab.2). Aplicarea metaboliţilor bacterieni aparte şi în comun cu microelemente a
contribuit la sporirea creşterii plantelor cu 106 – 108% faţă de martor. În variantele
tratate cu microelemente în comun cu metaboliţii bacterieni lungimea medie a
lăstarilor a sporit de la 91,3cm până la 93,1cm. De asemenea bine s-a manifestat şi
aplicarea Biosurfactantului, care a contribuit la sporirea lungimii medie a lăstarilor
cu 108,87% faţă de martor.
Efectuând fertilizarea plantelor în următorul an, când a fost adăugată varianta cu
aplicarea suspensiei bacteriene, am menţionat aceiaşi tendinţă de acţiune pozitivă a
fertilizanţilor, probabil prin majorarea accesibilităţii elementelor nutritive pentru
plantă. Efectul pozitiv a produselor bacteriene, aplicate în comun cu microelemente
asupra creşterii lăstarilor viţei de vie, a fost mai bine pronunţat comparativ cu anul 2012
(tab. 3). Aplicarea suspensiei tulpinilor bacteriene a demonstrat efect pozitiv asupra
creşterii plantelor puţin mai slab comparativ cu aplicarea metaboliţilor – corespunzător
127,72 şi 139,04% faţă de martor. Luând în consideraţie cheltuielile legate cu pregătirea
soluţiei de metaboliţi se poate de considerat, ca eficacitatea metaboliţilor şi suspensiilor
bacterieni este aproape egală.
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Tabelul 2. Creşterea şi maturarea lăstarilor anuali în funcţie de tratarea foliară a
plantelor de viţă de vie, soiul Codrinschii, a. 2012.
Varianta

Lungimea
medie a
lăstar., cm.

% faţă de
martor

Lungimea
medie
maturată cm

% faţă de
martor

Gradul de
maturizare
a lăstarilor, %

% faţă de
martor

1.*

85,6 ± 2,1

100

58,8 ± 1,8

100

68,69

100

2.

116,9 ± 4,3

136,56

96,2 ± 3,5

163,60

82,29

119,79

3.

91,3 ± 1,2

106,65

74,1 ± 1,7

126,02

81,16

118,15

4.

93,1 ± 1,5

108,76

74,4 ± 2,1

126,53

79,91

116,33

5.

93,2 ± 1,7

108,87

73,7 ± 1,4

125,34

79, 08

115,12

* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA - 1 doză; 3. Fertilizare foliară cu
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de Ps.
aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu Microcom –VA,
0,5 doza + Biosurfactant.

Gradul de iernare a plantelor de viţa de vie în mare măsură depinde de maturarea
lăstarilor, care este o combinaţie de modificare a indicilor morfologici, anatomici şi
biochimici a viţei de vie, legate nemijlocit de trecerea plantelor în faza de repaus şi
pregătirea pentru iarnă. Maturarea lăstarilor începe după atenuarea proceselor de creştere
în plantă şi rezilierea activităţii cambiului de la baza lăstarului treptat răspândindu-se
spre vârful lăstarului. Gradul de maturare a lăstarilor depinde de o serie de factori:
tipul de sol, umiditate, lumină, nutriţia plantelor. Tot procesul complex de maturare a
lăstarilor (acumularea amidonului, reducerea conținutului de apă, lignificarea peretelui
celular, formarea de cambiu etc.) are loc până la debutul temperaturilor negative
de iarnă. Pentru viţa de vie procesul de creştere şi maturare a lăstarilor este destul de
important, deoarece este nemijlocit legat de cantitatea şi calitatea strugurilor, adică
de formare a mugurilor de rod pe lăstar pentru anul următor.
Fertilizarea foliară a viţei de vie a avut un efect benefic asupra pregătirii plantelor
către iernare, a crescut gradul de maturare a lăstarilor (tab.2), lungimea medie maturată
a lăstarilor în varianta fertilizată cu micronutrienţi a constituit 96,2cm (163,6 % faţă
de martor). Gradul de maturare a lăstarilor în varianta fertilizată cu micronutrienţi este
de 82,29 cm, ce constituie 119,79% faţa de martor, pe când în varianta netratată este de
68,69 cm. Un efect benefic asupra plantelor a avut aplicarea metaboliţilor bacterieni,
lungimea medie maturată şi gradul de maturare a lăstarilor a sporit semnificativ faţă
de martor (tab.2). De asemenea bine sa manifestat şi varianta tratată cu Biosurfactant,
unde lungimea medie a lăstarilor constituie o majorare de cca +108,87% faţă de martor,
iar gradul de maturare de +115,12%, faţă de varianta martor.
Gradul de creştere şi maturare a plantelor precum şi efectul fertilizării depinde
de condiţiile anului. În a. 2013 creșterea și maturarea lăstarilor a fost mai intensă
decât în a. 2012 datorită condiţiilor climatice (tab.3). Efectul benefic a fertilizării
foliară asupra gradului de maturare a lăstarilor a fost practic egal cu a. 2012.
S-a demonstrat ca aplicarea comună a microelementelor cu metaboliţii sau suspensia a
bacteriilor Ps. aureofascens + Az.chroococcum este mai efectivă decât fiecare aparte.
Gradul de maturare a lăstarilor a fost cel mai intens în varianta cu suspensia bacteriilor
Ps. aureofascens+Az.chroococcum + Microcom VA, 0,5 (87,79 % sau 118,66%
faţă de martor).
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Tabelul 3. Creşterea şi maturarea lăstarilor anuali în funcţie de tratarea foliară a
plantelor de viţă de vie, soiul Codrinschii, a. 2013.
Varianta

Lungimea
medie a
lăstarilor, cm

% faţă de
martor

Lungimea medie
maturată a
lăstarilor, cm

% faţă
de martor

Gradul de
ma-turare,%

% faţă de
martor

1.*

134,90 ±3,71

100

99,80 ±2,78

100

73,98

100

2.

154,97± 2,83

114,87

119,97± 1,93

120,21

77,41

104,63

3.

150,70 ±1,95

111,71

121,06± 2,14

121,30

78,25

105,77

4.

187,57 ±3,12

139,04

158,17 ±2,57

158,48

84,33

113,99

5.

172,30 ±2,53

127,72

151,27± 2,06

151,57

87,79

118,66

* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA–0,5 doză; 3. Fertilizare foliară cu
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de Ps.
aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu suspensia de Ps.
aureofascens.+ Az . chroococcum + Microcom VA, 0,5 doza.

Cum a fost stabilit în alte experiențe efectuate de noi în complexul de vegetație a
IGFPP al AŞM, aplicarea suspensiei tulpinilor de microorganisme în comun cu doza
înjumătăţită de Microcom-VA sporeşte accesibilitatea elementelor nutritive pentru plante
[14]. Rezultatele prezentate în articolul dat încă odată ne demonstrează că, bacteriile
PGPR îmbunătăţesc regimul nutritiv a plantelor, iar finalizarea la timp a creşterii şi
maturizării lăstarilor este una din condiţiile de bază pentru formarea rezistenţei la ger a
plantelor de viţă de vie. Sporirea evidentă a gradului de maturare a ţesuturilor lemnului
anual la plantele tratate ţine de intensificarea proceselor de acumulare a substanţelor
de rezervă, îndeosebi celor protectoare. Efectul dat poate fi din cauza îmbunătăţirii
activităţii fotosintetice la plante.
Un aspect destul de larg a reacţiilor de răspuns a viţei de vie la aplicarea
îngrăşămintelor, identificate de către mulţi cercetători, este strâns legat de productivitate.
Calitatea şi cantitatea recoltei de struguri este indicatorul definitoriu după care se judecă
eficacitatea unei metode agrotehnice. Evidenţa recoltei după variantele experienţelor a
fost efectuată în fiecare an după următorii indici: cantitatea medie a strugurilor pe o
plantă, greutatea medie a unui strugure, recolta medie pe plantă.
Tab.4. Efectul fertilizării foliare asupra cantităţii recoltei viţei-de-vie s. Codrinschii,
lotul experimental al IGFPP, a.2012.
Cantitatea medie
a strugurilor pe
planta

Greutatea medie
a 1 strugure, g.

1. *

22,43±4,18

2.

19,60±6,59

3.
4.
5.

Varianta

Recolta
Medie/planta
kg.

% faţă de
martor

% de zahăr

69,44±1,16

1,68

100

18,0±0,25

94,62±1,99

2,01

119,60

19,0±0,24

28,90±8,07

111,15±3,66

3,21

190,84

19,2±0,34

25,43±5,76

113,70±3,03

2,89

171,77

19,45±0,25

21,90±4,89

128,40±2,06

2,51

149,25

19,71±0,13

* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA - 1 doză; 3. Fertilizare foliară cu
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de
Ps. aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu Microcom –VA,
0,5 doza + Biosurfactant.
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Analizând datele căpătate de noi sa observat ca în varianta tratată cu Microcom-VA,
1 doză, cantitatea medie a strugurilor pe plantă este mai mică decât în varianta martor
(tab.4). Acest indice este o verigă importantă pentru calcularea recoltei, dar nu poate să
reflecte direct eficacitatea preparatului. Formarea mugurilor de rod la viţa de vie are loc
în perioada de vegetaţie a anului precedent, iar ameliorarea regimului nutritiv în anul
curent poate contribui doar la dezvoltarea suplimentară a ochilor de iarna [6]. Probabil
acest lucru a avut loc sub influența metaboliților bacterieni, unde cantitatea medie de
struguri pe tufă sa majorat pâna la 25,43 şi 28,9 (în varianta martor - 22,43).
Fertilizarea plantelor a influenţat mai evident greutatea strugurilor, unde se atestă
o majorare considerabilă în variantele tratate, fapt ce a influenţat şi sporirea recoltei
medii pe plantă. În toate variantele fertilizate recolta medie pe o plantă a depăşit
varianta martor, în special după fertilizarea cu metaboliţii bacterieni aparte şi în comun
cu Microcom-VA (corespunzător 190.84 şi 171.77 % faţă de martor).
Determinarea conţinutului de zahăr în boabe a demonstrat tendinţa îmbunătăţirii
calităţii strugurilor, în special în variante cu aplicarea comună a Microcom-ului cu
metaboliţii bacterieni şi biosurfactant – 19,45 şi 19,71%. Soiul Codrinschii este un
soi tehnic iar sporirea conţinutului de zahăr este foarte importantă pentru obţinerea
unui vin calitativ.
Condiţiile climatice şi procedeele agrotehnice efectuate la timp în a. 2013 a contribuit
la formarea unei roade mai bune faţă de anul precedent. Dar tendinţele menţionate în
a.2012 în general s-a păstrat. Semnificativ a crescut greutatea medie a unui strugure,
corespunzător şi recolta medie/planta, în special după aplicarea metaboliţilor bacterieni
- 6,74 kg/planta, şi suspensia bacteriană cu Microcom-VA - 6,5 kg/planta (tab. 5).
Se observă tendinţă la sporirea conținutului de zahăr în boabe după fertilizarea plantelor
cu Microcom-VA și metaboliții bacterieni.
Tab. 5. Efectul fertilizării foliare asupra cantităţii recoltei viţei-de-vie s. Codrinschii,
lotul experimental al IGFPP, a. 2013.
Varianta

Cantitatea medie a
strugurilor pe planta

Greutatea medie
a 1 strugure. g

1.

39,16 ± 9.35

2.
3.

Recolta

%
de zahăr

Medie/plantă,
kg.

% față de
martor

127,28 ± 1.40

4,98

100

18,4± 0,24

35,08 ± 3.06

167,26 ± 3.15

5,86

117,69

18,6± 0,34

43,10 ± 1.56

156,44 ± 1.73

6,74

140,42

18,6±0,12

4.

34,99 ± 2.02

161,18 ± 1.78

5,64

113,25

18,4±0,16

5.

40,44 ± 3.86

160,68 ± 1.58

6,5

130,35

18,3±0,25

* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA–0,5 doză; 3. Fertilizare foliară cu
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de
Ps. aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară u cu suspensia de
Ps. aureofascens.+ Az . chroococcum + Microcom VA, 0,5 doza.

Așadar, rezultatele cercetărilor prezentate au demonstrat efectul benefic a
derivatelor bacteriene (metaboliții și suspensii) asupra unele procese, care au tangență
la productivitatea viței de vie. Acest fapt poate fi explicat prin acţiunea stimulatoare a
PGPB asupra regimului nutritiv a plantelor de vița de vie.
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Concluzii:
1. A fost demonstrat, ca aplicarea dozei înjumătăţită a complexului de microelemente
Microcom-VA cu metaboliţii sau suspensii a bacteriilor Pseudomonas aureofascens
şi Azotobacter chroococcum în faze critice de dezvoltare a plantelor a contribuit la
sporirea conţinutului de pigmenţi fotosintetici în frunzele viței de vie, creşterea şi
maturizarea lăstarilor, calităţii şi cantităţii recoltei.
2. Utilizarea suspensiilor și metaboliților ai microorganismelor oferă posibilitatea
de a reduce de două ori cantitatea totală de microelemente din complexul MicrocomVA, care reduce riscul posibilei poluări a mediului în timpul utilizării îngrășămintelor
chimice, precum și reducerea costurilor îngrășămintelor.
3. Rezultatele obținute au permis să se presupună că complexul de microelemente
Microcom- VA, aplicat împreună cu produsele microbiene, contribuie la realizarea mai
completă a potențialului genetic de productivitate și a rezistenței la iarnă.
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Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori
de germinare a seminţelor de soia
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ezumat

Au fost obținute date experimentale privind efectul prolinei exogene asupra indicatorilor
germinării semințelor (energia de germinare, facultatea germinativă a seminţelor,
lungimea radiculelor, masa uscată a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor) de
soia, soiul Amelina în condiţii stresogene (stres hidric, stres salin, stres hilro-salin).
Dintre toți factorii de stres, în cea mai mare măsură a redus rata de germinare stresul
hidric (componenta osmotică), iar stresul salin – masa plantulelor. Se constată că efectul
inhibitor al stresului complex (hilro-salin) este determinat în principal de componenta
de stres hidric. Tratamentul exogen al semințelor cu soluţie apoasă de prolină atenuează
impactul factorilor de stres asupra germinației semințelor de soia, dar efectul prolinei
depinde de specificul factorului stresogen: efectul maxim de diminuare a depresiei
germinării semințelor s-a manifestat pe fondal de stres hidric.
Cuvinte cheie: soia, semințe, germinare, stres hidric, stres salin, stres complex, prolină
exogenă.
Depus la redacție 06 decembrie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Chirilov Alexandru, Institutul de Genetică, Fiziologie
şi Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 26, MD-2002 Chișinău, Republica Moldova;
e-mail: biologia.asm@gmail.com

ntroducere
Evaluarea gradului de tensionare a stării fiziologice a plantelor în condiţii de
fluctuaţie a parametrilor de umiditate şi salinizare a solului şi repercusiunii asupra
productivităţii lor este o problemă complexă, care impune necesitatea evidenţierii
declanşării unor reacţii nespecifice şi specifice, ce condiţionează rezistenţa organismului.
Prolina exogenă poate servi ca inductor exogen a declanşării reacţiilor nespecifice,
corelate cu toleranţa la stresul hidric repetat şi rezistenţa complexă a plantelor de
soia la deshidratare şi conţinut sporit de săruri, deoarece sporirea conţinutului de
prolină în plante constituie o reacţie fiziologică nespecifică, care apare la acţiunea
secetei, salinizării, deficitului nutriţiei minerale şi altor condiţii nefavorabile.
Datele din literatură indică, că conţinutul endogen al prolinei libere în plantele de soia
în condiţii de secetă şi salinizare se schimbă într-un diapazon larg [7, 6, 10, 3, 12,13],
cu depăşire de până la 100 ori a conţinutului ei în plantele martor crescute în condiţii
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optimale. Cu cât mai dificil suportă plantele condiţiile nefavorabile, cu atât conţinutul
de prolină în ţesuturi este mai mare. În condiţii de secetă de tip sudic (asociată cu
arşiţă) în frunzele plantelor se acumulează o cantitate mult mai mare de prolină
decât în rădăcini [12]. Concomitent cu informaţiile privind modificarea conţinutului
endogen a prolinei în plante în condiţii stresogene, datele din literatură indică şi asupra
efectului aplicării exogene a prolinei ca mijloc de optimizare a stării fiziologice a
plantelor [11, 5, 2, 9, 8].
Însă rolul prolinei (inclusiv şi prolinei exogene) în reglarea status-ului apei şi în
manifestarea rezistenţei plantelor la salinizare, secetă, inclusiv stres repetat, precum şi
rezistenţei la acţiunea complexă a secetei şi salinizării e studiat insuficient.
În aspectul celor expuse scopul acestor cercetări constă în evidenţierea acţiunii
prolinei exogene asupra germinării seminţelor de soia în condiţii de stres hidric, salin
şi complex (hidro-salin).
Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit seminţele de Glycine max L.(Merr), soiul
Amelina, omologat în Republica Moldova. A Fost montată o experienţă de laborator,
fiind create variante cu diverse condiţii de germinare a seminţelor – atât normale, cât
şi stresogene. Înainte de montarea experienţei seminţele de soia au fost sterilizate
superficial cu soluţie de 0,1% KMnO4 și clătite bine cu apă distilată pentru înlăturarea
tuturor urmelor de KMnO4 [1]. Un lot de seminţe au fost înmuiate în apă distilată timp
de 3 ore şi introduse în cutii Petri pentru germinare pe următoarele fondale (medii):
apă distilată, PEG, bicarbonat de sodiu, PEG+bicarbonat în raport 1:1, temperatura
mediului fiind menţinută 25oC. Alt lot de seminţe au fost înmuiate timp de 3 ore în
soluţie de 8 mМ prolină şi introduse în cutii Petri pentru germinare pe aceleaşi fondaluri
(medii) ca şi seminţele din primul lot, în aşa mod fiind create următoarele variante:
• seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de apă distilată
(martor);
• seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de soluţie PEG 6000
(stres hidric);
• seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de soluţie de bicarbonat
de sodiu (stres salin);
• seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de soluţie PEG 6000+
bicarbonat în raport 1:1 (stres complex, hidro-salin);
• seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 mM), germinarea pe fondal de apă
distilată;
• seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 mM), germinarea pe fondal de soluţie
PEG 6000 (stres hidric);
• seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 mM), germinarea pe fondal de soluţie
salinizată cu bicarbonaţi (stres salin);
• seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 mM), germinarea pe fondal de soluţie
PEG 6000 + bicarbonaţi (stres complex, hidro-salin).
Toate variantele au fost montate în 6 repetări.
Conţinutul prolinei în semințe a fost determinat după reacţia cu ninhidrină [4].
Pentru evidenţierea particularităţilor desfăşurării proceselor de germinare a seminţelor
de soia sub influenţa prolinei exogene a fost utilizată metoda [5], fiind determinaţi
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următorii indici: energia de germinare, facultatea germinativă a seminţelor , lungimea
radiculelor, masa uscată a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor.
Rezultate şi discuţii
Conform rezultatelor obţinute, conținutul de prolină în semințele martor (tratate
cu apă distilată) a constituit 202±23 ppm. În procesul de înmuiere în soluţie de
prolină umflarea seminţelor de soia s. Amelina a constituit în mediu 17-18 %, ceea ce
aproximativ corespunde absorbţiei a 25 mg soluţie de prolină (8 mM), sau a 20-23 µM
de prolină. Mărimea calculată a absorbției prolinei exogene a constituit 523±48 ppm.
Sporirea conținutului de prolină în semințe, ca rezultat al tratării prealabile cu soluție
de prolină, a influențat asupra parametrilor de germinare a lor.
După 3 zile de germinare pe toate fondalurile de stres se atestă inhibarea energiei de
germinare a seminţelor înmuiate prealabil în apă distilată (tab.1). Totodată, în varianta
martor (mediul de germinare apa distilată) şi pe fondal de stres hidric (PEG 6000) s-a
observat efectul de stimulare uşoară a energiei de germinare a seminţelor înmuiate
în soluție de prolină; pe fondal de stres salin numai începe să se contureze tendinţa
de stimulare a proceselor de germinare acestor seminţe, pe când în condiţii de stres
complex (PEG+bicarbonat) desfăşurarea proceselor de germinare a seminţelor din
ambele loturi de tratare preliminară, în această perioadă (3 zile) este suprimată practic
complet.
Таbelul 1. Energia de germinare a seminţelor de soia prealabil înmuiate în apă distilată
sau în soluţie de prolină. s. Amelina.
Varianta,
Energia de germinare (%)
Fondalul de germinare
Seminţe înmuiate în apă
Seminţe înmuiate în soluţie
distilată
de prolină
Apă distilată (martor)
53,0 ± 1,0
70,0 ± 10,8
PEG
27,0 ± 6,6
40,0 ± 0,0
bicarbonat de sodiu
27,0 ± 6,6
36,0 ± 5,7
PEG+bicarbonat
20,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0

În baza rezultatelor obţinute se constată că din toţi factorii de stres cea mai mare
influenţă asupra facultăţii de germinare (6 zile) a avut stresul hidric (PEG 6000),
pe când în condiţii de stres salin se atestă numai tendinţa de diminuare a acestui
indice. Compararea datelor ce caracterizează facultatea de germinare a seminţelor în
diferite condiţii stresogene permite de a concluziona, că acţiunea depresivă a stresului
complex (hidro-salin) a fost determinată mai cu seamă de componenta stresului
hidric (Tabela 2).
Se constată, că tratarea exogenă a seminţelor cu prolină exercită o acţiune de
atenuare a influenţei factorilor de stres asupra proceselor de germinare a seminţelor
de soia, însă efectul depinde de specificul factorului de stres. Din datele prezentate
în tabela 2 se evidenţiază o acţiune mai esenţială a prolinei exogene asupra facultăţii
germinative în condiţii de stres hidric (PEG 6000), asigurând sporirea ei cu 27,9% în
comparaţie cu facultatea germinativă a seminţelor din lotul celor înmuiate prealabil în
apă distilată. Pe fondal de stres salin, precum şi pe fondal de stres complex acţiunea
stimulatoare a tratării exogene cu prolină nu s-a stabilit veridic.

92

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Fiziologia şi Biochimia Plantelor

Acţiunea factorilor de stres în studiu asupra proceselor de germinare a seminţelor
s-a manifestat şi prin diminuarea lungimii radiculelor, mult mai pronunţată în cazul
stresului salin. De menţionat că pe acest fondal de stres tratarea exogenă cu prolină n-a
demonstrat efect pozitiv (tabela 3).
Таbelul 2. Facultatea germinativă a seminţelor de soia, tratate preliminar cu apă sau
soluţie de prolină, în condiţii stresogene. s. Amelina.
Varianta,
Fondalul de germinare
Apă distilată (martor)
PEG
bicarbonat de sodiu
PEG+bicarbonat

Facultatea germinativă (%)
Seminţe înmuiate în apă
Seminţe înmuiate în soluţie de
distilată
prolină
95,0 ±5,0
100,0 ±0,0
67,1 ±3,1
100,0 ±0,0
81,7 ±9,1
72,1 ±3,3
70,8 ±10,0
86,9 ±6,1

Таbelul 3. Lungimea radiculelor formate în procesul de germinare a seminţelor de
soia, tratate preliminar cu apă sau soluţie de prolină, în condiţii stresogene. s. Amelina.
Varianta,
mediul de germinare
Apă distilată (martor)
PEG
bicarbonat de sodiu
PEG+bicarbonat

lungimea radiculelor (mm)
Seminţe înmuiate în apă
Seminţe înmuiate în soluţie de prolină
distilată
53,3 ±8,7
69,5 ±3,2
23,3 ±2,5
40,3 ±4,4
10,2 ±0,4
11,7 ±2,0
14,1 ±2,3
12,6 ±0,6

La germinarea seminţelor înmuiate prealabil în apă distilată, stresul hidric
(PEG 6000) a exercitat o acţiune mai slabă asupra lungimii radiculelor în comparaţie
cu alţi factori stresogeni (salin şi complex). Însă, pe acest fondal s-a stabilit veridic
o acţiune pozitivă esenţială a tratării exogene a seminţelor cu prolină (pe fondal de
PEG 6000 sub înfluenţa tratării cu prolină lungimea radiculelor a fost 40,3±4,4 mm, faţă
de 23,3±2,5 mm la seminţele înmuiate în apă distilată).
Acţiunea stresului complex (hidro-salin) asupra lungimii radiculelor a fost
determinată preponderent de componenta negativă a stresului salin (tabelul 3); pe acest
fondal stresogen acţiunea stimulatoare a tratării exogene cu prolină nu s-a stabilit.
În rezultatul tratării exogene a semințelor de soia cu soluție de prolină se
atestă modificarea masei uscate a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor de soia
s. Amelina (tab.4).
Datele prezentate în tabelul 4 denotă că germinarea seminţelor de soia pe fondalurile
stresogene conduce la diminuarea masei uscate a plantulelor formate faţă de plantulele
din varianta martor. O influenţă mai mare asupra masei plantulelor a avut stresul salin
(bicarbonat de sodiu). Pe acest fondal masa uscată a plantulelor a diminuat într-o măsură
mai mare, iar tratarea exogenă cu prolină n-a demonstrat efect pozitiv (tab. 4).
În general, se poate concluziona, că tratarea exogenă cu prolină accelerează
mobilizarea substanţelor din cotilidoane. După prelucrarea seminţelor cu prolină la
germinarea posterioară (6 zile) pe apă distilată într-o măsură mai mare a diminuat masa
cotilidoanelor cu sporirea masei plantulei. Pe fondaluri de stres (hidric, salin şi complex)
tratarea seminţelor cu prolină deasemenea a condus la diminuarea masei cotilidoanelor,
dar într-o măsură mai mică, fără majorarea veridică a masei plantulelor.
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Таbelul 4. Influenţa prolinei exogene şi condiţiilor de germinare asupra masei uscate
a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor de soia, s. Amelina.
Masa proaspătă iniţială
mg
Mediul de germinare

Seminţe
înmuiate în apă
distilată

Seminţe
înmuiate în
soluţie de
prolină

Apă distilată (martor)

142,4±1,5

PEG

149,1±3,6

bicarbonat de Na
PEG+bicarbonat

Masa uscată a componentelor seminţelor după germinare, mg
Seminţe înmuiate în apă
distilată

Seminţe înmuiate în
soluţie de prolină

cotilidoane

plantule

cotilidoane

plantule

139,2±5,1

109,9±6,4

13,5±1,7

98,2±4,2

15,6±1,5

139,4±4,3

114,4±3,8

6,0±1,0

99,4±2,9

8,3±1,0

142,4±2,1

140,6±4,3

114,5±4,9

5,2±1,0

107,2±5,9

5,3±1,0

138,8±2,1

144,2±4,5

106,2±1,6

5,8±0,3

110,4±4,5

5,9±0,8

Concluzii
Germinarea seminţelor de soia în condiţii stresogene conduce la diminuarea
facultăţii germinative, lungimii radiculelor, masei uscate a plantulelor. Din toţi factorii
de stres cea mai pronunţată influenţă asupra facultăţii de germinare exercită stresul
hidric (componenta osmotică), pe când în condiţii de stres salin se atestă numai tendinţa
de diminuare a acestui indice, dar o diminuare mult mai expresivă a masei uscate a
plantulelor. Acţiunea depresivă a stresului complex (hidro-salin) a fost condiţionată în
mare măsură de componenta stresului hidric.
Tratarea exogenă a seminţelor cu prolină exercită o acţiune de atenuare a influenţei
factorilor de stres asupra proceselor de germinare a seminţelor de soia, însă efectul
depinde de specificul factorilor stresogeni; efectul maximal asupra germinării seminţelor
a fost stabilit pe fondal de stres hidric.
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GENETICA, BIOLOGIA MOLECULARĂ ŞI
AMELIORAREA
STUDIUL VARIABILITĂȚII GENETICE LA Origanum vulgare ssp.
vulgare PRIN ANALIZA COMPONENTELOR PRINCIPALE
Port Angela1, Mutu Ana1, Ciocârlan Nina2, Duca Maria1
1 – Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
2 – Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Rezumat

Articolul prezintă rezultatele studiului eterogenității moleculare la nivelul secvențelor
microsatelit și a relațiilor genetice dintre 10 subpopulații de Origanum vulgare ssp. vulgare
din flora spontană autohtonă a Republicii Moldova și din colecția de plante medicinale
a Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” prin aplicarea analizei
componentelor principale (ACP). Modelul ipotetic generat de ACP, pe baza matricei
de covarianță a frecvenței alelelor, a extras cinci componente principale, care explică
86% din varianţa totală a datelor primare (82 alele). A fost pus în evidență patternul
asocierilor dintre variantele alelice ale locilor identificați cu 11 primeri SSR în baza
coeficientului de corelație și cel al subpopulațiilor în funcție de asemănările genetice și
arealul geografic. Au fost identificate alelele cu cea mai mare contribuție în diferențierea
subpopulațiilor de Origanum vulgare ssp. vulgare indigene și din culturi experimentale.
Articolul subliniază utilitatea aplicării principiului ACP, complementar modelelor
statistice care însoțesc analizele de genetică populațională și alte investigații cu privire la
diversificarea și conservarea resurselor vegetale de interes științific și economic.
Cuvinte cheie: Origanum vulgare ssp. vulgare, genotipare SSR, variabilitate genetică,
analiza componentelor principale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Mutu Ana, Universitatea de Stat „Dimitrie
Cantemir”, str. Academiei 3/2, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova; e-mail:
anisoara.mutu@gmail.com; tel.: 022-73-74-33
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Introducere
Cunoașterea diversității și a relațiilor genetice între indivizi, în contextul dinamic
al factorilor de mediu, inclusiv al managementului antropic al fitocenozelor, este
primordială în elaborarea strategiilor eficiente de ameliorare și conservare a resurselor
vegetale. Diferite concepte și abordări susțin demersul practic al cercetării variabilității
bazat pe date morfologice, biochimice și mai recent, date moleculare care constituie
variabile corelate între ele în cele mai multe cazuri. Aceste conexiuni corelative se
asociază frecvent cu un nivel înalt de redundanță informațională, indezirabilă în
identificarea variațiilor specifice a datelor biologice multidimensionale.
Biostatistica dispune de metode descriptive exploratorii, la care deși se apelează
mai rar comparativ cu cele explicative de analiză a datelor, oferă avantajul suplimentar
de a reduce complexitatea informației, a evidenția asocierile între mai multe variabile,
simultan și nu separat, precum și posibilitatea vizualizării acestor interconexiuni în
spaţiu vectorial. Una din metodele factoriale, cu o putere mare de rezolvare și cea mai
des utilizată în abordarea caracterului multidimensional al datelor ce caracterizează
o observație/individ/populație este Analiza Componentelor Principale [5]. Principiul
fundamental al acestei metode constă în extragerea celui mai mic număr de componente,
potențiale de a recupera cât mai mult din informaţia totală conţinută în datele primare.
Aceste componente sunt atribute/variabile noi ale indivizilor, necorelate între ele,
reprezentând fiecare o combinaţie liniară a datelor inițiale [5, 14].
Iniţiată de Pearson K. (1901) şi dezvoltată de Hotelling H. (1933), metoda ACP
a fost utilizată la început în investigații psihologice [15]. Ulterior, după numeroase
optimizări, această metodă este aplicată pe larg în domeniul ştiinţelor sociale,
economice, managementului producţiei, iar în ultimele decenii tot mai mult și în biologie
[3, 6, 7, 8, 9], fapt determinat de dezvoltarea rapidă a tehnicilor și echipamentului de
analiză moleculară cu rezoluție înaltă în obținerea și modelarea multivariată a datelor
experimentale.
Volume mari de informație genetică eterogenă sunt obținute prin genotipare cu
markeri moleculari - punctul de plecare în rezolvarea a numeroase probleme științifice
ce țin de evoluție, filogenie, dinamică și structura populațiilor, selecție și ameliorare.
Provenind din diferite tipuri de mutaţii (substituţii, rearanjamente, erori în replicarea
ADN-ului în tandem etc.), aceștia sunt eficienți și practic într-un număr nelimitat.
Strategia utilizării markerilor moleculari se bazează pe evidenţierea polimorfismului
genetic, care la plante este datorat, în mare parte, variaţiei cantităţii de ADN repetitiv
ce poate fi identificată prin analiza SSR (Simple Sequence Repeats). Markerii de tip
microsatelit spre deosebire de alte tipuri de markeri moleculari sunt multialelici,
polimorfi și se moștenesc codominant [16].
Scopul investigațiilor prezentate în articol a fost analiza factorială exploratorie
a eterogenității moleculare la nivelul secvențelor microsatelit și a relațiilor genetice
dintre 10 subpopulații de Origanum vulgare ssp. vulgare din flora spontană autohtonă
(s. Butuceni, raionul Orhei) și din colecția de plante medicinale a Grădinii Botanice
Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI, mun. Chișinău). Prin folosirea
metodei ACP s-a urmărit:
− reducerea dimensionalității datelor prin eliminarea redundanței informaționale,
− evidenţierea patternului asocierilor dintre alele și vizualizarea grafică a
subpopulațiilor în funcţie de asemănările genetice,
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− identificarea locilor SSR și a variantelor alelice cu pondere procentuală mare în
diferențierea subpopulațiilor de O. vulgare indigene și din colecție.
Articolul subliniază utilitatea aplicării principiului analizei componentelor
principale, complementar la alte modele statistice, în cercetarea variabilității genetice
a plantelor, axată pe identificarea factoriilor genetici cu contribuție semnificativă
în diferențierea genotipurilor și asocierea cu caracteristici fenotipice importante
cantitative sau calitative în scopul selecției asistată de markeri moleculari, ameliorării
și conservării germoplasmei.
Material și metode
Materialul biologic și condițiile de genotipare SSR. Analiza componentelor
principale s-a aplicat pe date genetice obținute în rezultatul genotipării plantelor
de Origanum vulgare ssp. vulgare din 10 subpopulații colectate din flora spontană
(s. Butuceni, r. Orhei) și din colecția GBNI (mun. Chișinău) cu 11 primeri SSR simpli
și compuși după secvența repetitivă (di- tri-, penta- și hexanucleotidice).
În calitate de material experimental au servit probele de ADN obținut de la
20 plante individuale din fiecare subpopulație prin metode standard cu utilizarea
soluției-tampon CTAB [10].
Amplificarea probelor s-a realizat în 20 µl mediu de reacție: 200 µM dNTP, 2,5 mM
MgCl2, 1,0 unitate de DreamTaq Green ADN Polimerază (Thermo Scientific), 0,9 µM
din fiecare primer și 140 ng de ADN extras, la amplificatorul Applied Biosystem PCR
Veriti 96-well conform programului: 3 min la 95°C urmat de 35 cicluri: 95°C - 45 sec,
56°C - 1 min și 72°C - 2 min; elongația finală la 72°C pentru 7 min. Primerii utilizaţi
în acest studiu au fost generați în baza secvențelor nucleotidice expresate (EST) în
glandele secretoare a uleiului esențial la plantele de O. vulgare [11].
Separarea produşilor de amplificare s-a realizat în gel de poliacrilamidă de 8%
în prezența bromurii de etidiu - 0,05 μg/ml. Gelurile au fost vizualizate cu ajutorul
transluminatorului UV și sistemului de documentare DOC-PRINT-VX2, analizate prin
intermediul aplicației specializate Photo-Capt.
Analiza datelor. Fragmentele de ADN amplificate au fost considerate alele diferite
și sunt indicate prin asocierea notației primerului cu dimensiunea ampliconului, de
exemplu OR44.170 (fragment cu dimensiunea de 170 pb amplificat cu primerul OR44).
În rezultatul analizei profilelor moleculare a fost obținut un tabel cu 16400 de date
binare (1 – prezență, 0 – absență), în baza cărora s-a determinat frecvența a 82 de
variante alelice pentru 11 loci SSR. Frecvența alelelor a fost determinată prin raportul:
Fa = N/Nt, unde N reprezintă numărul de alele și Nt este numărul total de alele [17].
Pentru aplicarea analizei ACP s-a folosit programul XLSTAT (https://www.xlstat.
com/), care în decursul diferitor etape de procesare a datelor afișează componentele
principale (CP) sub două notații utilizate în prezentul articol: Factori (F) până la rotirea
reperului axelor factoriale și Dimensiuni (D) după rotație. În articol sunt prezentate
datele obținute după rotație prin metoda Varimax și filtru de selecție Sum(Cos2)>0,5.
A fost analizată matricea de corelație Pearson cu un nivel de semnificație
statistică p˂0,05%.
Rezultate și discuții
Aplicarea ACP şi interpretarea rezultatelor. Programul XLSTAT este unul
din numeroasele produse soft consacrate analizei statistice a datelor numerice, care
suplimentar la alte funcții prezintă și o caracteristică completă a ACP. Are o interfață
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simplă și în același timp flexibilă, permite explorarea datelor direct în Excel, nefiind
imperative cunoștințe avansate în domeniul tehnologiilor informaționale. ACP poate fi
executat pe date primare sau pe matrice de covarianță/corelație, cu includerea diferitor
variabile și observații suplimentare, sau utilizarea filtrelor de selecție a acestora în
scopul sporirii lizibilității prezentărilor grafice.
Caracteristicile menționate au determinat selectarea programului pentru aplicarea
metodei de analiză factorială în scopul vizualizării și interpretării informației
(16400 de date binare) conținute în profilele moleculare ale indivizilor din
10 subpopulații. În cazul dat, alelele identificate prin intermediul a 11 primeri SSR
reprezentă variabile multiple inter-corelate.
Pentru exemplificare sunt prezentate imaginile unor geluri de separare a produselor
de amplificare (fig. 1) din care se observă că fiecare subpopulație conține unul sau
mai multe profile moleculare diferențiate prin numărul și frecvența alelelor la același
locus SSR. Plantele prelevate din flora spontană se caracterizează printr-un număr de
11-29 profile, câte 1-6 profile per primer/subpopulație, dintre care unele sunt similare.
Cele din culturile experimentale a GBNI, care fac subiectul acestui studiu, sunt mai
slab diferențiate/omogene reieșind din numărul de 3-8 profile (1-4 profile per primer/
subpopulație). Astfel, tabelul general de date multivariate este de dimensiuni suficient
de mari care cuprinde și informaţii cu caracter redundant, neesențială în determinarea
eterogenității genetice, dar care face complicată proiectarea și vizualizarea grafică a
acestora într-un spațiu multidimensional.

Figura 1. Profile SSR la subpopulații de Origanum vulgare ssp. vulgare din flora
spontană și cultura experimentală (prin linii întrerupte sunt marcate profile diferite).

ACP se realizează prin câteva etape succesive de prelucrare și prezentare a datelor,
care includ matricea de covarianță/corelație, valorile proprii (eigenvalue) ale matricei,
vectorii proprii, coordonatele (scoruri) şi contribuțiile unităţilor statistice şi a variabilelor
pe axele factoriale, proiecţia şi reprezentarea punctelor în planul axelor.
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În scopul extragerii informației importante (reducerea complexităţii datelor)
sub forma unor componente noi (variabile ipotetice), necorelate între ele, care să
recupereze cât mai mult din informaţia (varianța) totală conţinută în datele inițiale au
fost calculate frecvențele alelelor locilor SSR, care au servit la obținerea matricei de
covarianță (corelație).
Implicarea în calcule a matricei de covarianță sau de corelație (Pearson în cazul
ACP normat) este opțiunea cercetătorului în funcție de tipul datelor (medii cu diferite
unități de măsură: kilograme, kilometri, centimetri etc.). De asemenea, se consideră
că matricea de covarianță alocă mai multă pondere variabilelor cu varianțe mari,
iar corelația Spearman este mai potrivită în cazul variabilelor cu dispersii diferite.
Selectarea matricei de covarianță ca bază în demersul practic al analizei multivariate
este determinată de faptul că varianța variabilei inițiale este importantă și variabilele
sunt comensurabile [15].
Componentele principale și procentul de varianță explicată. Urmând etapele
ACP pe baza matricei de covarianță a frecvenței alelelor, a fost generat tabelul
și graficul valorilor proprii cu 9 CP/Factori (variabile noi), un număr mult mai mic
decât cel al variabilelor inițiale (82 loci), prin care se explică 100% din varianţa totală
(fig. 2). Sunt mai multe criterii pentru alegerea numărului de axe factoriale, respectiv
a componentelor ce se vor interpreta, de ex. criteriul lui Kaiser, constă în alegerea
numărului de axe pentru care valorile proprii sunt mai mari decât 1 (valabil doar în
ACP normat), criteriul lui Evrard, bazat pe reprezentarea grafică a valorilor proprii şi
urmărirea pantei, criteriul lui Benzécri care presupune alegerea acelui număr de axe
care explică mai mult de 70% din varianța totală a norului de puncte [1, 2, 5, 13].

Figura 2. Valorile proprii (eigenvalues)
a factorilor.

Figura 3. Procentul din varianța
totală explicată de CP și valorile cumulate
(post-rotație, varimax).

Astfel, conform datelor reprezentate în diagrama valorilor proprii (fig. 2) și a
valorilor CP post-rotație generate de program (fig. 3), pot fi selectate pentru calculele
ulterioare primele 5 CP care cumulat explică 86% din varianţa totală a norului de puncte
format din variabile (alele) sau observații (subpopulații).
O structură mai obiectivă pentru interpretare este considerată cea obţinută după
rotirea factorilor, care oferă un unghi de „vedere” mai bun. Pentru rotaţia reperului
axelor factoriale sunt disponibile mai multe opțiuni (varimax, quartimax, promax).
În acest exemplu de analiză a fost selectat varimax, prin care se minimizează numărul
de variabile cu încărcări mari pe fiecare factor/CP, ceea ce simplifică interpretarea lor.
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Valorile proprii și procentul de varianță explicată de către CP1-5 post-rotație s-au
modificat neesențial în funcție de componente. De asemenea, un alt indice care indică
că metoda de rotație este corectă reprezintă valorile corelației variabilelor cu CP care
cresc după transformare (post-rotație).
Primele două, trei CP explică 50,3% și respectiv 63,5% din variabilitatea datelor
inițiale, astfel acestea pot fi regăsite cu suficientă acurateţe în spațiul bi- și tridimensional.
În același timp, este necesar de ținut cont, în interpretarea structurilor spațiale (hărților)
de restul informației (36%) care ar putea fi regăsită în următorii factori.
Patternul de asociere a variabilelor și corelarea cu CP. Prin metoda numerică
utilizată, coordonatele punctelor variabile pe o axă reprezintă coeficienţii de corelaţie
dintre variabile şi CP, sunt mai mici de 1 fiind plasate pe sfera unitate, numit cercul de
corelaţii. Întrucât, pentru reprezentarea completă a datelor, modelul generat de ACP
include variabile explicate prin mai mult de 2 CP, acestea sunt poziționate în interiorul
cercului de corelații (fig. 4). O etapă preliminară în analiza corectă a datelor, pentru
a evita erorile cauzate de efectele de proiecție, include verificarea valorilor cos2 care
indică calitatea reprezentării variabilelor pe harta factorială, respectiv și importanța
acestora în interpretarea CP.
În rezultatul vizualizării proiecțiilor variabilelor cu valori ale cos2 mai mari de 0,5
(în număr de 22) în spațiul factorilor (axele D1 și D2) au fost puse în evidență grupuri
de alele corelate și cele care definesc primele 2 componente (fig. 4). Astfel, în cele două
reprezentări grafice 4 A (22 alele) și 4 B (35 alele) se conturează corelații ale locilor
SSR care se asociază în două grupuri în apropiere de CP1. Primul grup este format în
cadranul IV din 4 forme genice ale locilor studiați: OR64.87 (0,95), OR75.98 (0,66),
OR09.140 (0,61), OR44.170 (0,72) cu valori ale corelațiilor pozitive. Al doilea grup
include 7 variabile, cu valori negative ale corelațiilor de intensitate medie și puternică
OR27.106 (-0,69), OR27.139 (-0,64), OR10.130 (-0,69), OR75.100 (-0,85), OR81.145
(-0,70), OR09.150 (-0,81), OR64.84 (-0,95) localizat în cadranul III. Al treilea grup din
5 variabile corelate pozitiv se află în cadranul II, în apropierea CP2 și este format din
OR12.140 (0,70), OR12.150 (0,70), OR09.165 (0,73), OR75.103 (0,75) și OR14.87
(0,82). Astfel, putem conchide că alelele menționate se întâlnesc în profilul SSR al
plantelor de O. vulgare având frecvențe similare.
O categorie separată însumează variabile ce reprezintă alele alternante la același
locus SSR. Acestea fiind proiectate în cadrane opuse ale cercului de corelații, indică
corelații semnificativ negative: OR44.148 (-0,65)/OR44.170 (0,72); OR64.84 (-0,95)/
OR64.87(0,95); OR10.112 (0,70)/OR10.130 (-0,69); OR09.140 (0,61)/OR09.150
(-0,81); OR75.98 (0,66)/OR75.100 (-0,85); OR14.87 (0,82)/OR14.91(-0,83) și
OR14.100 (-0,61).
Pentru confirmarea gradului de corelare dintre variabile în special al celor care se
află mai aproape de centrul de origine al cercului de corelare a fost analizată matricea
de corelație Pearson (tab. 1).
În conformitate cu valorile cos2 cele 35 variabile, care au o bună reprezentare pe
primele 5 CP (fig. 4B) formează combinații liniare dintre alelele locilor:
- OR64, OR10, OR27, OR09, OR44, OR40, OR75, OR81 pentru CP1 (13 alele);
- OR12, OR14, OR09, OR40, OR75, OR81 pentru CP2 (9 alele);
- OR27, OR09 pentru CP3 (3 alele);
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Figura 4. Corelații între variabile și CP.
A. Coeficienții de corelaţie dintre variabile şi CP1 și CP2 pe cercul de corelaţii, liniile
întrerupte indică corelații negative; B. Vizualizare 3D pe primele trei axe generate de
XLSTAT-3DPlot. Prin culori se diferențiază valorile variabilelor care încarcă CP4 și prin
dimensiune valorile celor care încarcă CP5.
Legenda variabilelor: 1-OR12.115, 2-OR12.117, 3-OR12.128, 4-OR12.140, 5-OR12.150,
6-OR64.84, 7-OR64.87, 8-OR10.112, 9-OR10.130, 10-OR27.106, 11-OR27.110,
12-OR27.114, 13-OR27.139, 14-OR14.87, 15-OR14.91, 16-OR14.95, 17-OR14.98,
18-OR14.100, 19-OR09.140, 20-OR09.150, 21-OR09.165, 22-OR09.170, 23-OR44.148,
24-OR44.170, 25-OR13.130, 26-OR13.140, 27-OR13.148, 28-OR40.86, 29-OR40.99,
30-OR75.98, 31-OR75.100, 32-OR75.103, 33-OR81.136, 34-OR81.145, 35-OR81.155.
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- OR12, OR14, OR13 pentru CP4 (6 alele);
- OR14, OR13, OR40, OR81 pentru CP5 (4 alele).
Opt primeri OR09, OR27, OR40, OR75, OR81, OR12 OR14, OR13 identifică alele
a căror variație în frecvență este explicată de diferite componente principale (tab. 2).
Tabelul 1. Asociere corelativă a variabilelor pe CP.
Grupul
de asociere

CP1

Coeficient
de corelație
Pearson
p≤0,05%

Alele ale locilor SSR

Intensitatea
corelațiilor

I

OR64.87
OR75.98
OR09.140
OR44.170

Pozitive cu
CP
0,6 – 1,0

0,5 – 0,7

II

OR27.106
OR27.139
OR10.130
OR75.100
OR81.145
OR09.150
OR64.84

Negative cu
CP
(-0,7) –
(-1,0)

(-0,5) –
(-0,9)

III

IV

OR44.148/OR44.170
OR64.84/OR64.87
OR10.112/OR10.130
OR09.140/OR09.150
OR75.98/OR75.100

0,6 – 1,0

-0,83
-0,88
-0,88
-0,43
-0,52

CP2
Alele ale
locilor SSR

Intensitatea
corelațiilor

Coeficient
de corelație
Pearson
p≤0,05%

OR12.140
OR12.150
OR09.165
OR75.103
OR14.87

0,7 – 0,8

0,8 – 1,0

OR14.87/
OR14.91/
OR14.100

0,6 – 0,8

-0,94
-0,65

Tabelul 2. Combinațiile de variabile corelate cu primele 5 CP.
CP

Variabile (alele ale markerilor
SSR)

Loci SSR ale căror alele
reprezintă variabile corelate cu diferite CP

Loci SSR
caracteristici
doar unui CP

Nr.
variabile

CP1

OR64.84, OR64.87, OR10.112,
OR10.130, OR27.106, OR27.139,
OR09.150, OR09.140, OR44.170,
OR44.148, OR75.98, OR75.100,
OR81.145

OR09, OR27, OR40,
OR75, OR81

OR10, OR44,
OR64,

13

CP2

OR12.140, OR12.150, OR14.87,
OR14.91, OR09.165, OR40.99,
OR75.103, OR81.136

OR09,OR12,OR14, OR40,
OR75, OR81

9

CP3

OR27.110, OR27.114, OR09.170

OR27, OR09

3

CP4

OR12.115, OR12.117, OR12.128,
OR13.130, OR13.148 OR14.98,

OR12, OR13, OR14

6

CP5

OR14.95, OR13.140, OR40.86,
OR81.155

OR13,OR14,OR40, OR81,

4
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Prezintă interes locii amplificați cu 3 primeri OR64, OR10, OR44, aceștia se
întâlnesc doar în combinația care definesc CP1 – componenta considerată cu cea mai
mare pondere informațională (varianță).
Cert este faptul că 24 alele obținute cu 10 primeri din cei 11 analizați, în calitate
de variabile raportate la modelul tridimensional reușesc să explice 64% din varianța
factorului latent. Primerul SSR – OR13 se regăsește în celelalte 22% - restul până la
86% din informația inițială. Această concluzie este în favoarea argumentului că locii
identificați prin genotipare cu 11 primeri SSR sunt multialelici, polimorfi cu contribuție
diferită la variabilitate genetică (varianță) atât în interiorul aceleiași populații, cât și
între cele 2 populații (Orhei și Chișinău).
Contribuția variabilelor la CP. Variabilele corelate cu primele CP1-3 sunt
considerate cele mai importante în explicarea variabilității datelor inițiale, urmate
de cele asociate CP4 și CP5. Datele care nu prezintă corelații cu nici un CP din cei
9 identificați de ACP sau doar cu ultimele CP7-CP9 nu prezintă informație relevantă
fiind eliminate în prima etapă, pentru a simplifica analiza lor.
Contribuțiile (numite și contribuții absolute) variabilelor (frecvența alelelor)
reprezintă măsura (în procente) în care fiecare din ele contribuie la construirea axei
ACP corespunzătoare. Valoarea medie a contribuției așteptate (valoarea prag) a unei
variabile, calculată reieșind din numărul total de variabile (82 alele în exemplul de
calcul dat) este de 1,22%. Astfel, conform tabelului de date, generat de ACP, numărul
alelelor care contribuie cu o valoare mai mare decât valoarea medie per total scade
începând cu CP2. De exemplu, din reprezentarea grafică a contribuției variabilelor pe
CP (fig. 5) numărul acestora este: 15 (CP1), 13 (CP2), 8 (CP3), 12 (CP4) și 7 (CP5).
Analiza variabilelor care reprezintă bine o axă factorială (cu cos2 mai mare decât
0,5) și în același timp cu o contribuție mai mare de 1,2% pe fiecare componentă sunt
însumate în Tabelul 3.
Conform modelului oferit de ACP sunt 5 CP (variabile noi) necorelate între
ele și care reprezintă combinații liniare a unui număr diferit de variabile, în total
29 pentru 5 componente. Genotiparea plantelor de Origanum vulgare ssp. vulgare cu
opt primeri SSR: OR09, OR75, OR27, OR14, OR81, OR64, OR44, OR10 explică 64%
din variabilitatea genetică a subpopulațiilor din cele două regiuni de colectare. Șase
alele au cea mai mare pondere în diferențierea genetică OR64.87 (23%), OR64.84
(17%), OR81.136 (26%), OR14.87 (19%), OR27.110 (36%), OR09.170 (13%).
Suplimentar la aceste 64% din datele inițiale alți doi primeri OR12 și OR13,
cumulat cu OR14 și OR81 explică 22% din varianță, iar alte cinci alele au cea mai
mare contribuție pentru CP4-5: OR13.148 (23%), OR12.115 (13%), OR12.117 (10%),
OR81.155 (23%), OR13.140 (14%).
Structura subpopulațiilor de Origanum vulgare ssp. vulgare conform
frecvențelor alelelor SSR. Programul XLSTAT, în cazul observațiilor (subpopulațiilor),
afișează scorurile factoriale (coordonatele cazurilor în reper factorial) și cos2 ale
acestora spre deosebire de cel al variabilelor (locilor), care sunt reprezentate de valorile
corelațiilor lor cu CP.
Analiza comparativă a modelului ACP bidimensional pre- și post-rotație pe
primele 2 CP, relevă modificări neesențiale după optimizare, dar care pun în evidență
o diferențiere mai bună în structura genetică între cele 10 subpopulații din Orhei și
Chișinău (fig. 6 A-D).
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Tabelul 3. Combinațiile liniare de valori care saturează primele cinci CP.
Contribuția variabilelor pe CP
CP

Varianța
cumulată
(%)

≥10%

≥ 5%

˃1,2% - ˂ 5

CP1

28,13

OR64.87(23)
OR64.84(17)

OR09.140(6)
OR09.150(8)
OR44.148(6)

OR75.98
OR75.100
OR10.112
OR10.130
OR27.106
OR81.145

CP2

50,27

OR81.136(26)
OR14.87(19)

OR14.91(5)

OR09.165
OR75.103
OR14.100

CP3

63,54

OR27.110(36)
OR09.170(13)

OR27.114

CP4

74,33

OR13.148(23)
OR12.115(13)
OR12.117(10)

OR12.128
OR14.98
OR13.130

CP5

85,96

OR81.155(23)
OR13.140(14)

OR14.95

Loci SSR
ale căror
alele se
identifică
ca variabile
corelate cu
diferite CP

OR09
OR75
OR27
OR81
OR14

Loci SSR
caracteristici
doar unui CP

Nr.
variabile

OR64
OR44
OR10

11

6
3

OR13
OR14
OR81

OR12

6
3

Subpopulațiile Or7 și Or6 sunt separate față de celelalte subpopulații de O. vulgare
care se grupează în funcție de biotopul colectării plantelor. Populația din flora spontană
(Orhei) formează 2 grupe cu caracteristici de asemănare: grupul I constituit din Or1
și Or2 și grupul II care include Or3, Or4 și Or5. Subpopulațiile din colecția GBNI
(Chișinău) formează al treilea grup de indivizi. Proiecția CP3, suplimentar la CP1 și
CP2, pe unul și același sistem de coordonate a observațiilor, inclusiv diferențierea
valorilor încărcărilor CP4 prin culoare și a CP5 prin dimensiune aduce un plus de
informație (22%) prin care se accentuează variabilitatea subpopulațiilor Or6 și Or7
(fig. 6D). De asemenea, se constată un nivel de diferențiere genetică între Ch9 de
celelalte 2 subpopulații Ch10 și Ch8 și similaritate cu Or2. Celelalte 2 subpopulații
Ch8 și Ch10 se grupează cu Or1.
Pentru confirmarea grupării observațiilor pe componenta CP3 și a ponderii CP4-5
în regruparea subpopulațiilor s-a analizat separat graficul bidimensional pe CP1 și CP3,
care a indicat același model de diferențiere genetică a subpopulațiilor pentru 64% din
datele inițiale (fig. 6C).
Este important de menționat că plantele prelevate din culturile experimentale și
cele colectate din flora spontană - Or1, Or2 și Or7 își au arealul pe altitudini mai înalte
comparativ cu celelalte patru subpopulații Or3-Or6.
Reprezentarea grafică a modelul de variație a observațiilor și variabilelor afișată de
ACP constituie o modalitate de a identifica corespondența dintre ele. Astfel se identifică
alelele care diferențiază cel mai bine subpopulațiile. Coordonatele observațiilor și
variabilelor nu sunt construite pe același spațiu, prin urmare, poate fi luată în considerație
direcția variabilelor/vectorilor, dar nu și poziția absolută a lor pe grafic.
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Figura 5. Contribuția variabilelor pe CP (%).

În baza informațiilor extrase din reprezentările grafice a celor care indică calitatea
prezentării și contribuția variabilelor la construcția CP a fost pus în evidență grupul de
alele, care diferențiază cel mai bine subpopulațiile:
- Or1, Or2 (OR81.136, OR10.112, OR13.148);
- Ch8, Ch9, Ch10 (OR64.87, OR75.98, OR09.140, OR14.100, OR14.91);
- Or3, Or4, Or5, Or6 (OR64.84, OR09.150, OR75.100, OR10.130, OR27.106,
OR81.145);
- Or7 (OR44. 148, OR14.87, OR75.103, OR09.165, Or27.110).
Aceste alele reprezintă polimorfisme pentru subpopulațiile studiate și au o frecvență
care depășește 5%.
Modelul de analiză factorială obținut prezintă repere utile pentru investigațiile
ulterioare a datelor genetice prin metode de analiză populațională și statistică
comparativă („Pairwise population differentiation values (FST)”, „Hierarchical
agglomerative clustering”).
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Figura 6. Coordonatele observațiilor (scorurile factoriale) pe dimensiunile ACP
pre- și post-rotație. A. Observații, axele F1 și F2 înainte de rotație; B. Observații, axele D1
și D2 post-rotație; C. Observații, axele D1 și D3 post-rotație; D. Vizualizare 3D pe primele
trei axe generate de XLSTAT-3DPlot. Prin culori se diferențiază valorile variabilelor care
saturează CP4 și prin dimensiune valorile celor care încarcă CP5.

Figura 7. Vizualizarea proiecției variabilelor (frecvența alelelor) și a subpopulațiilor
(axele D1 și D2: 50,27%).
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Concluzii
Prin aplicarea analizei componentelor principale s-a realizat o reducere a
dimensionalității datelor cu 65%, fiind puse în evidenţă particularităţile distinctive
ale profilelor secvențelor microsatelit după numărul și frecvența alelelor ce definesc
variabilitatea genetică a subpopulațiilor de Origanum vulgare ssp. vulgare. Acest
model teoretic este un instrument util și de reper pentru alte metode statistice care
însoțesc analizele de genetică populațională.
Aspecte semnificative ale modelului ipotetic reprezentat de 5 CP (variabile noi)
necorelate între ele:
- Genotiparea plantelor de O. vulgare cu opt primeri SSR: OR09, OR75,
OR27, OR14, OR81, OR64, OR44, OR10 explică 64% din variabilitatea genetică a
subpopulațiilor din cele două regiuni de colectare. Șase alele au cea mai mare pondere
în diferențierea genetică (OR64.87, OR64.84, OR81.136, OR14.87, OR27.110,
OR09.170). Primerii OR12 și OR13, cumulat cu OR14 și OR81, explică alte 22% din
varianță (CP4-5), la care cel mai mult contribuie cinci alele: OR13.148, OR12.115,
OR12.117, OR81.155, OR13.140.
- Au fost identificați locii SSR cu frecvențe similare (corelații pozitive/negative
de intensitate medie-puternică) care se asociază în trei grupuri. Primul grup include
4 variante alelice: OR64.87, OR75.98, OR09.140, OR44.170 corelate pozitiv. Al doilea
grup include 7 variabile corelate negativ OR27.106, OR27.139, OR10.130, OR75.100,
OR81.145, OR09.150, OR64.84. Al treilea grup din 5 variabile corelate pozitiv
este format din OR12.140, OR12.150, OR09.165, OR75.103 și OR14.87. Un grup
separat însumează variabile ce reprezintă șapte perechi de alele alternante la același
locus: OR44.148/170; OR64.84/87; OR10.112/130; OR09.140/150; OR75.98/100;
OR14.87/91/100.
- Evaluarea structurii genetice intrapopulaționale indică primul nivel de
similaritate genetică (CP1 și CP2) între Or1 și Or2 (grupul I), Or3, Or4 și Or5 (grupul
II), Ch8, Ch9 și Ch10 (grup III), demonstrând tendința de asociere în funcție de biotopul
colectării plantelor. Subpopulațiile Or6 și Or7 sunt distanțate de celelalte subpopulații
din flora spontană, indicând un grad comparativ mai mare de variabilitate. Indivizii din
colecția GBNI după frecvența unor alele prezintă similaritate cu Or2 (Ch9) și cu Or1
(Ch8 și Ch10) acest fapt poate fi explicat prin arealul pe altitudini mai înalte comparativ
cu celelalte 5 subpopulații Or3-Or8.
- Variantele alelice cu contribuții semnificative în diferențierea genetică
intrapopulațională sunt: OR81.136, OR10.112, OR13.148 (Or1 și Or2); OR64.87,
OR75.98, OR09.140, OR14.100, OR14.91 (Ch8, Ch9 și Ch10); OR64.84, OR09.150,
OR75.100, OR10.130, OR27.106, OR81.145 (Or3, Or4, Or5, Or6); OR44. 148,
OR14.87, OR75.103, OR09.165, OR27.110 (Or7). Aceste alele reprezintă polimorfisme
pentru subpopulațiile studiate și au o frecvență care depășește 5%.
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DETERMINISMUL GENETIC AL REZISTENȚEI GRÂULUI
(TRITICUM AESTIVUM L.) LA FUNGUL DRECHSLERA
SOROKINIANA (SACC.) SUBRAM
Lupașcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
Rezumat

În scopul stabilirii factorilor genetici implicaţi în reacţia grâului comun de toamnă
(Triticum aestivum L.) la unul din agenții cauzali severi ai putregaiului de rădăcină – fungul
Drechslera sorokiniana, au fost cercetate influența filtratului de cultură asupra creșterii
plantulelor în condiții controlate, analizate interacţiunile genice, repartiţia plantulelor în
clase fenotipice, gradul şi frecvenţa transgresiilor. S-au identificat caracterul genotipic
al reacției plantulelor de grâu la patogen; efectele parentale asupra spectrului claselor
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fenotipice; acţiunile şi interacţiunile genice implicate în controlul caracterelor cantitative
de creştere; tipul transgresiilor în reacția la patogen.
Cuvinte cheie: grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor
parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii.
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Introducere
Grâul comun de toamnă se atacă de numeroși patogeni fungici din sol care compromit,
în mare măsură, semănăturile, cantitatea și calitatea roadei. Unul din cei mai activi şi
severi patogenii implicaţi în putregaiul de rădăcină este fungul Drechslera sorokiniana
(sin. Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker [10], teleomorfă Cochliobolus sativus
(Ito & Kurib.) Drechs. ex Dast.) [5, 12]. Fungul D. sorokiniana, ubicuitar răspândit în
sol produce maladii severe manifestate prin formarea tulpinilor subţiri, embrionului
negru, pătarea frunzelor, reducerea numărului tulpinilor productive, de boabe în spic,
greutăţii boabelor. Plantulele infectate au leziuni maronii pe rădăcini, coleoptil, primul
internod (subcrown internodes) – o caracteristică tipică a putregaiului de rădăcină
comun [4, 5]. Frecvenţa fungului D. sorokiniana în rădăcini, este mai mică la iniţierea
acestora şi la etapa de formare a tulpinilor, medie – la inflorire şi cea mai înaltă – la
etapa de maturitate în ceară. Deci, în ultima etapă de vegetație, plantele de grâu sunt
mai susceptibile la patogen [2]. Rotația cu culturi non-gazdă poate reduce inoculul
patogenului, dar tehnologia nu este destul de eficientă datorită gamei largi de gazde a
acestuia [4].
Puţin se cunoaşte despre controlul genetic al rezistenţei culturilor cerealiere la
putregaiul de rădăcină comun [8], la moment genotipuri cu rezistenţă înaltă nefiind
înregistrate, motiv pentru care crearea soiurilor cu susceptibilitate joasă la patogen este
un obiectiv major în multe ţări cultivatoare de grâu. În contextul vizat, aspectele legate
de efectele genice (acțiuni / interacțiuni) implicate în formarea fenotipului caracterelor
cantitative la plante, particularităţile de transmitere a acestora în generaţiile descendente
[1, 6], cât şi potenţialul transgresiv al populaţiilor segregante [3] sunt considerate
deosebit de importante.
Cunoașterea bazei genetice a reacției grâului la patogenii fungici eficientizează
programele de creare a genotipurilor rezistente.
Scopul cercetărilor a constat în elucidarea rolului unor factori genetici importanţi
în formarea reacției de răspuns a grâului comun de toamnă la acțiunea fungului
D. sorokiniana.
Material și metode
Cercetările au fost efectuate în condiţii de laborator. În calitate de material au fost
utilizate 5 forme parentale ce prezintă soiuri şi linii de grâu comun de toamnă – Moldova
16, L M30/M3, M 30, L Cub. 101 x Bas., L Bas./M30 şi 13 hibrizi F1, F2, BC.
Fungul D. sorokiniana a fost izolat din plantă de grâu cu semne de putrefacţie
la baza tulpinii pe mediu nutritiv Potato Dextrose Agar [13], şi identificat în baza
caracterelor morfologo-culturale [14] (Fig. 1).
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Fig. 1. Aspecte morfologo-culturale şi microscopice ale fungului D. sorokiniana.

Filtratul de cultură (FC) D. sorokiniana s-a preparat în baza mediului lichid
Cszapek [13].
Boabele de grâu au fost tratate cu FC timp de 18 ore, după care au fost clătite cu apă
distilată şi menţinute timp de 6 zile în cutii Petri pe hârtie de filtru umectată. În calitate
de caractere metrice au servit lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei plantelor.
Au fost calculate acțiunile (aditive – a, dominante – d) și interacțiunile
(aditiv x aditive – aa, aditiv x dominante – ad, dominant x dominante – dd) genice în
baza modelului Gamble [7, 11]; gradul şi rata transgresiilor în populaţiile F2 [15].
Datele au fost prelucrate în pachetul de soft STATISTICA 7.
Rezultate şi discuţii
Lungimea rădăcioarei embrionare. Datele obținute au demonstrat că în varianta
martor valorile caracterului au variat la formele parentale în limitele 50,3 … 86,5
mm, iar la hibrizi: 66,0 … 100,5 mm (tab. 1), ceea ce denotă norma de reacţie
largă a acestuia.
Tratarea boabelor cu FC D. sorokiniana în majoritatea cazurilor a produs
inhibarea creșterii. La formele parentale, reprimare semnificativă s-a constatat în
3 cazuri – M 16, L Cub. 101/Bas. și L Bas./M30 (70,6 ... 75,6% din martor).
Tabelul 1. Influenţa filtratului de cultură D. sorokiniana asupra lungimii rădăcioarei
plantelor de grâu.
Genotip/populaţie
Martor
FC D. sorokiniana
Nr.
x±mx, mm
x±mx, mm
% martor
Forme parentate
1 Moldova 30/Moldova 3 (M30/M 3)
50,3±1,5
52,4±2,3
104,2
2 Moldova 16 (M 16)
83,0±2,8
59,8±1,8*
72,1
3 Moldova 30
62,2±2,0
62,9±1,5
101,1
4 L Cub. 101/Bas.
86,5±2,0
65,4±2,0*
75,6
5 L Basarabeanca/Moldova 30
83,1±2,2
58,7±1,6*
70,6
Hibrizi
6 F1 M 30/M3 x M 16
85,4±2,0
58,5±2,5*
68,6
7 F2 M 30/M3 x M 16
69,2±1,7
56,6±2,0*
81,7
BC
♀
F
x
♂
M16
8
72,2±3,5
60,2±2,7
83,4
1
9 BC ♀ F1 x ♂ M 30/M 3
75,7±3,4
73,5±2,0
97,1
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10 F1 M 30 x L Cub. 101/Bas.
11 F2 M 30 x L Cub. 101/Bas.
12 F2 L Cub. 101/Bas. x M 30
13 BC ♀ F1 x ♂ L Cub. 101/Bas.
14 BC ♀ F1 x ♂M 30
15 F1 L M30/M3 x L Bas./M30
16 F2 L M30/M3 x L Bas./M30
17 BC ♀F1 x ♂ L M30/M3
18 BC ♀F1 x ♂ Bas./M30
*- diferență semnificativă de martor, p ≤ 0,05.
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79,2±2,1
66,0±1,8
53,2±1,1
100,5±4,2
100,5±5,9
79,0±2,2
76,2±1,7
77,7±3,6
98,7±3,4

45,1±2,8*
66,6±1,6
45,4±1,1
46,1±4,2*
76,4±5,2*
57,8±2,9*
50,6±1,7*
61,8±2,9*
80,6±5,0*

56,9
100,9
85,3
75,7
76,0
73,1
66,4
79,5
81,7

În cazul hibrizilor, efecte semnificative nu s-au constatat doar la F2 M 30 x Cub.
101/Bas., BC ♀(F1 M 30/M 3 x M 16) x ♂ M 16 și BC ♀( F1 M 30/M 3 x M 16) x ♂ M
30/M 3. La celelate 10 forme, valorile caracterului analizat au variat în limitele 56,9 ...
81,7% din martor.
Lungimea tulpiniței. Acțiunea FC a fost mai puțin eficientă decât în cazul
rădăcioarei, inhibare semnificativă constatându-se doar la 2 părinți – L Cub. 101/Bas. și
L Bas./M 3 (82,2-85,3% din martor) și 5 hibrizi (nr. 10, 15 ... 18), valorile caracterului
constituind 74, 4 ... 85,8% din martor (tab. 2).
Tabelul 2. Influenţa filtratului de cultură D. sorokiniana
plantelor de grâu.
Martor
Nr.
Genotip/populaţie
x±mx, mm
Forme parentate
1 Moldova 30/Moldova 3 (M30/M 3)
50,6±1,2
2 Moldova 16 (M 16)
55,1±1,9
3 Moldova 30
67,5±0,8
4 L Cub. 101/Bas.
61,1±1,5
5 L Basarabeanca/Moldova 30
61,2±1,7
Hibrizi
6 F1 M 30/M3 x M 16
45,7±2,5
7 F2 M 30/M3 x M 16
50,1±1,1
8 BC ♀ F1 x ♂ M16
46,7±1,9
9 BC ♀ F1 x ♂ M 30/M 3
53,8±1,9
10 F1 M 30 x L Cub. 101/Bas.
50,8±1,8
11 F2 M 30 x L Cub. 101/Bas.
53,8±1,3
12 F2 L Cub. 101/Bas. x M 30
53,2±1,1
13 BC ♀ F1 x ♂ L Cub. 101/Bas.
51,2±2,0
14 BC ♀ F1 x ♂M 30
48,5±3,6
15 F1 L M30/M3 x L Bas./M30
54,5±1,9
16 F2 L M30/M3 x L Bas./M30
55,7±1,0
17 BC ♀F1 x ♂ L M30/M3
54,2±1,9
18 BC ♀F1 x ♂ Bas./M30
56,6±2,0
*- diferență semnificativă de martor, p ≤ 0,05.

asupra lungimii tulpiniţei
FC D. sorokiniana
x±mx, mm
% martor
49,3±2,1
50,9±1,8
47,2±1,2
50,2±1,8*
52,2±1,5*

98,0
92,4
69,9
82,2
85,3

43,2±1,7
45,6±1,5
42,5±1,7
51,3±1,6
37,8±2,0*
56,1±1,2
45,4±1,1
46,8±2,8
50,7±2,8
45,0±2,3*
47,0±1,6*
46,4±1,9*
46,1±3,2*

94,5
91,0
91,0
95,4
74,4
104,3
85,3
91,4
104,5
82,6
84,4
85,8
81,5

111

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

Elucidarea rolului factorului parental la nivelul populaţiilor segregante.
În cercetările noastre anterioare, s-a constatat că factorul parental, în special matern,
joacă un rol important în manifestarea gradului şi orientării dominanţei caracterelor de
creştere la hibrizii F1, la acţiunea FC D. sorokiniana (fig. 2), ceea ce denotă intensificarea
interacţiunilor alelice ca răspuns la metaboliţii fungici [9].

Figura 2. Repartiţia plantelor formelor parentale şi hibrizilor omologi F2 de
grâu în clase fenotipice în baza lungimii rădăcioarei embrionare la interacţiunea cu
FC D. sorokiniana.Pe orizontală – clase fenotipice: 1 – 11-20, 2 – 21-30, 3 –31-40, 4 – 4150, 5 – 51-60, 6 – 61-70, 7 – 71-80, 8 – 81-90, 9 –91-100, 10 –101-110, 11 – 111-120 mm.

Prin cercetarea influenţei componenţilor de hibridare asupra repartiţiei plantelor
în clase fenotipice în populaţiile omoloage segregante F2 M 30 x L Cub. 101/Bas. şi
F2 Cub. 101/Bas. x M 3, s-a constatat că în cazul când în calitate de formă maternă
a fost ales genitorul sensibil Cub. 101/Bas., maximul de distribuţie a frecvenţelor
în populaţia F2 Cub. 101/Bas. x M 3 a fost deplasat puternic spre stânga (în direcţia
valorilor mici) în raport cu maximul de repartiţie a hibridului omolog F2 M 30 x L Cub.
101/Bas. Totodată, rata plantelor care au dezvoltat rădăcioară embrionară relativ lungă
(60-120 mm – clasele 6-11) la hibridul F2 M 30 x L Cub. 101/Bas. a constituit 73,3%,
iar la hibridul omolog F2 Cub. 101/Bas. x M 3 – 6,9%. Deci, prin alegerea corectă a
componenţilor de hibridare în calitate de formă maternă sau paternă, poate fi dirijat
spectrul claselor fenotipice în vederea obţinerii unui număr mai mare de segreganţi cu
sensibilitate diminuată la patogen.
Acțiuni și interacțiuni genice. La cele 3 combinații încrucișate conform
modelului Gamble (tab. 3), s-au observat pronunțate particularități de implicare
a locilor responsabili de creșterea plantulelor în sistemul combinație x organ de
creștere x D. sorokiniana).
De exemplu în cazul rădăcioarei embrionare, acțiunile dominante au fost orientate
doar spre stimularea creșterii acestora, atât în varianta martor, cât și cu FC, iar a tulpiniței
– spre diminuarea creșterii. De menționat că aproare în toate cazurile, acțiunea FC
nu a condus la schimbarea orientări (+/-), ci a nivelului de manifestare a acțiunilor
și interacțiunilor genice. Forțele epistatice aditiv x dominante (ad) care au avut doar
acțiune pozitivă în cazul ambelor organe de creştere – rădăcioară și tulpiniță, la cele
3 combinații s-au diminuat sub acțiunea FC, ceea ce denotă că patogenul a acționat
negativ asupra unui sistem genic important în controlul caracterelor cantitative.
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Tabelul 3. Acţiuni şi interacţiuni genice implicate în reacţia plantulelor de grâu la
filtratul de cultură D. sorokiniana.
Combinatie backcross
a
m F2
Lungimea rădăcioarei embrionare, martor
M30/M3 x Moldova 16
69,21*
-3,50
M30 x L Cub.101/Bas.
66,03*
1,86
M30/M3 x Bas./M 30
76,23* -20,95*
Lungimea rădăcioarei embrionare, FC
M30/M3 x Moldova 16
56,55* -13,23*
M30 x L Cub.101/Bas.
66,56* -15,90*
M30/M3 x Bas./M 30
50,64* -18,83*
Lungimea tulpiniţei, martor
M30/M3 x Moldova 16
50,05*
7,09*
M30 x L Cub.101/Bas.
60,08*
9,11*
M30/M3 x Bas./M 30
55,69*
-3,55
Lungimea tulpiniţei, FC
M30/M3 x Moldova 16
45,56*
-8,89*
M30 x L Cub.101/Bas.
56,05*
-5,14*
M30/M3 x Bas./M 30
46,98*
-3,10*
*- p≤0,05.

d

aa

ad

dd

37,74*
139,06*
60,22*

19,00*
134,17*
47,88*

63,14*
76,18*
45,74*

-10,78*
-225,40*
-109,29*

43,62*
50,72*
84,52*

41,21*
69,82*
82,33*

42,90*
48,26*
36,73*

-79,29*
-187,47*
-140,60*

-6,53*
-29,11*
-0,47

0,63
-17,26*
0,84

59,90*
73,36*
52,29*

-4,49*
27,52*
-3,67*

-1,69
-37,66*
-2,03

5,35*
-26,76*
3,86*

41,30*
43,56*
47,75*

-6,22*
2,27
-4,03*

Gradul şi frecvenţa transgresiilor. Prin aplicarea formulelor Радченко [15], s-a
constatat că în condiţii optime de creştere şi dezvoltare (varianta martor), la majoritatea
populaţiilor segregante F2 s-au manifestat transgresii negative în ceea ce priveşte
lungimea rădăcioarei embrionare şi a tulpiniţei, iar în reacţia la acţiunea filtratului de
cultură D. sorokiniana s-au înregistrat cu preponderenţă transgresii pozitive, atât după
grad, cât şi frecvenţă. În cazul rădăcioarei embrionare, gradul transgresiilor positive a
variat în limitele 6,49 … 35,02%, iar frecvenţa transgresiilor – 2,52 …17,86%. În ceea
ce priveşte lungimea tulpiniţei, gradul transgresiilor pozitive a variat în limitele 1,42 …
16,92%, iar frecvenţa transgresiilor – 0,92 …30,51% (tab. 4).
Tabelul 4. Nivelul şi frecvenţa transgresiilor (%) în populaţia F2 în reacţia grâului la
FC D. sorokiniana.
Combinaţie
Lungimea
Lungimea
Lungimea
Lungimea
rădăcioarei, rădăcioarei,
tulpiniţei,
tulpiniţei,
martor
FC
martor
FC
Tg
Tf
Tg
Tf
Tg
Tf
Tg
Tf
Moldova 11 x M 16
-41,0 0,01
24,9 17,24
4,0
1,96 11,4 6,90
Moldova 16 x M 11
-12,9 0,01
30,4
4,35
-1,8
0,94 10,9 5,50
L M30/M3 x Mold. 16
-16,6 0,02
35,0
6,84
-4,4
0,01
6,2 3,42
M 16 x L M30/M3
-12,6 0,01
12,1
3,51
5,8
1,85
1,4 0,92
Moldova 16 x S.i. Bas.
-24,7 0,01
6,5
2,52 -16,3 0,01 -2,3 0,85
S.i. Bas. x Mold. 16
-9,9
0,01 -25,2 0,01 -10,2 0,00 -3,2 0,90
M 30 x L Cub. 101/Bas.
-9,1
0,01
18,1
3,36
-9,6
0,00 16,9 30,51
L Cub. 101/Bas. x M 30
-25,2 0,01 -22,1 0,01
-7,9
0,00 -4,6 0,00
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S.i. Bas. x L M30/M3
-8,4 67,54
8,0
L M30/M3 x S.i. Bas.
-5,1 56,67 10,7
L Bas./M30 x L M 30/M3
1,5 70,69
7,9
L M30/M3 x L Bas./M30
-4,4 73,21 34,7
Tg – transgresii, grad; Tf – transgresii, frecven

9,32
17,12
6,09
17,86

-6,9
-5,3
-3,5
-1,3

29,82
29,41
13,68
17,86

-2,3
6,9
0,0
2,3

1,69
4,55
0,88
2,80

Concluzii
Tratarea cariopselor de grâu comun de toamnă cu filtrat de cultură Drechslera
sorokiniana conduce la diminuarea creșterii plantulelor, efectul depinzând în mare
măsură de genotip.
Analiza reacției combinațiilor hibride grâu (modelul Gamble: P1, P2, F1, F2, BC1,
BC2) la filtratul de cultură D. sorokiniana a pus în evidenţă pronunțate particularități de
implicare a locilor responsabili de creșterea plantulelor în sistemul combinație x organ
de creștere x D. sorokiniana care au acționat atât stimulativ, cât și inhibitoriu asupra
acestora, rezistența la patogen fiind determinată de interacțiunile epistatice aditiv x
dominante.
Ca răspuns la acţiunea metaboliţilor fungului D. sorokiniana, în populaţiile F2 de
grâu se manifestă segreganţi transgresivi pozitivi cu frecvenţa 2,52 …17,86%. pentru
rădăcioară şi 0,92 …30,51% – tulpiniţă, ceea ce denotă existenţa recombinanţilor cu
gene complementare care asigură rezistenţa plantelor de grâu la patogen.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И
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СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА
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Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele utilizării pentru selecţia genotipurilor rezistente la
temperaturi înalte prin metoda alternării treptate a selectărilor sporofitice şi gametofitice
sub acţiunea regimurilor de temperatură ridicată (43ºC-45ºC), cu evidenţa manifestării
simultane a semnelor de rezistenţă la diferite etape sporofit şi gametofit şi un şir de
alte însuşiri ameliorate la plantele adulte în comparaţie cu utilizarea numai a selecţiei
gametofite (polenizarea cu polen tratat termic) şi a selecţiei tradiţionale (valoare mare
a caracteristicilor investigate, fără o presiune suplimentară a factorului de stres). Este
prezentată capacitatea de diferenţiere a tehnicilor metodice studiate. S-a demonstrat că
utilizarea selecţiei combinate pentru sporofit şi gametofit în F1-F3 conduce la descendenţi
mai stabili în F4-F6 în comparaţie cu selecţia numai pentru gametofit şi sunt mai pronunţate
diferenţele în raport cu selecţia tradiţională. Diferenţe similare au fost observate şi pentru
o serie de alte trăsături economic valoroase.
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productivitate
Depus la redacţie 05 noiembrie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Makovei Milania, Institutul de Genetică, Fiziologie şi
Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD 2002 Chişinău, Republica Moldova; E-mail:
m_milania@mail.ru; tel. ( 373 22) 77.04.47; mob. 069408106

Введение
Одной из наиболее актуальных проблем современных прикладных
исследований является выявление факторов лимитирующих реализацию
потенциала продуктивности сельскохозяйственных культур и разработка
путей стабилизации продукционного процесса. Исследования последних лет
показывают, что с ростом достижений селекции по продуктивности, возросла
и её вариабельность в зависимости от условий внешней среды. В связи с этим
на передний план выдвинулись задачи всестороннего изучения соотношения
потенциальной продуктивности и экологической устойчивости, выявление
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новых закономерностей их изменчивости в процессе селекции, а также влияние
методов отбора на формирование адаптивных реакций и продуктивности.
Выявление закономерностей в этом направлении может способствовать
разработке нетрадиционных подходов, которые позволят ускорить селекционный
процесс и укажут пути наиболее эффективного использования сочетания разных
методов отбора при создании устойчивых к стрессовым абиотическим факторам
среды сортов и гибридов томата, способных реализовать генетически заложенный
потенциал продуктивности в условиях внешней среды отличных от оптимальных,
что явилось целью исследований.
Материал и методы
Экспериментальным материалом служили популяции 11 гибридных
комбинаций (Л 7 х Лидер; Солярис х Демидов; Руслан х № 106152; Л 7 х Л 304;
Л7 х Л327; Л7 х Солярис; Л1185 х Барн. конс.; Л828 х Л187; Л7 х Л126).
Исследования проводили с использованием трех методических подходов:
- поэтапное чередование спорофитно-гаметофитных отборов под давлением
высокой температуры (опыт 1);
- только гаметофитного отбора с использованием термообработанной пыльцы
( опыт 2);
- традиционные отборы – по высокому значению показателей исследуемых
признаков, без дополнительного воздействия высокой температурой (контроль).
При использовании чередования спорофитно-гаметофитных отборов
(опыт-1), на начальном этапе отборы проводились на стадии проростков при
проращивании семян гибридов F1 (по 50 семян в 3-х повторностях) в условиях
высокой температуры (43ºС) [3]. Отбирали только те семена, которые быстрее
прорастали. Скорость прорастания, длина корешка и стебля проростка служили
критерием для отбора устойчивых генотипов (10-15%), которые затем пикировали
в ящики для получения взрослого растения.
Следующим этапом явилась оценка устойчивости растений к высокой
температуре на стадии зрелого мужского гаметофита (пыльца), выращенных
из устойчивых генотипов, выделенных на стадии спорофита. Оценивали –
жизнеспособность пыльцы, её жаростойкость и устойчивость пыльцевых трубок.
Самые устойчивые опыляли собственной предварительно прогретой пыльцой
(45ºС в течение 8 часов). Сравнительный анализ результатов оценки на разных
стадиях онтогенеза (спорофит-гаметофит), и высокое совпадение показателей
жаростойкости, служило критерием отбора лучших (опыт-1).
Для проведения исследований с использованием только гаметофитного
отбора, семена выделенные из популяций одних и тех же гибридных комбинаций,
не подвергая высокотемпературной обработке проращивали в термостате
при температуре 24ºС в течение 5 дней. Отбирали семена с высокой энергией
прорастания и высевали в ящики для получения рассады, которую одновременно
с растениями опыта 1, высаживали на экспериментальное поле.
Половина растений оценивалась на устойчивость к высокой температуре,
путем предварительного прогревания пыльцы при температуре 45ºС в течение
8 часов с последующим проращиванием её на искусственной питательной
среде содержащей 15% сахарозы и 0,006% борной кислоты в условиях in vitro.
Растения, с высокими показателями по проценту прорастания пыльцы
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и
способности
проросшей
формировать
длинные
трубки
после
термообработки, опыляли собственной предварительно прогретой пыльцой
(45ºС/8 часов) опыт-2.
Вторая часть растений также оценивалась на устойчивость к жаре по
признакам пыльцы. Метками на растениях отмечались лучшие, без дальнейшего
вмешательства в процесс опыления (самоопыления естественным путем).
При совпадении высоких показателей по пыльце и ряду селекционно-ценных
признаков, отбирали лучшие. Это служило контролем для сравнительного
анализа эффективности используемых методов.
По идентичной схеме проводилась оценка и формирование потомств
генераций F1, F2, F3. В каждом из названных вариантов опыта в период вегетации
растений, в условиях поля с использованием традиционных методов [5] изучали:
продолжительность прохождения межфазных периодов; габитус и высоту
растений, форму соцветий, число цветков на соцветии и количество завязавшихся
плодов на них, признаки плодов, общую урожайность.
Потомства наиболее устойчивых и продуктивных растений, выделенных из
разных гибридных комбинаций, в каждом варианте исследований объединяли в
популяции и проводили сравнительный анализ эффективности использованных
методов отбора. Критерием эффективности отбора служил - селекционный
дифференциал (индекс) [2], который позволяет на конечном этапе (F4 - F6)
определить результативность их применения, и, решить вопрос правильного
выбора наиболее эффективного метода селекции.
Результаты и их обсуждение
Анализ жаростойкости линий поколений F4 - F6 (средние за 2009-2011
гг), полученных от разных гибридных комбинаций (11), с использованием
сочетания традиционных и нетрадиционных методов их оценки и отбора выявил
существенные различия: между методами; изученными линиями по их реакции
на отбор; показателями признаков на разных стадиях онтогенеза.
Индекс эффективности использованного метода по энергии прорастания
семян на фоне высокой температуры показал превосходство линий выделенных из
разных комбинаций в варианте чередования спорофитно-гаметофитных отборов.
Комбинированный отбор по спорофиту и гаметофиту на ранних этапах (F1- F3),
приводит к получению более жаростойкого потомства в F4-F6 по отношению
к линиям, полученным с использованием только гаметофитного. Наиболее
выражены эти различия в сравнении с вариантом контроля (рис. 1а).
Индивидуальный анализ линий по скорости прорастания семян на фоне
высокой температуры (43ºС) показал, что в варианте спорофитно-гаметофитных
отборов, семена прорастают лучше и быстрее. Процент прорастания в этом
варианте составил 53,1%-97,7%, при гаметофитном 36,1% - 81,5%, и самым
низким (30,1%-78,3%) был в контроле.
Сильнее эти различия выражены по признаку «длина проростка».
По способности проросших семян формировать длинные проростки в
опыте-1 показатели выше в 1,6 - 2,7 раза, чем в контроле, и в 1,2 - 1,9 раз
относительно гаметофитного отбора. Наиболее значимы различия в вариантах:
опыт 1 - контроль у линий: 118/1; 135/1; 133/11/1; 124/1; 133/12/1; 110/1;
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7/1 и 134/1. Это показывает, что семена линий, полученных при использовании
спорофитно-гаметофитных отборов, не просто быстро прорастают, а ещё под
влиянием высокой температуры формируют проростки значительно большей
длины, чем в контроле (рис. 1 б). Различия между линиями от гаметофитных
отборов и вариантом контроля менее выражены, но между некоторыми они
существенны: Л 124/2 (101,1% против 70,9%); Л 133/12/2 (93,7% против 61,2%);
Л 110/2 (112% против 89,4%); Л 7/2 (90,6% против 64,3%); Л 134/2 (70% против
42,4%); Л 133/11/2 (50,4% против 31,6%). Выделены и линии: 123/2, 128/2,
133/15/2, у которых увеличивается процент прорастания семян на фоне стрессовой
температуры, но длина проростков ниже, чем в контроле (рис. 1а, б).
Из полученных нами результатов следует, что использование поэтапного
чередования спорофитно-гаметофитных отборов положительно влияет на
повышение устойчивости спорофитных потомств, наиболее выражен эффект
использования данного метода по признаку «длина проростка».

Рис. 1(а, б). Индексы эффективности отборов: а) по энергии прорастания
семян; б) по длине проростка.
Примечание: 1 ряд - между спорофитно-гаметофитным и только гаметофитным
отборами; 2 ряд - между гаметофитным и вариантом контроля; 3 ряд - чередование
спорофитно-гаметофитных отборов относительно контроля.

Сравнительный анализ линий, полученных из популяций одних и тех же
комбинаций, но с использованием разных методов отбора по признакам мужского
гаметофита (жаростойкость пыльцы и устойчивость по длине пыльцевых трубок)
не выявляет однозначного влияния метода селекции на характер их проявления.
Устойчивость пыльцы у некоторых линий, полученных в варианте
спорофитно-гаметофитных отборов, была ниже, чем при использовании только
гаметофитного, но выше в сравнении с контролем (рис. 2а).
Одинаковые значения по жаростойкости пыльцы при двух разных методах
их селекции, демонстрируют линии: - 133/11/1 и 133/11/2 - 34,4% и 33,7%;
123/1 и 123/2 - 46,9% и 44,6%; 124/1 и 124/2 - 59,4% и 56,0%. Только три линии:
135/1; 110/1; 7/1/1, имеют более высокую жаростойкость пыльцы, в сравнении
вариантом гаметофитного отбора (рис. 2а). Относительно контроля их больше
(135/1; 133/11/1; 123/1; 124/1; 110/1 и 7/1/1) с соответствующими индексами
эффективности метода чередования спорофитно-гаметофитных отборов - 1,23;
1,33; 1,45; 1,14; 1,25 и 1,55 (рис. 2а). У остальных показатель признака находится
на уровне контрольных или ниже.
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Рис. 2(а, б). Индексы эффективности отборов: а) по проценту прорастания
пыльцы; б) по длине пыльцевых трубок.
Примечание: 1 ряд - между спорофитно-гаметофитным и только гаметофитным
отборами; 2 ряд - между гаметофитным и вариантом контроля; 3 ряд - между
спорофитно-гаметофитным и контролем.

Обратную реакцию выявляем по признаку «устойчивость пыльцевых
трубок». Более длинные трубки формирует пыльца всех линий, полученных в
варианте спорофитно-гаметофитных отборов. Устойчивость трубок у линий в
этом варианте на 3-167,6% выше, чем в контроле и, на 1-78,3% относительно
гаметофитного. Высокую устойчивость при обоих использованных методах
отбора по сравнению с контролем демонстрируют линии: 118/1-2; 123/1-2;
124/1-2; 133/12/1-2; 128/1-2; 110/1-2 и 7/1/1-2 с соответствующими индексами
(рис. 2 б). И, только линия 133/15 не реагирует на метод отбора, равно, как и
на стрессовый фактор, имея равные показатели по обоим признакам во всех
вариантах исследований (рис. 1а, б и 2а, б).
Интересными представляются результаты, полученные по признаку
«продолжительность вегетационного периода». Необходимость разделения
продолжительности вегетации «всходы-созревание» на подпериоды «всходыцветение» и «цветение-созревание» обусловлена тем, что длительность их
наследуется независимо [6], что в некоторой степени позволяет на более ранних
этапах определять и выделить раннеспелые формы. Использованные в работе
методы отбора показали степень влияния их на изменчивость этих признаков.
Из диаграммы 3 видно, что отборы, проведенные под давлением
высокотемпературного фактора приводят к значительному сокращению
продолжительности прохождения фенофазы «всходы-цветение» у линий,
выделенных, как из одних и тех же гибридных комбинаций, так и разных.
Данные различия в основном определяются генетическими особенностями
использованных в скрещиваниях исходных родительских форм и, одновременно
зависят от использованного метода отбора.
Наиболее значимые различия выявлены у линии 110/1, в варианте
спорофитно-гаметофитных отборов, продолжительность которого составляет
37 дней против 42 дня в варианте гаметофитного отбора и 46 в контроле. По линии
118/1, использование комбинированных отборов приводит к сокращению этой
фенофазы, относительно гаметофитного на 5 дней, а контроля – 7. Аналогичные
результаты – 43 дня против 46 и 49 дней соответственно демонстрирует линия
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124/1. Несколько выше (51 день) период анализируемой фенофазы у Л 128/1,
но при этом имеет место снижение его продолжительности относительно двух
других вариантов отбора на 4 и 2 дня. Такие же результаты в опытных вариантах
по сравнению с контролем отмечены и у линий: Л7/1; Л6/1.
Анализ влияния использованных методов отбора на изменчивость длины
подпериода вегетации «всходы - цветение» у линий, полученных из одной и той
же комбинации, показал, что чередование спорофитно-гаметофитных отборов
приводит к получению потомств с более коротким периодом его прохождения
относительно варианта контроля. Различия между вариантами гаметофитного
отбора и контролем не столь выражены (1-4 дня) (рис. 3).

Рис. 3. Изменчивость продолжительности прохождения фенофазы «всходыцветение» у линий, полученных с использованием разных методов отбора.

На изменчивость межфазного периода «цветение - созревание» разные
методы селекции новых линий, влияли в значительно меньшей степени (рис. 4).
Под давлением спорофитно-гаметофитного отбора, относительно гаметофитного
и контроля сокращается продолжительность прохождения фенофазы «цветениесозревание» (на 1-5 дней) только у Л 118/1, Л 110/1, Л 5/1, 6/1, Л 7/1 (рис. 4).
У остальных, выраженных различий в зависимости от метода отбора не отмечено.
Наиболее значимы они между линиями в зависимости от родительских форм,
использованных в скрещиваниях.

Рис.4. Изменчивость длительности фенофазы «цветение-созревание» у линий,
выделенных с использованием разных методов отбора.
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Сокращение обоих подпериодов вегетации при спорофитно-гаметофитных
отборах отмечено у линий, выделенных из комбинаций, где в скрещиваниях
используются формы «раннеспелые х раннеспелые» - Л 110/1 и «раннеспелые
х среднеранние» - Л118/1 и Л124/1. Эффект отбора по ним присутствует и, при
использовании только гаметофитного отбора, но он ниже (рис. 3, 4).
Не выявлено влияния метода отбора на изменчивость длины межфазных
подпериодов у линий (133-15/1/2/к и 123/1/2/к), полученных от скрещивания
форм с одинаково длинным периодом вегетации (123 и 120 дней).
Эти результаты, свидетельствуют о наличии «балансного механизма» по
компонентам раннеспелости, равно как и, позднеспелости, что отразилось в
сдвигах показателей продолжительности прохождения подпериодов вегетации
у линий, полученных от скрещивания разных родительских форм, а также по их
реакции на фактор стресса и метод отбора.
Учет элементов плодообразования и общей урожайности линий, полученных
из одной и той же гибридной комбинации, но с использованием разных методов
отбора выявил значительные различия на конечном этапе при испытании их в
конкурсном питомнике по высоте закладки первого соцветия и длине междоузлий
между ними. Наиболее заметны они у линий: 133-11/1; 133-12/1; 124/1; 110/1
и 7/1. В варианте чередования спорофитно-гаметофитных отборов высота
закладки первого соцветия у них, относительно контроля снижается на 1-2 листа,
а последние 3 соцветия чередуются один за другим, тогда, как в контрольном
варианте между первым и вторым соцветиями имеется два листа, а последующие
располагаются через лист. Сильнее выражены эти различия по линиям (110/1,
118/1 и 124/1) из комбинаций, от скрещивания двух ультрараннеспелых форм
и раннеспелых х среднеранних. Влияние данного метода отбора отмечено и на
уменьшении длины междоузлий у линий 133-11/1, 133-12/1, характеризующихся
супердетерминантным типом роста, выделенных из комбинаций от скрещивания
форм одной группы спелости «среднеспелые х среднеспелые». У названных
линий, в варианте гаметофитного отбора, таких изменений относительно
контроля не установлено.
Другой признак, который характеризует ценность любого сорта или гибрида
томата при выращивании его в определенных условиях внешней среды является
завязываемость плодов. Критерием его оценки служит учет числа цветков
на соцветиях и количества завязавшихся плодов из них, в три разных по
климатическим условиям года (2009-2011 гг). Это позволило выявить различия
между линиями (средние значения изученных признаков за три года) как в
зависимости от компонентов скрещивания, так и метода их селекции. Наиболее
эффективным был метод чередования спорофитно-гаметофитных отборов.
Степень снижения процента завязавшихся плодов по мере повышения яруса
положения соцветия у линий ниже, чем в двух других вариантах – гаметофитный
и контроль (табл. 1). Известно, что по мере повышения уровня положения
соцветия на вегетирующем растении осыпаемость цветков увеличивается [2].
Следовательно, процент завязавшихся плодов уменьшается и, это подтверждается
данными полученными по линиям в варианте контроля, где нет дополнительного
влияния высокой температуры в процессе отборов.

121

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

Заметное влияние спорофитно-гаметофитных отборов на плодообразование
относительно контроля отмечено только у 4-х линий (118/1, 124/1, 110/1 и
7/1). Процент осыпания цветков в период цветения и завязывания плодов у
них независимо от яруса положения соцветия на растении невысокий, что
подтверждает достаточно высокий индекс эффективности – 1,32; 1,43; 1,21 и 1,29
соответственно. Ниже его показатель между спорофитно-гаметофитным и только
гаметофитным отборами с соответствующими значениями - 1,15; 1,20; 1,13 и
1,17, и, ещё ниже (1,14; 1,18; 1,07; 1,11) при сравнении варианта гаметофитного
отбора с контролем (табл. 1). У этих линий, комбинированные отборы (спорофитгаметофит), приводят к значительному сокращению длины подпериодов
вегетации, а также снижению уровня закладки первого соцветия. Вероятно,
направленность отборов под давлением высокой температуры на разных стадиях
онтогенеза являются определяющими факторами при выработке высокой
устойчивости, которая связана с генетической и средовой дифференциацией
линий, проявляющийся в характере и степени выраженности признаков.
Вторая группа линий: 135/1/2/к; 123/1/2/к; 128/1/2/3 и 133-15/1/2/к показала
низкий уровень завязываемости плодов от числа цветков на соцветиях,
относительно всех остальных. Наиболее высокий процент осыпаемости цветков
у них отмечается на 3-5 соцветиях. Сравнительный анализ количества плодов от
числа цветков на соцветии между ними, в зависимости от использованного метода
отбора показывает, что все же, осыпаемость цветков на верхних соцветиях ниже в
варианте чередования спорофитно-гаметофитного отборов, чем гаметофитного и
в контроле. Заметно выражены эти различия по линии 135/1, где отмечено более
высокое и равномерное завязывание плодов по всем соцветиям относительно
гаметофитного и контрольного вариантов, и соответственно составляют
50,2% против 43,7% и 42,1% при соответствующих индексах эффективности
использованных методов 1,10 : 1,20 : 1,07 (табл. 1).
Практически равные значения индексов при всех трех методах отбора по
завязыванию плодов выявлены у линий: 133-12/1/2/к (1,01 : 1,04 : 1,03) и 128/1/2/к
(1,03 : 1,02 : 0,99). Не выявлено влияния метода на показатель данного признака и
у Л 133-15/1/2, где процент плодообразования в варианте контроля выше (44,7%),
чем при спорофитно-гаметофитном (42,2) и гаметофитном (40,9%) отборах с
соответствующими индексами 1,03:0,94:0,92. (табл. 1).
Сравнительный анализ линий, выделенных с использованием разных
методов отбора по признаку «общая урожайность», показал, что различия
наиболее выражены между ними, и меньше по годам исследований.
Более продуктивными в три разных года выращивания были линии, полученные
в варианте чередования спорофитно-гаметофитных отборов, чем линии от
гаметофитных и, варианта контроля (табл. 1). Степень влияния метода отбора
на признак «общая урожайность» наиболее выражена у линии 124/1, которая
формирует в опыте-1 общий урожай плодов на 9,9 т/га больше, чем в контроле.
Несколько ниже эти показатели у линий: - 134/1; 133-11/1; 118/1; 133-12/1;
7/1; Л123/1 и 135/1относительно контроля с разницей в 4,7т/га; 3,9т/га; 3,1т/га;
3,0т/га; 2,6т/га и 2,0т/га соответственно. Не выявлено влияния данного метода
отбора на общую урожайность потомств у линий 128/1 и 133-15/1.
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Сопоставляя результаты общего урожая между линиями, от спорофитногаметофитных отборов и только гаметофитных видим, что показатель признака
ниже относительно первого варианта (опыт-1) от 0,7т/га до 6,0т/га, но выше на
0,3 - 3,9 т/га, чем в контроле. Выше показатели в варианте гаметофитных отборов
в сравнении с контролем только у линий: 124/2 на 3,9т/га; 133-11/2; 134/2 на
1,4т/га и 118/2 на 1,3т/га. У остальных различия несущественны (от 0,3 до 0,9т/га)
и варьируют в зависимости от комбинации, из которой она выделена.
Использование обоих методов отбора, привело к получению более урожайных
потомств по линиям: 124/1/2; 134/1/2; 133-11/1/2; 133-12/1/2. Особенно интересны
результаты у линии 110/1/2 (Л1185 х Барн. конс.), который получен при
использовании двух ультрараннеспелых форм и, имеет карликовый тип куста.
Увеличение его урожайности на 300-400 кг/га – очень высокий показатель для
форм томата такого типа. Равные значения по общей урожайности отмечены
по линиям 128/1-2-к и 133/15/1-2-к, полученных с использованием трех разных
методов отбора (табл. 1). По этим двум линиям, значимого влияния метода отбора
на характер проявления проанализированных выше признаков (жаростойкость
на стадии спорофита и гаметофита, продолжительность вегетационного периода)
также не отмечено.
Таблица 1. Соотношение коэффициентов эффективности по признакам
«плодообразование и общая урожайность» у линий, отселектированных с
использованием разных методов отбора.
Индекс эффективности отбора
Индекс эффективности отбора(
(ИЭО) по % завязывания плодов
ИЭО) по общей урожайности
№ Линии
а:б - а:в - б:в
а:б - а:в - б:в
118/1/2/к
1,15 : 1,32 : 1,14
1,05 : 1,07 : 1,03
135/1/2/к
1,10 : 1,20 : 1,07
1,07 : 1,05 : 0,98
133-11/1/2/к
1,10 : 1,06 : 0,96
1,04 : 1,17 : 1,04
123/1/2/к
1,14 : 1,09 : 0,96
1,07 : 1,06 : 0,99
124/1/2/к
1,20 : 1,43 : 1,18
1,08 : 1,14 : 1,06
133-12/1/2/к
1,01 : 1,04 : 1,03
1,06 : 1,12 : 1,05
128/1/2/к
1,03 : 1,02 : 0,99
1,00 : 1,01 : 1,01
110/1/2/к
1,13 : 1,21 : 1,07
1,09 : 1,11 : 1,03
7/1/2/к
1,17 : 1,29 : 1,11
1,04 : 1,05 : 1,01
134/1/2/к
1,13 : 1,12 : 0,99
1,06 : 1,09 : 1,03
133-15/1/2/к
1,03 : 0,94 : 0,92
1,03 : 1,02 : 0,99
Примечание: 1. Индекс эффективности отбора (ИЭО): – а:б - это отношение среднего
значения признака полученного в опыте 1 к опыту 2; а:в - в опыте 1 к контролю;
б:в - в опыте 2 к контролю

Из представленных результатов следует, что в основе всех различий,
как по линиям, так и в зависимости от использованного метода отбора лежит
генетическая и биологическая разнокачественность вовлеченных в скрещивания
исходных форм. Это отражается и на особенностях по реакции линий на условия
выращивания – изменением отдельных элементов структуры урожая.
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Выводы
1. Применение комбинированного отбора по спорофиту и гаметофиту
в F1 - F3 под дополнительным влиянием высоких температур (43 и 45˚С), приводит
к получению более устойчивых потомств (F4 - F6) как по энергии прорастания
семян, так и длине проростка, а также по признакам пыльцы, по сравнению с
отборами только по гаметофиту и сильнее выражены относительно контроля.
2. Чередование спорофитно-гаметофитных отборов приводит к получению
потомств с более коротким периодом (на 1-9дней) прохождения фенофаз
«всходы-цветение»-«цветение-созревание», чем у линий, полученных в варианте
гаметофитного отбора (1-4 дня). Особенно это выражено у линий, выделенных
из комбинаций скрещивания, где в качестве родительских компонентов
используются раннеспелые и среднеранние формы
3. Отмечена эффективность использования поэтапного чередования
спорофитно-гаметофитных отборов и, при учете числа образовавшихся цветков
на соцветии и количества завязавшихся плодов из них, что приводит к повышению
общей урожайности практически у всех линий. Ниже индекс эффективности в
варианте использования только гаметофитного отбора. Самые низкие результаты
получены в контрольном варианте.
4. Различия выявлены и по характеру проявления устойчивости линий
на разных стадиях онтогенеза (спорофит-гаметофит) на фоне искусственно
смоделированного высокотемпературного стресса в разные годы (2009-2011):
а) в потомствах генераций F4 - F6 отмечается высокое совпадение показателей,
как по энергии прорастания семян, так и длине проростка;
б) анализ признаков мужского гаметофита (жаростойкость пыльцы и
устойчивость трубок) выявляет высокую изменчивость их показателей у линий,
полученных от одних и тех же гибридных комбинаций по годам исследований.
Следовательно, высокое совпадение показателей изученных признаков на
стадии спорофита при выращивании линий в разные годы показывает, что роль
диплоидного поколения в формировании устойчивости к изученному фактору
стресса (жара) более выражена, чем гаплоидного.
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Măsuri INOVATIVE de diminuare și combatere
a parazitozelor la cervide în Republica Moldova
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Rezumat

Cercetările privind studiul parazitofaunei la cervide, din rezervaţiile naturale „Plaiul
Fagului” și „Codrii” din Republica Moldova au pus în evidenţă un nivel înalt de infestare
al acestora cu: Strongyloides papillosus - 100,0% de cazuri, Fasciola hepatica - 25,0%,
Toxocara vitulorum – 18,8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus axei şi Dicrocoelium
lanceolatum a câte 12,5% de cazuri, iar Cooperia punctata şi Ostertagia ostertagi,
respectiv a câte 6,3% de cazuri. Totodată, au fost elaborate metode eficace, inofensive,
necostisitoare și simple de deparazitare, prin alimentarea suplimentară a cervidelor în
perioada geroasă de iarnă, când este insuficienţă de hrană. Astfel, efectuarea concomitentă a
dehelmintizării, cu utilizarea preparatului antihelmintic Brovalzen pulbere şi compensării
necesităţilor fiziologice al organismului în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate
asimilabile prin administrarea şrotului de porumb, grâu și adaus de Premix (Milki Lanci),
a permis deparazitarea animalelor în condiţii naturale, sporirea efectului terapeutic și
însănătoşirea cervidelor în 93,4-96,7% din cazuri și totodată, înlăturarea deficitului de
vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile induse de agenții parazitari,
fapt care asigură păstrarea efectivelor populaţiilor de cervide sănătoase şi al potenţialului
lor majorat de reproducere în natură.
Cuvinte cheie: cervide, parazitofaună, rezervație naturală, pofilaxie, tratament.
Depus la redacție 14 decembrie 2018
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Introducere
Studierea procesului de infestare și elaborarea măsurilor inovative de diminuare
și combatere a parazitozelor la animalele sălbatice, în special la cervide, constituie o
problemă importantă fundamentală şi, mai ales, aplicativă, deoarece unele specii de
paraziți sunt gazde intermediare în ciclul de dezvoltare al diverselor specii de paraziţi,
care la rândul lor sunt periculoase atât pentru om, cât şi pentru animalele domestice.
Parazitozele sunt cele mai frecvent întâlnite maladii la animalele sălbatice, care
determină pierderi economice esenţiale faunei cinegetice [4; 5; 6; 8; 10; 13; 14; 18].
Modificările, care au avut loc în sectorul zootehnic în ultimele două decenii, în
legătură cu împroprietărirea pământului, reorganizarea unităţilor zootehnice, formarea
multiplelor ferme mici, redislocarea unui număr mare de animale de la complexe
în gospodării particulare, duc la schimbarea radicală a faunei parazitare. Bovinele,
care se aflau în stabulaţie, trecând la păşunat în diferite staţii antropogene, pătrund
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şi în rezervaţiile naturale, unde pot transmite agenţi patogeni animalelor sălbatice.
Mamiferele sălbatice contribuie esenţial la formarea și păstrarea focarelor naturale de
agenți parazitari, comuni pentru animalele domestice şi om, deoarece în majoritatea
cazurilor parazitozele animalelor sălbatice sunt comune şi celor domestice. Dislocarea
şi păşunarea diverselor specii şi variate vârste de animale domestice şi sălbatice pe
teritorii limitate, care permit acumularea diverşilor agenţi parazitari, favorizează
formarea și menținerea focarelor de paraziţi comuni acestora [1; 2; 3; 7; 9; 17].
Elaborarea măsurilor inovative de deparazitare ale cervidelor infestate, constituie
o problemă importantă fundamentală şi, mai ales, aplicativă, deoarece și cervidele
ca și alte animale sălbatice sunt gazde definitive în ciclul de dezvoltare al diverselor
specii de paraziţi, care sunt periculoase atât pentru animalele domestice, cât şi pentru
om. Maladiile parazitare, nu numai că reţin creşterea şi dezvoltarea cervidelor, dar
pot provoca atât direct moartea acestora, prin apariţia unor maladii, cât şi indirect prin
slăbirea sau epuizarea organismului şi mărirea posibilităţii de capturare al acestora de
către răpitori. Multiplele măsuri, îndreptate la mărirea numerică a cervidelor, nu vor fi
suficiente, până ce nu vor fi întreprinse şi măsuri de combatere a faunei parazitare, care
are o însemnătate deosebită [2, 11; 12; 15; 19].
Materiale şi metode
Investigaţiile cu privire la determinarea faunei parazitare la animale sălbatice
s-au efectuat în perioada anilor 2012-2017 în cadrul Laboratorului de Parazitologie
şi Helmintologie al Institutului de Zoologie. Eşantioanele biologice s-au colectat
de la cervide (cerb nobil, cerb cu pete, căprior), din rezervaţiile Naturale “Codrii”
și „Plaiul Fagului”.
În realizarea obiectivelor propuse s-au utilizat metode coproovoscopice (Fulleborn,
Darling), coprolarvoscopice (Popov, Baermann), investigaţii parazitologice parţiale
(după K.I. Skriabin) şi a spălării succesive. Intensivitatea invaziei cu nematozi, ouă de
fasciole, dicrocelii, oochişti de eimerii s-a stabilit în 5g feţes, în 10 câmpuri microscopice
vizuale (10x40).
Rezultate și discuţii
Studiul parazitofaunei la cervide, din rezervaţiile naturale „Plaiul Fagului” și
„Codrii” din Republica Moldova a pus în evidenţă un nivel înalt de infestare al lor
cu diverşi agenţi parazitari ca: Strongyloides papillosus - 100,0% de cazuri, Fasciola
hepatica - 25,0%, Toxocara vitulorum – 18,8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus
axei şi Dicrocoelium lanceolatum a câte 12,5% de cazuri, Cooperia punctata şi
Ostertagia ostertagi, respectiv a câte 6,3% de cazuri.
Investigațiile date au avut drept scop elaborarea metodelor eficace, inofensive,
necostisitoare, simple de deparazitare prin alimentarea suplimentară a cervidelor în
perioada geroasă de iarnă, când este insuficienţă sau lipsă de hrană.
Hrana suplimentară are următoarea componență: concentrate în amestec cu preparat
antiparazitar –Brovalzen, pulbere. Hrana complementară includea ingrediente luate în
următorul raport, mas. %
1.
Brovalzen (pulbere)
10,0 g
2.
Premix (Milki Lanci)
1,75-2,0%
3.
Şrot de porumb
2,0 kg
4.
Şrot de grâu
1,0 kg
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Dehelmintizarea cervidelor s-a efectuat în perioada de iarnă, pe o vreme geroasă
şi în lipsă sau insuficienţă de hrană, atunci când concentratele administrate cu amestec
de preparat antiparazitar sunt consumate benefic de către cervide, iar toate formele
parazitare eliminate din organism sub influenţa preparatului antiparazitar sunt distruse,
la temperaturi scăzute. Brovalzen (pulbere) – substanţa activă este albendazol.
Într-un gram de Brovalzen se conţine 75 mg de Albendazol. Albendazolul face
parte din grupa benzimidamidelor, blochează sinteza proteinelor şi ca rezultat se
dereglează transportul intercelular ale substanţelor nutritive şi schimbul substanţelor
(acidului adenozintrifosforic şi a glucozei), diminuează reacţiile mitocondrice, pe calea
reducerii acţiunii fumarat reductazei ce apoi duce la moartea paraziţilor. Este efectiv
asupra formelor mature şi larvare ale nematodelor localizate în tractul gastro-intestinal şi
în pulmoni. Este un antihelmintic cu spectru larg, se absoarbe rapid şi difuzează în toate
organele, indiferent de specia şi categoria animalelor tratate. Este recomandat pentru
dehelmintizarea rumegătoarelor, administrat într-o singură repriză, având acţiune asupra
nematodelor gastro-intestinale şi pulmonare din familiile: Anisakidae, Ancylostomatidae,
Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongylidae, Strongylidae, Syphacidae,
Trchuridae, Trichonematidae, Trichostrongylidae. De asemenea, posedă acţiune
asupra formelor mature a trematodelor (Fasciolidae, Dicrocelidae), precum și
asupra cestodelor din familiile: Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae [16].
Premixul (Milki Lanci), utilizat în hrana cervidelor, este un produs pe bază de vitamine,
oligoelemente, minerale concentrate asimilabile, recomandate pentru animalele
rumegătoare. Prin urmare, sa efectuat dehelmintizarea animalelor în condiţii naturale
şi, totodată, compensarea deficitului, în această perioadă, cu vitamine, oligoelemente,
minerale concentrate asimilabile, ce permit păstrarea efectivelor populaţiilor speciilor
de cervide sănătoase şi potenţialul lor majorat de reproducere în natură. De asemenea,
aceste măsuri inovative de deparazitare permit de a folosi efectiv şi econom atât hrana,
premixul, cât şi preparatul antiparazitar.
Hrăna complementară cu adaus de preparat antiparazitar Brovalzen (pulbere) şi
premix (Milki Lanci), este calculată pentru un animal cu masa medie de 50-70 kg şi
s-a pregătit în felul următor. În 2 kg de şrot de porumb şi 1 kg şrot de grâu se adaugă
10,0 g Brovalzen (pulbere) şi 60 g premix (Milki Lanci), care se amestecă bine, timp
de 10-15 minute, până la formarea unei mase uscate omogene care se administrează
în hrănitoare. Pentru controlul experimental ale componentelor și stabilirea unei înalte
eficacități antiparazitare a preparatului Brovalzen (pulbere) la cervide au fost pregătite
5 variante de amestecuri. Variantele experienţelor sunt prezentate în tabelul 1.
Rezultatele obținute au demonstrat că dozele optimale au fost în variantele 3 şi 4.
După determinarea efectivului şi densității cervidelor pe un anumit teritoriu
se efectuează analiza coprologică a eşantioanelor biologice la prezenţa ouălor de
helminţi. Reieşind din efectivul de cervide și specificul lor de infestare, se pregăteşte
hrana suplimentară cu adaus de preparat antiparazitar şi premix, care se distribuie în
hrănitoarele special amenajate, instalate din timp, special pentru hrănirea complementară
a cervidelor în perioada nefavorabilă a anului. Animalele cunosc aceste locuri unde
sunt amplasate hrănitoarele, iar în perioada geroasă a anului, cu zăpadă şi în lipsa sau în
insuficienţa de hrană din pădure, se apropie de aceste hrănitoare din care consumă hrana
complementară adusă de îngrijitori. În această perioadă recomandăm să se efectueze
odată cu hrănirea suplimentară a cervidelor şi deparazitarea acestora.
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Tabelul 1. Componența hranei complimentare.

Componenţa 1

Brovalzen
pulbere, g
8,0

Premix
(Milki Lanci), g
50,0

Şrot de
porumb, kg
1,6

Şrot de
grâu, kg
0,6

Componenţa 2

9,0

55,0

1,8

0,8

Componenţa 3

10,0

60,0

2,0

1,0

Componenţa 4

11,0

65,0

2,2

1,2

Componenţa 5

12,0

70,0

2,4

1,4

Variante

Metoda de deparaztare a cervidelor s-a aplicat în lunile geroase ale anului: ianuarie –
februarie, conform dozelor indicate în instrucţia de utilizare a preparatului antiparazitar
Brovalzen pulbere şi a efectului acestuia atât asupra formelor parazitare adulte, cât şi
larvare, efectuată în 2 reprize, cu interval de 12-14 zile.
După efectuarea dehelmintizării peste 2-3 săptămâni se efectuează analiza
eşantioanelor biologice de la cervide pentru a stabili eficacitatea deparazitării.
Rezultatele deparazitării sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2. Rezultatele cercetărilor coprologice de până şi după aplicarea tratamentului
antiparazitar, Brovalzen, pulbere, 1,0 g la 10 kg masă vie.
Locul desfăşurării
cercetărilor
Rezervaţia naturală
„Codrii”
Rezervaţia naturală
„Plaiul Fagului”

Numărul de
animale
examinate

Extensivitatea invaziei, %
până la
dehelmintizare

după
dehelmintizare

căpriori

cerbi

căpriori

cerbi

căpriori

cerbi

30

20

100,0

95,0

6,6

5,0

40

30

100,0

100,0

5,0

3,3

Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că metoda inovativă de deparazitare a
cervidelor a permis asigurarea acestora cu vitamine, oligoelemente, minerale concentrate
asimilabile deficitare în hrană din natură în perioada rece a anului şi de a efectua, în
scop curativ – profilactic, dehelmintizarea lor cu minimum de cheltuieli.
Astfel, efectuarea concomitentă a dehelmintizării şi compensării necesităţilor
fiziologice ale organismului în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate
asimilabile, a dat un efect calitativ nou, care permite de a spori supravieţuirea şi
potenţialul de reproducere al cervidelor în condiţii naturale. Aceste măsuri inovative
de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide pot fi utilizate cu succes în toate
zonele forestiere din Republica Moldova, populate de cervide.
Concluzii
1. Utilizarea preparatului Brovalzen pulbere, în complex cu hrana complimentară,
permite deparazitarea animalelor în condiţii naturale, sporirea efectului terapeutic și
însănătoşirea cervidelor în 93,4 - 96,7% din cazuri.
2. Administrarea şrotului de porumb şi grâu cu adaus de Premix (Milki Lanci)
la cervide în perioada de iarnă, compensează deficitul de vitamine, oligoelemente,
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minerale concentrate asimilabile, ce permite păstrarea efectivelor populaţiilor de
cervide sănătoase şi potenţialul lor majorat de reproducere în natură.
3. Măsura inovativă recomandată de deparazitare a cervidelor nu este costisitoare
şi nu necesită volum mare de muncă, permite de a utiliza efectiv şi econom atât hrana,
premixul, cât şi preparatul antiparazitar.
4. Metoda de deparazitare a cervidelor este aplicată cu succes în silvicultură
de către Agenţia de Stat „Moldsilva” (Act de implementare nr.01-11/458 din
09 decembrie 2014).
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RĂSPÎNDIREA SPECIEI RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS
(MAMMALIA: CHIROPTERA) ÎN ADĂPOSTURILE SUBTERANE
ALE R. MOLDOVA
Caldari Vlad
Institutul de Zoologie
Rezumat

Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2013-2018 în adăposturi subterane din
centrul și nordul Republicii Moldova. Analizând rezultatele obținute pe parcurs de 5 ani
observăm că specia Rhinolphus hipposideros are o frecvență ridicată, a fost semnalată
în toate adăposturile subterane studiate. În total au fost studiate 10 adăposturi subterane
din zona centrală și de nord a Moldovei, 7 mine și 3 grote naturale, iar liliacul mic cu
potcoavă a fost găsit în toate adăposturile subterane atât în perioada de hibernare, cât
și vara. Abundența a variat între 1% și 41%, iar în grote atingea 100%. Menționăm că
Vîșcăuți și Varnița reprezintă situri noi de hibernare și reproducere a speciei. Pentru prima
dată a fost indentificată o colonie de maternitate în grota de la Vîșcăuți. Rh. hipposideros
este o specie rară introdusă în Cartea Roșie ediția 2015.
Cuvinte cheie: Rhinolophus hipposideros, adăposturi subterane, distribuție, efectiv,
abundență
Depus la redacţie 06 decembrie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Caldari Vlad, Institutul de Zoologie, str. Academiei,
1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: vlad.caldari@mail.ru,
tel. +373 22 739786.

Introducere
Pe teritoriul R. Moldova exista 21 de specii de lilieci şi majoritatea se întâlnesc
în zona centrală și de nord a țării, deoarece au condiţii de existență favorabile, au
adăposturi pentru hibernare, reprezentate de grote, mine părăsite, păduri cu copaci
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scorburoși, precum și cele mai diverse tipuri de construcții pentru speciile antropofile.
Primele cercetări mai aprofundate asupra liliecilor s-au efectuat în anii 1960 ai
secolul trecut [10]. În anii 1970 cercetările faunei de chiroptere continuă cu descrierea
detaliată a celor 18 specii de lilieci identificate pe teritoriul Moldovei [11, 13]. Hărțile
de răspândire a speciilor de lilieci, studiul detaliat al unor habitate specifice, cum sunt
grotele, minele abandonate, peșterile, clopotnițele etc., dinamica sezonieră și anuală
a efectivului numeric, particularitățile repartizării biotopice, și unele cercetări ale
migrațiilor anumitor specii au fost efectuate în aceeași perioadă [11,13]. În anii 1980
studii chiropterologice pe teritoriul republicii practic nu s-au efectuat. În anii 1990
cercetările au fost reluate și apar cîteva lucrări unde se menționează prezența liliacului
mic cu potcoavă [9, 12]. În seria nouă ‘’Lumea Animală a Moldovei’’ sunt descrise
succint 18 specii de lilieci de pe teritoriul republicii [3]. Date privitor la distribuția
speciilor de lilieci, inclusiv a liliacului mic cu potcoavă sunt prezente în ’’Atlasul
speciilor de vertebrate’’ [4].4
Rhinolophus hipposideros face parte din familia Rhinolophidae, genul Rinolophus.
Liliacul mic cu potcoavă este o specie comună pentru Moldova răspîndită pe tot
teritoriul. Colonii de liliac mic cu potcoavă care numărau de la 50 pînă la 300 de
indivizi au fost întîlnite în minele de la Saharna, Jeloboc, Branești, Cricova, Mileștii
Mici și Bîcioc [10,11,13]. Această specie a fost găsită în perioada de vară în poduri și
clădiri vechi în deosebi în podurile vechilor mănăstiri. În locurile de odihnă de vară
această specie nu constituie colonii mari. În ultimii ani s-a intensificat studiul liliecilor
din adăposturile subterane ale republicii, în care se menționează prezența liliacului mic
cu potcoavă [1,5,6,7,15].
Scopul lucrării a fost elucidarea răspîndirii actuale a speciei Rh. hiposideros în
adăposturile subterane din R. Moldova cu elucidarea abundenței acesteia și frecvenței
în siturile studiate.
Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate în anii 2014-2018 în perioada de hibernare și reproducere
în câteva adăposturi subterane din zona centrală și de nord a republicii.
Cricova se află pe malul rîului Ichel, pe pantele stâncoase şi abrupte în care sunt
14 mine părăsite, 4 din care au fost săpate manual. Minele părăsite de lângă Cricova
(47009.0403 N, 28051.449 E) se află la altitudinea de 85-90 m şi sunt relativ puţin
vizitate de oameni, în special în perioada de iarnă.
Bîcioc – minele se află în apropierea satului Bîcioc pe malul stâncos al rîului Nistru
și este cel mai mare complex de mine artificiale de pe teritoriul R. Moldova. Minele se
află pe malul stîng al rîului Nistru și se întind pe o distanță de mai mult de cca 3 km,
sunt foarte adînci și au coordonatele (46092.8337 N, 29048.4302 E).
Minele părăsite de la Saharna sunt situate în apropierea mănăstirii (47041.797 N,
0
28 57.857 E) la altitudinea de 100 m și au mai multe intrări de-a lungul versantului
stâncos. Intrările nu sunt protejate, aici având acces publicul larg. Un plus este faptul că
activităţile turistice şi reacreaţionale sunt puţin intense în timpul hibernării a liliecilor.
Tavanul constă din multiple crăpături de 5-10 cm, lăsate în urma activităţilor de
extragere şi are înălţimea cuprinsă între 1,5 şi 3 m.
Varnița – carierele sunt situate în apropierea localității Varnița pe malul drept
al fluviului Nistru coordonatele 46051’41’’N, 29028’9’’ E. Este un complex de mine
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de talie mijlocie. Minele se află pe malul drept al fluviului Nistru și se întind pe o
distanță de mai mult de cca 250m, adîncimea lor este puțin peste 100m. Este un loc
deosebit de important pentru cercetare, deoarece pînă în prezent nu au mai fost studiate
comunitățile de lilieci în aceste adăposturi subterane. Minele sunt abandonate au 2
intrările care nu sunt protejate, sunt mici 1,5m înălțime, 2m lățime, parțial astupate din
cauza alunecărilor de teren, aici având acces publicul larg.
Vîșcăuți – este o mină pe malul fluviului Nistru, la 900 m de la rîu, într-un canion
cu o lungime de peste 1 km. Mina a fost sapată manual, are o singură intrare cu o
înălțime de 2,50 m, adîncimea de circa 50 m, două coridoare cu lățimea de cca 3 m și
2 încăperi sub formă de grote.
Carierele de piatră de la Mășcăuți (48009.8990 N, 27008.968 E) sunt situate la
altitudinea de 166 m au mai multe intrări, dintre care 4 părăsite, iar restul funcționale.
Intrările nu sunt protejate, accesul populației este dificil din cauza că sunt greu
accesibile.
Carierele de la Cupcini sunt situate la o altitudine 142 m, coordonatele 47041.797
N, 28057.857 E. Intrările sunt localizate pe partea de nord, 2 mine sunt abandonate, iar
restul sunt active.
Gordinești – mină parțial abandonată cu mai multe întrări dar accesibile doar 2,
coordonatele 48009’89’’ N și 27008’96’’ E. Intrările sunt largi 2-3,5 m înălțime și
3-4 m lățime, mina este adîncă de peste 250 m, prelucrată de mașini, înălțimea minei
variază de la 2 m până la 8-9 m.
Grota de la Vîșcăuți este situată cca 200m distanță de la fluviul Nistru și 500 m de
la localitate, la o altitudine de 101 m cu coordonatele 47025’09’’ N Și 29004’08’’ E. Are
o intrare orizontală îngustă de cca 1 m lungime și 60 cm lățime, include două încăperi
mici de 3 m2 și 2 m2.
Raionul Edineț, grota de la Brânzeni are întrare orizontală pînă la cîțiva zeci de
metri, lățimea ei variază de la 40 cm pîna la 1m, înălțimea de la 1 m pînă la 4-5 m.
De asemene agrota are 2 camere cea mare are aproximativ 2 m2 iar cea mică 1 m2.
Brânzeni, r. Edineț, grota Buzdujeni are adîncimea de 15 m, înălțimea de 5 m și
lățimea de 7 m.
Identificarea speciilor de lilieci s-a efectuat prin metoda capturării, prin observații
vizuale ale caracteristicilor morfologice și de zbor, prin înregistrări foto și video.
Capturările manuale cu ajutorul fileului s-au efectuat în interiorul și în zona de intrare
a adăpostului. Timpul identificării și măsurătorilor morfologice ale indivizilor a fost
redus la minim, pentru a diminua nivelul deranjului animalelor. Pentru identificare,
determinarea vârstei și sexului, studiul morfologic lilieci au fost colectaţi de pe
tavanele și pereții minelor/peşterilor în perioada de hibernare, deoarece sunt inactivi,
nu manifestă agresivitate și revin ușor la starea de hibernare, fără a fi traumatizați.
Pe parcursul studiului nivelul de deranjare al speciilor prezente este redus la minim
prin iluminare minimă, numărare rapidă sau numărare ulterioară pe fotografii. Datele
obţinute au fost notate în registre de teren conţinând datele climatice, caracteristicele
geografice și ecologice ale adăpostului. Identificarea liliacului mic cu potcoavă în
adăpost s-a bazat în primul rând pe caractere morfologice uşor de recunoscut: învelirea
în aripi, colorația blanei, dimensiunile corporale etc. În studiile ecologice au fost
utilizați următorii indici: efectivul, abundența și frecvența.
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Rezultate și discuții
Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800) – liliacul mic cu potcoavă în fauna
noastră este cea mai mică specie a genului. Lungimea cap-trunchi este de 31-44 mm,
coada 20-30 mm, pvilionul urechii 15-18 mm, antebraţul 36-41 mm, tibia 17-19 mm,
lungimea condilo-bazală a craniului este de 14,3-15,3 mm, lungimea şirului superior de
dinţi 5,3-5,8 mm, mandibula, 9,7-10,3 mm, iar greutatea corpului, 3-9 gr. (fig. 1).

Fgura 1. Rhinolophus hipposideros – poziție de hibernare și aspectul exterior.

Culoarea blănii este cenușie-brun-deschisă. În urma urechii, pe umeri şi în regiunea
bazinului are culoare mai deschisă, ca şi pe părţile latero-ventrale. Juvenilii au nuanţe
mai închise, iar puii mai tineri sunt complect cenuşii. Este o specie de peșteră des
întălnită în toate adăposturile subterane așa ca: grote, mine, peșteri, fisuri în toltre
stîncoase, însă, de regulă, în număr destul de mic de indivizi. Nu formează colonii
mari și hibernează izolat. Coloniile de reproducere cît și femele gestante izolate pot fi
întîlnite în grote, mine, peșteri, cît și în podurile clădirilor. De obicei femela naște un
singur pui. Vînează la înălțime mică sau medie, în păduri de foioase și mixte, mature și
la liziera acestora. Au un zbor foarte agil, vînează în general în apropierea vegetației,
chiar și în coronamentul dens al copacilor. Ultrasunetele emise au frecvența de bază
între 106 și 114 kHz. În fauna Moldovei este o specie rară dar cu frecvență ridicată,
prezentă aproape în toate grotele, peșterile și minele republicii.
Adăposturile subterane studiate în zona centrală a Republicii Moldova sunt situate
în apropierea bazinelor acvatice: fluviul Nistru, r. Răut și r. Ichel, și sunt reprezentate
sub formă de grote naturale și cariere de piatră abandonate.
Minele de la Cricova. Studiile au fost efectuate în fiecare an în perioada
de hibernare. În 2014 cercetările s-au efectuat în prima jumătate a lunii martie.
În martie au fost identificaţi 23 de indivizi din 5 specii, iar cota indivizilor din specia
Rh. hipposideros constituia 30,43% din totalul indivizilor identificați. (fig. 2).
În 2015 cercetările s-au efectuat în ambele nivele la mijlocul lunii februarie.
În total au fost identificaţi 57 indivizi din 7 specii: Rh. hipposideros, Myotis daubentoni,
M. bechsteini, M. dasycneme, M. mystacinus, P. auritus şi P. austriacus, iar
Rh. hipposideros a constituit 8,97% din totalul indivizilor identificați.
În 2016 cercetările s-au efectuat la începutul lunii martie. În total au fost identificaţi
52 indivizi din 7 specii: Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. bechsteini, M. dasycneme,
M. mystacinus, P. auritus şi E. serotinus, dintre care liliacul mic cu potcoavă a
avut o cotă de 5,77%.
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Figura. 2. Cota indivizilor de Rh. hipposideros identificaţi în carierele studiate pe
parcursul anilor de studiu 2014-2018.

În 2017 minele au fost monitorizate la sfârșitul lunii martie. În total au fost
identificaţi 50 indivizi din 7 specii: Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. bechsteini,
M. dasycneme, M. mystacinus, M. blythii şi Plecotus austriacus, dintre care specia
Rh. hipposideros a reprezentat 10 % din tot numărul de indivizi identificați.
În 2018 cercetările s-au efectuat la sfârșitul lunii februarie. În total au fost identificaţi
71 indivizi din 8 specii: Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. bechsteini, M. dasycneme,
M. mystacinus, M. blythii, Eptesicus serotinus şi Plecotus auritus, iar liliacul mic cu
potcoavă a avut o abundenâă de 23%.
Minele de la Cricova au fost studiate 5 ani consecutiv și specia Rh. hipposideros
a fost identificată în fiecare an de studiu în raport de la 6% pînă la 30% în dependență
de perioada de hibernare. Cei mai mulți indivizi au fost găsiți în anul 2014 iar cei mai
puțini în 2016 (fig. 2).
În cercetările anterioare din secolul trecut specia a fost semnalată în număr
mai mare în anii 1957, 1958 și 1962 (16-46 indivizi), iar în ceilalți ani de studiu
au fost găsite cîte 1-6 exemplare solitare [13]. În prezent pe parcursul anilor de
studiu numărul liliecilor mici cu potcoavă a variat între 4 și 16 indivizi. Așa dar, în
carierele de la Cricova starea liliacului mic cu potcoavă nu a suferit schimbări radicale
în ultimii 50 de ani.
Carierele de la Bîcioc. În prima jumătate a lunii martie 2014 au fost identificaţi
150 indivizi din 5 specii: R. hipposideros, M. daubentoni, M. mystacinus, P. austriacus
şi E. serotinus. Rh. hipposideros a fost găsită într-un număr mic care constituia 5% din
totalul speciilor identificate.
În cercetările anterioare din secolul trecut specia a fost semnalată în număr mai
mare în anii 1962, 1963, 1964 și 1965 (24-53 indivizi), iar în ceilalți ani de studiu nu au
fost identificați [13]. În prezent pe parcursul anilor de studiu numărul liliecilor mici cu
potcoavă a variat între 7 și 9 indivizi. Așa dar, în carierele de la Bîcioc starea liliacului
mic cu potcoavă a suferit schimbări esențiale, efectivul numeric pe parcursul a ultimilor
50 de ani a scăzut de cîteva ori.
Minele părăsite de la Saharna. Cercetările s-au efectuat în februarie 2014, la
intrare temperatura aerului era de +9°C, umiditatea de 44%. La cca 20m de la intrare
temperatura era de +6,3°C, umiditatea de 43%. S-au înregistrat 213 indivizi din 9 specii,
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iar liliacul mic cu potcoavă a constituit cca 27%. În 2016 la sfârşitul lunii ianuarie
în total au fost identificaţi 336 indivizi din 8 specii, dintre care Rh. hipposideros a
constituit 23%. O mare parte a indivizilor au fost găsiți în minele săpate manual.
În cercetările anterioare din secolul trecut specia a fost semnalată în număr mai
mare în anii 1963, 1964, 1965, 1966 și 1974 (5-50 indivizi), iar în ceilalți ani studii
nu au avut loc [13]. În prezent pe parcursul anilor de studiu numărul liliecilor mici
cu potcoavă a variat între 32 și 57 indivizi. Așa dar, în carierele de la Saharna starea
liliacului mic cu potcoavă nu a suferit schimbări semnificative, efectivul numeric pe
parcursul a ultimilor 50 de ani a rămas practic același.
Carierele de la Varnița. Cercetările s-au efectuat în 2016 la mijlocul lunii
decembrie. Au fost înregistrați 57 indivizi din 5 specii, iar liliacum mic cu potcoavă a
constituit 31,58%. La sfârșitul lunii februarie 2018 au fost identificaţi 79 indivizi din
2 specii: Rh. hipposideros și M. daubentoni. Au fost cercetate două intrări, cei mai
mulți indivizi au fost găsiți în I intrare – 55 indivizi, dintre care 45,87% a constituit
liliacul mic cu potcoavă. În a II intrare au fost identificați 24 de indivizi și dominant a
fost Rh. hipposideros cu 54,17%. Minele de la Varnița reprezintă un sit nou de studiu
al chiropterelor în care specia dată s-a identificat într-un număr destul de mare în raport
cu celelalte specii.
Adăposturile subterane studiate din zona de nord a Republicii Moldova sunt
amplasate în preajma bazinelor acvatice și sunt reprezentate de toltre de calcar, în care
se află minele și grotele studiate.
Carierele de la Cupcini. Cercetările s-au efectuat la începutul lunii aprilie 2018.
În total au fost identificaţi 121 indivizi din 4 specii, dintre care Rh. hipposideros a
constituit doar 1%.
Minele de la Gordinești. În ianuarie 2015 au fost identificați 260 de indivizi din
5 specii, dintre care 1% constituia Rh. hipposideros. În aprilie 2018 au fost identificate
aceleași specii ca și în perioada de studiu precedentă cu 254 indivizi, iar Rh. hipposideros
a constituit 3%. Deși au fost găsite câteva zeci de indivizi ai speciei, ceea ce depășește
cu mult efectivul liliacului mic cu potcoavă semnalat în alte adăposturi subterane,
procentul lor a fost redus din cauza efectivului mare al altor specii de lilieci.
Grote naturale. S-au efectuat cercetări în câteva grote naturale din zona centrală
și de nord a republicii. În majoritatea grotelor au fost semnalați doar lilieci mici cu
potcoavă, pentru care aceste habitate sunt preferate. Grota naturală de la Vîșcăuți
reprezintă un sit nou de studiu al liliecilor în zona centrală. În luna iulie a anului 2017
aici a fost găsită pentru prima dată o colonie de maternitate a speciei Rh. hipposideros
cu cca 40 femele cu pui atașați de ele pe partea ventrală (fig. 3).
Puii aveau 2-3 săptămâni și erau atașați de mamă, erau sugari și depindeau
totalmente de femelă. Grupările erau nu prea mari, pînă la 10-12 femele cu pui, care nu
stau lipite una de alta, ca în coloniile altor specii, ci la o distanță de câțiva centimetri
una față de alta.
În zona de nord au fost cercetate câteva grote. În grotă de la Brânzeni au fost
identificați cîțiva indivizi din specia de Rh. hipposideros. Au fost identificați 5 indivizi,
dintre care doi stăteau atârnați de tavan, iar alți trei se aflau în zbor.
În Grota Buzdujeni, pe tavan există multe fisuri în care au fost identificați 3 indivizi
din specia Rh. hipposideros, care stăteau atârnați de tavan.
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Figura 3. Femele de Rh. hipposideros cu puii agățați pe partea ventrală.

Rh. hipposideros este o specie rară, periclitată, introdusă în Cartea Roșie a Republicii
Moldova [2]. Este protejată în România, fiind introdusă în Cartea Roșie a Vertebratelor
din României ca specie vulnerabilă. Este listată în anexa II a Convenției de la Berna,
în anexa II a convenției de la Bonn (convenția pentru protecția speciilor migratoare),
în Lista Roșie a IUCN este considerată specie care necesită măsuri de conservare.
Așa dar, protecția adăposturilor subterane este de o necesitate vitală pentru conservarea
și redresarea populației liliacului mic cu potcoavă pe teritoriul republicii
Concluzii
În total au fost studiate 10 adăposturi subterane din zona centrală și de nord a
Moldovei, 7 mine și 3 grote naturale. Rezultatele obținute pe parcurs de 5 ani arată că
specia Rh. hipposideros are o frecvență de 100% și a fost semnalată în toate adăposturile
subterane studiate. Abundența a variat între 1% și 41%, iar în grote atingea 100%.
Adăposturile subterane Vîșcăuți și Varnița reprezintă situri noi de hibernare și
reproducere a speciei. Pentru prima dată a fost indentificată o colonie de maternitate în
grota de la Vîșcăuți.
Rh. hipposideros este o specie rară introdusă în Cartea Roșie a Republicii
Moldova [2], iar protecția adăposturilor subterane este de o necesitate vitală pentru
protecția și redresarea populației liliacului mic cu potcoavă pe teritoriul republicii.
Bibliografie

1. Caldari V., Nistreanu V., Larion A., Andreev S., Postolachi V. Dibolscaia N. Diversity
of hibernating bat species in winter 2015-2016 in Saharna abandoned mines. IX-th International
Conference of Zoologists ”Sustainable use, protection of animal world and forest management
in the context of climate change”, Chișinău, 12-13 October 2016, 32-33.
2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ed. a III-a. Chișinău „Ştiinţa”, 2015, p.240.
3. Munteanu A., Lozanu M. Mamifere. Lumea Animală a Moldovei. Chișunău ”Știința”,
2004, 132 pp.
4. Munteanu A., Nistreanu V., Savin A., Turcanu V., Corcimaru N., Cebanu A., Moșu A.,
Romanescu V., Bondarenco A., Andreev S., Larion A., Sîtnic V. Atlasul speciilor de vertebrate
(mamifere, reptile, amfibieni, peşti) incluse în cadastrul regnului animal al Republicii Moldova.
Chişinău, S.n., „Elan Poligraf” 2013, 100 pp.
5. Nistreanu V., Andreev S., Larion A., Postolachi V., Caldari V. Bat species (Mammalia,
Chiroptera) hibernating in abandoned stone quarries from Saharna, Republic of Moldova.
Marisia.// Științele Naturii, vol. XXXV, 2015, p. 75-79.
6. Nistreanu V., Andreev S., Larion A., Postolachi V., Caldari V. Data on bat hibernation

136

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Zoologia

(Mammalia, Chiroptera) in abandoned stone quarries near Cricova town. DROBETA,// Ştiinţele
Naturii, XXIV/2014, p. 155–160.
7. Nistreanu V., Andreev S., Larion A., Postolachi V., Caldari V., Ursachi A. Particularitățile
hibernării liliecilor (Mammalia: Chiroptera) în carierele abandonate din apropierea localității
Bîcioc. Mat. Conferinței Internaționale „ Mediul și schimbarea climei: de la viziune la acțiune”
Chișinău, 5-6 iunie 2015. P. 227- 230.
8. Nistreanu V., Caldari V., Larion A., Postolachi V. Preliminary data on bat species
hibernating in Cupcini and Hordineşti stone quarries from the northern zone of the Republic of
Moldova // MARISIA. Studii și Materiale, Științele Naturii. 2016, Vol. XXXVI, 77-83.
9. Vasiliev A., Corcimaru N. New data about bats of R.Moldova. Materialele Conferintei a
III-a a Zoologilor din Moldova. Chisinau 1995. p. 22
10. Аверин Ю. В., Лозан М.Н. Рукокрылые Молдавии. Вопросы экологии и
практического значения птиц и млекопитающих. Кишинев, 1965, – № 2. – c. 25-33.
11. Аверин Ю. В., Лозан М.Н., Мунтяну A.И., Успенский Г.А. Животный Мир
Молдавии. Млекопитающие. Кишинев: Штиинца, 1979. – 188 с.
12. Андреев С.П., Васильев А.Г. Летучие мыши (Chiroptera, Mammalia) комплекса
искусственных подземелий с. Бычок. В кн.: Памяти проф. А.А. Браунера (1857-1941).
Одесса, Астропринт1997, c. 100-103.
13. Дорошенко A.В. Места обитания и численность летучих мышей Молдавии.
Экология птиц и млекопитающих Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 1975.–С.82-96.
14. Нистряну В. Б., Калдари В. В., Дибольская Н.М., Ларион А. Ф. Многолетняя
динамика зимующих сообществ летучих мышей (Mammalia: Chiroptera) в штольнях
поселка Крикова, муниципия Кишинэу, Республика Молдова. Материалы докладов VI
Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием
„Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов” Махачкала, 2018,
стр. 137-141.
15. Нистряну, В., Андреев, С., Калдари, В., Ларион, А., Постолаки, В. Сравнительный
анализ зимующих сообществ летучих мышей (Mammalia: Chiroptera) в искусственных
подземельях Бычок и Сахарна долины Днестра, Республика Молдова. Экологический
мониторинг и биоразнообразие. 2016, 2 (12), 34-37.
Mulțumiri. Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului fundamental 15.187.0211F,
realizat la Institutul de Zoologie al MECC. Aduc sincere mulțumiri dnei dr. Nistreanu
Victoria pentru redactarea lucrării și observații utile.

137

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Zoologia

STRUCTURA ȘI DIVERSITATEA COMUNITĂȚILOR DE
ROZĂTOARE SUB IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR
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Rezumat

Scopul lucrării constă în studierea structurii și diversității comunităților de rozătoare în
condițiile transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova.
Rozătoarele au o mare importanță în activitatea practică: agricultură, silvicultură,
cinegetică, sectorul de sănătate publică. Cercetările au fost efectuate la staţionarele din
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zona centrală a Republicii Moldova. În total au fost capturați 9395 indivizi de mamifere
mici aparținând la 14 specii. S-a efectuat o analiză comparativă a indicilor ecologici:
dominanța, frecvența, semnificația ecologică și diversitatea comunităților de rozătoare în
zona de ecoton și habitatele adiacente.
Cuvinte cheie: diversitate, dominanță, frecvență, semnificație ecologică
Depus la redacţie 22 ianuarie 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Sîtnic Veaceslav, Institutul de Zoologie, str.
Academiei, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: sitnicv@gmail.com.
tel. +373 22 739786

Introducere
Capacitatea de supraviețuire, concurența intra- și interspecifică, fertilitatea reprezintă
criteriile de apreciere a capacităților adaptive, ce au la bază particularitățile ecologice
și etologice ale indivizilor și populațiilor. Aceste particularități asigură rezistența la
factorii abiotici [2,3,4,5]. Studierea proceselor adaptive la nivel populațional, prin care
se asigură reglarea efectivului populațiilor de mamifere mici în condițiile variabile ale
mediului, constituie una din sarcinile primordiale ale ecologiei [6]. Este cert faptul,
că cunoștințele referitor la dinamica populațională a rozătoarelor pot fi utilizate în
activitatea practică – în agricultură și silvicultură (pronosticul și planificarea combaterii
rozătoarelor, ce dăunează culturilor agricole și silvice), în gospodăriile cinegetice
(pronosticul efectivului mamiferelor prădătoare), în sectorul de sănătate publică
(planificarea și realizarea măsurilor de profilaxie sanitaro-epidemiologică) etc.
Biodiversitatea reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vieții
noastre. Modificările comunităţilor naturale în urma valorificării landşaftului au
contribuit esenţial la apariţia mozaicităţii mediului ambiant şi zonei de ecoton. În zona
de ecoton are loc intensificarea concurenţei interspecifice şi a procesului de adaptare a
animalelor la noile condiţii de viaţă. Rezultatele scontate servesc ca argumentare pentru
elucidarea tendinței evoluţiei unor specii de rozătoare în funcţie de starea habitatului şi
schimbarea climei [7,8].
Rozătoarele, fiind, de regulă, specii cu capacități reproductive majore comparativ cu
alte mamifere, sunt un model de studiu excelent în cercetările populaționale. Cercetările
efectuate la acest subiect ne permit să cunoaștem mai aprofundat legitățile funcționării
ecosistemelor naturale, iar pe viitor – restabilirea lor [10,11].
În ceea ce priveşte gradul de corelare a rezultatelor obţinute la tema propusă cu
cele obţinute actualmente pe plan naţional şi internaţional menţionăm, că cercetările
sunt o continuare a studiului potenţialului şi mecanismelor de adaptare a mamiferelor
mici la modificările mediului de viaţă. S-a efectuat studiul comparativ al diversităţii
comunităţilor din zona de ecoton şi habitatele adiacente, iar evaluarea capacităţii de
suport a fost extinsă într-un număr mai mare de habitate, cu elucidarea habitatelor optime
de existenţă. În contextul schimbărilor climatice şi antropice s-a studiat dinamica si
evoluţia faunei de mamifere mici și s-a elaborat pronosticul dezvoltării populaţiilor
unor specii de importanţă economică.
În prezent, de rând cu modificările climatice, înregistrate pe tot globul, au loc
şi schimbări profunde social-economice, care afectează stabilitatea funcţională a
ecosistemelor naturale şi, în consecinţă, provocă reducerea diversităţii faunei, în general
şi a speciilor de vertebrate terestre, în particular.
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Argumentarea ştiinţifică a ipotezelor înaintate a permis aprofundarea cunoştinţelor
în domeniul strategiilor de adaptare la modificările mediului şi a celor climatice;
elucidarea tempoului de tranziţie şi de adaptare a vertebratelor terestre.
Material și metode
Cercetările au fost efectuate în regiunea centrală a republicii, selectându-se
terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogenitate şi
activitate antropică. Determinarea componenţei specifice şi abundenţei speciilor
de rozătoare s-a efectuat prin metodele de apreciere relativă a efectivului numeric
– capcane-nopţi, numărări pe traseu, pe parcelele de probă, iar evaluarea numerică
absolută – prin utilizarea capcanelor (patru linii cu 25 de capcane, cu intervalul
de 20 m) pe sectoare de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen de 5 zile [14,15].
În total au fost capturați 9395 indivizi de mamifere mici aparținând la 14 specii.
La animalele capturate s-au înregistrat următorii parametri: specia, sexul, vârsta, starea
fiziologică şi de reproducere.
Diversitatea comunităţilor s-a determinat, folosind indicele Margalef
DMg= (S-1)/lnN, unde S–numărul de specii, N–numărul de indivizi ai tuturor speciilor
[9]. Caracterizarea comunităților de rozătoare, ce include diferite componente ecologice,
permite aprecierea stării mediului ambiant sub un aspect integrat. Indicii diversității
specifice reflectă starea comunităților de mamifere sub aspectul adaptării antropice
și stabilității la acțiunea factorilor externi. Indicele de ariditate Martonne s-a calculat
după formula: Ia = P/(T+10), unde Ia – indicele de ariditate, P – cantitatea anuală medie
de precipitaţii, T – temperatura medie anuală [1]. Analiza statistică şi multifactorială,
interpretarea grafică a rezultatelor s-a efectuat folosind pachetul de programe Statistica
Workbook, Microsoft Excel, Word.
Rezultate și discuții
S-a efectuat o analiză comparativă a indicilor dominanței, frecvenței, semnificației
ecologice a speciilor de rozătoare pentru zona de ecoton și habitatele adiacente. Asupra
acestor comunități au avut o influență considerabilă în ultimele decenii transformarea
structurii ecosistemelor, condiționată de modificările climatice și economice din
[3,4,5]. În aa. 80, în condițiile unei agriculturi cooperatiste extensive, agrocenozele cu
monoculturi ocupau suprafeţe mari. În urma reformei agrare aceste ecosisteme au fost
parcelate, fiind cultivate diverse culturi, preponderent, anuale, iar mozaicitatea a crescut.
O mare parte din terenurile agricole sunt slab valorificate, unele fiind abandonate.
Cu toate că în prezent a început să fie prelucrată o suprafață mai mare de terenuri
agricole, cele care rămân neprelucrate treptat se transformă în pajişti. Concomitent
se intensifică procesele degradării ecosistemelor naturale, cauzate, în mare măsură,
de păşunatul excesiv. Sub influența transformărilor din ultimele trei decenii s-au
amplificat capacităţile adaptive ale populațiilor speciilor de rozătoare, condiţionate de
strategia de adaptare a lor.
S-a stabilit că diversitatea comunităţilor de rozătoare în zona de ecoton se
micșorează de la 2,12 primăvara la 1,89 toamna și în biotopurile adiacente – respectiv
de la 1,61 la 1,31 (Fig.1). Aceasta se explică prin influența intensă a factorului antropic
în perioada de toamnă. Primăvara și toamna valoarea indicelui diversității este mai mare
în zona de ecoton, însă vara – în habitatele adiacente din cauza migrației indivizilor din
biotopurile de refugiu.
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Figura 1. Indicele diversității Margalef a comunităților de rozătoare pentru
agrocenoze în zona de ecoton și biotopurile adiacente.

Structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată
de extensivitatea utilizării agrobiocenozelor. În zona de ecoton dominanța speciei
Apodemus sylvaticus constituie 41%, iar pentru Apodemus uralensis – 19,6% (Fig.2).
Acest parametru pentru Mus spicilegus este de 10,6%. Descreșterea este substanțială
pentru Mus musculus (1,8%), fapt explicabil prin lipsa girezilor de paie – stațiuni de
refugiu existente în perioada agriculturii cooperatiste [13]. Pentru Microtus arvalis
parametrul dominanței este de 5,3%, iar pentru specia siblă –M.rossiaemeridionalis
– 2%. Cu trei decenii în urmă ele dominau pe câmpurile de ierburi perene furajere la
fazele de vârf, care se repetau periodic, odată la 4-5 ani [12]. S-a stabilit o creștere
semnificativă – până la 13% – a dominanței pentru Apodemus agrarius comparativ cu
tipul de agricultură extensivă. În habitatele adiacente pentru segmentul analizat de timp
Apodemus sylvaticus domină cu 38,4%, însă comparativ cu ecotonul acest parametru
este mai mic (Fig.2).

Figura 2. Indicele dominanței speciilor de rozătoare în zona de ecoton.

Această specie este urmată de Apodemus uralensis (32%). Pentru M.spicilegus se
înregistrează valori ale acestui parametru de trei ori mai mici comparativ cu speciile de
mai sus (11,1%). La specia Mus musculus dominanța este mai mică decât la M.spicilegus
(2,8%), la Microtus arvalis și specia geamănă – Microtus rossiaemeridionalis
– constituie respectiv 6,5% și 2,8%, iar pentru Apodemus flavicollis s-a constatat o
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micșorare în habitatele adiacente (2%).
Apodemus sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare în zona de ecoton
(60%), dar și în habitatele adiacente (46%) (Fig.3). Ea este urmată de Apodemus uralensis
– cu 40% și 31% respectiv. Pentru Microtus arvalis se înregistrează o frecvență de 15%
la ecoton și 40% în biotopurile învecinate, iar pentru Microtus rossiaemeridionalis –
invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de rozătoare sunt mai frecvente la ecoton.
Apodemus sylvaticus este o specie constantă în biotopurile studiate, cu excepția
viței-de-vie neprelucrate (6,5%) și pârloagei (7,4%), unde este caracteristică în perioada
de toamnă. Manifestă un potențial foarte mare de adaptare.
Apodemus uralensis. Într-un număr mare de habitate nu s-a înregistrat prezența
acestei specii. Este o specie caracteristică în grâu (6,7%), grâu-porumb (5,3%), accesorie
în miriștea de grâu-floarea-soarelui (2,1%) și pârloagă (1,6%).
Mus spicilegus. Constantă în unele habitate de la ecoton, caracteristică la ecotonul
grâu – porumb (8,8%).
Mus musculus. În majoritatea biotopurilor studiate n-a fost identificată. Accesorie
în câmpul de floarea-soarelui (1,4%) și accidentală în pârloagă (0,2%).
Microtus arvalis. Specie plantivoră. Odată cu dispariția habitatelor masive de
ierburi multianuale își menține prezența constantă în pârloagă lucernă (48,5%), lucernă
(25%), floarea-soarelui (22,2%) și grâu (13,3%).

Figura 3. Indicele frecvenței speciilor de rozătoare în zona de ecoton și habitatele
adiacente.

Microtus rossiaemeridionalis. Specie constantă la ecotonul pădure-porumb
(18,5%), accesorie în livadă (4,2%) și vie neprelucrată (2,2%).
Apodemus flavicollis. Constantă la ecotonurile ecosistemele silvice - agrocenoză
mai puțin afectate.
Myodes glareolus. Constantă în pădure (11,1%) și pădure-pajiște (19,8%). În
agrocenoze este înregistrată în perioada de reproducere, pe unele câmpuri de ierburi
furajere adiacente, până la distanţe de 100-200 m de pădure.
Apodemus agrarius. În trecut avea o semnificaţie accesorie în fâșiile forestiere de
salcâm, la liziera pădurilor luminoase. În prezent persistă cu o semnificație majorată în
pădurile de salcâm (75%) și la ecotonul pădurii cu agrocenozele (22,2-25%).
Cricetulus migratorius. În ultimii ani se înregistrează mai puțin prezența acestei
specii, fiind accesorie în grâu-porumb (1,8%).
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În ecotonul ecosistemelor silvice s-a înregistrat o diversitate redusă a speciilor
de rozătoare de 0,89 [4]. Una din cauze ar fi tăierile şi defrişările masive, precum și
factorii recreativi. În habitatele adiacente se manifestă același proces de reducere a
diversității (0,79). Dominanța speciei Apodemus flavicollis este 39%, iar a speciilor
Apodemus sylvaticus și Apodemus agrarius – respectiv 14% și 13%. Pentru Myodes
glareolus acest parametru are valoarea de 34%. Scăderea în ultima perioadă a ponderii
speciei tipice de pădure – Apodemus flavicollis reprezintă un indice al influenței nefaste
a factorului antropic asupra ecosistemelor silvice. S-a stabilit, că densitatea relativă
medie a speciilor de rozătoare în zona de ecoton a ecosistemelor silvice cu pajiștea o
depășește pe cea de pe pajiște (Fig.4). S-a înregistrat o descreștere a acestui parametru
din anul 2015 spre 2016, cele mai mari valori fiind în a.2017.

Figura 4. Densitatea relativă medie a speciilor de rozătoare în ecosistemele silvice.

S-a determinat, că la ecotonul ecosistemului silvic dominante sunt speciile
Apodemus flavicollis (36-39%) și Myodes glareolus (30-35%). Prima specie este și
cea mai frecventă (cca 100%). Ele sunt urmate de Apodemus agrarius (12-19%) și
Apodemus sylvaticus (10-15%).
Speciile Apodemus flavicollis și Myodes glareolus se consideră constante în zona
de ecoton, Apodemus agrarius și Apodemus sylvaticus – caracteristice, iar Driomys
nitedula – accidentală. În habitatele adiacente domină specia Apodemus sylvaticus
(37-53%) cu o frecvență de 48-100%, fiind constantă.
Concluzii
1. S-a determinat, că diversitatea comunităţilor de rozătoare la ecoton se micșorează
de la 2,12 primăvara la 1,89 toamna și în habitatele adiacente – respectiv de la 1,61 la
1,31, fapt explicabil prin influența intensă a factorului antropic în perioada de toamnă.
Valorile indicelui diversității sunt mai mari la ecoton.
2. S-a stabilit, că în zona de ecoton dominante sunt speciile Apodemus sylvaticus
(41%) și Apodemus uralensis (19,6%). Pentru Mus spicilegus s-a înregistrat o dominanță
de 10,6%, iar la Microtus arvalis de 5,3% și M.rossiaemeridionalis – 2%.
3. S-a elucidat că Apodemus sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare
în zona de ecoton (60%), dar și în habitatele adiacente (46%). Ea este urmată de
Mus spicilegus – cu 50% la ecoton. Pentru Microtus arvalis se înregistrează o
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frecvență de 15% la ecoton și 40% în biotopurile învecinate, iar pentru Microtus
rossiaemeridionalis – invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de rozătoare sunt mai
frecvente la ecoton.
4. S-a înregistrat la ecotonul ecosistemelor silvice, dar și în habitatele adiacente o
diversitate redusă a speciilor de rozătoare respectiv de 0,89 și 0,79. Una din cauze ar fi
tăierile şi defrişările masive, precum și factorii recreativi.
5. În conformitate cu legea biodiversității în biotopurile studiate s-a stabilit prezența
unui număr mic de specii cu un efectiv majorat și a unui număr mai mare de specii cu
un efectiv mic.
Lucrarea a fost realizată în cadrul
15.187.0211F.

proiectului

de cercetări fundamentale
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DIVERSITATEA COMUNITĂȚILOR MACROBENTONICE ÎN
REZERVAȚIA «IAGORLÂC»
Bоgatîi Dinu
Institutul de Zoologie
Rezumat

A fost studiată componența calitativă și cantitativă a macrozoobentosului rezervației
«Iagorlâc» pe acvatoriul gârlei. S-a constatat, că distribuirea neuniformă a faunei
bentonice este condiționată de neomogenitatea caracterului sedimentelor în diferite
sectoare ale gârlei și de influența lacului de acumulare Dubăsari. Cele mai favorabile
sectoare pentru dezvoltarea macrozoobentosului sunt stațiile «Ustie» și «Baza» unde s-a
înregistrat o diversitate mai înaltă. Cel mai nefavorabil sector este «Doibani».
Cuvinte cheie: macrozoobentos, Iagorlâc
Depus la redacție 6 decembrie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresă pentru corespondență: Bogatîi Dinu, Institutul de Zoologie,
str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova; E-mail: dinuves@mail.ru;
tel. (+373 22) 73 98 09

Introducere
Rezervația a fost fondată la 15 februarie 1988 cu scopul de a păstra biodiversitatea
ecosistemelor acestor teritorii, a studia impactul antropic asupra lor și pentru
evidențierea proceselor de restabilire a ecosistemelor [11,12,14]. Modificările, care
au loc în structura biocenozelor bentonice servesc drept indicator sigur al nivelului
trofic al bazinului acvatic [1]. Studierea zoobentosului bazinelor acvatice din Republica
Moldova are o importanță semnificativă din punct de vedere ecologic, deoarece
influența diferitor factori naturali și antropici se răsfrânge într-o mare măsură asupra
efectivului și diversității faunei bentonice. În același timp, zoobentosul este o sursă
nutritivă importantă pentru ihtiofaună, care, la rândul său, are o semnificație economică
majoră.
Gîrla Iagorlâc este o parte componentă a rezervației și s-a format în rezultatul
revărsării fluviului Nistru după construcția barajului Dubăsari și, deoarece ocupă cea
mai mare suprafață a rezervației, cercetările faunei și florei acesteia au o importanță
deosebită în investigațiile privind starea rezervației «Iagorlâc» în întregime [1].
În afară de aceasta, rezultatele cercetărilor efectuate în rezervația Iagorlâc pot fi utilizate
în procesul didactic preuniversitar și universitar pentru cunoașterea capitalului natural
regional și ca componentă de bază în educația ecologică.
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Material și metode
În calitate de obiect de studiu au servit comunitățile macrozoobentonice din rezervația
Iagоrlâc. Investigațiile macrozoobentosului rezervației Iagorlâc au fost efectuate cu
scopul studierii componenței taxonomice, distribuției, efectivului și biomasei diferitor
grupe de nevertebrate bentonice în diferite sectoare.
Eșantioanele de macrozoobentos au fost colectate sezonier (primăvara, vara și
toamna) de pe substratul gârlei Iagorlâc pe parcursul anilor 2010-2018. Prelevarea
probelor s-a efectuat cu ajutorul dispozitivului Petersen cu aria de captare a materialului
bentonic de 0,025 m2 din șapte stațiuni numite convențional: «Baza», «Starâi Most»,
«Doibani», «Pereșeec», «Ustie», «Țîbuleuca», «Suhoi Iagorlâc». Eșantioanele au fost
procesate conform ghidului de prelevare a probelor hidrochimice și hidrobiologice [3].
Biomasa moluștelor a fost calculată cu ajutorul programului «Benthos» [13].
Rezultate și discuții
Conform rezultatelor cercetărilor efectuate în perioada anilor 2010-2018 în
componența faunei bentonice a gîrlei Iagorlâc au fost înregistrate 30 specii de
nevertebrate (Tabelul 1).
Tabelul 1. Diversitatea taxonomică a zoobentosului gârlei Iagorlâc în perioada anilor
2010-2018.
Pereșeec

Starâi
Most

Doibani

Suhoi
Iagorlâc

Țîbuleuca

Ustie

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

β

+

-

-

+

+

+

+

β

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

Taxoni

Oligochete
Tubifex tubife (O. F. Müller, 1774)
Limnodrilus hoffmeisteri (Claparède, 1862)
L. udekemianus (Claparède, 1862)
Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)
Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901)
Ophidonais serpentina (O.F. Müller, 1773)
Chironomide
Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)
Ch. thummi (Kieffer, 1911)
Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918)
Tanypus punctipennis (Meigen, 1818)
Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913)
Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)
Cricotopus silvestris (Fabricius, 1794)
Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918)
Trichoptere
Hydropsyche ornatula (McLachlan, 1878)
Efemeroptere
Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767)
Heteroptere
Plea minutissima (Leach, 1817)
Odonate

Stațiile de captare a probelor
Baza

S*

p
p-α
β

p
p

β
о-β
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Crustacei superiori
Dikerogamarus villosus (Sowinsky, 1894)
Chaetogammarus tenellus (G. O. Sars, 1914)
Corophium curvispinum (G. O. Sars, 1985)
Limnomysis benedeni (Czerniavsky, 1882)
o
Pseudocuma rostrata (G.O. Sars, 1894)
Moluște
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
o-β
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
β
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) β
Unio pictorum (Linnaeus, 175)
β
Diptere
Chaoborus sp.
Ceratopogon sp.
Sialide
Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)

-

-

-

+

-

-

-

+
+

-

-

-

+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
-

+
-

+
+

-

+
+
+

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

-

-

-

-

-

-

+

Notă: *S valența saprobică a speciei: o – oligosaprobă, β-mezosaprobă, α-mezosaprobă,
p- polisaprobă.

Cea mai bogată diversitate taxonomică (21 specii) a fost înregistrată în stația
«Ustie», unde sub influența lacului de acumulare Dubăsari sunt înregistrați curenți
puternici de apă, iar sedimentele mâloase creează condiții favorabile pentru dezvoltarea
macrozoobentosului. Un număr mai redus de specii a fost identificat în stația «Starâi
Most» (13 specii), condiționat de caracterul dens al sedimentelor argilo-nisipoase
și în stația «Doibani» (13 specii) din cauza caracterului specific al sedimentelor cu
excremente de păsări, miros neplăcut și insuficiență de oxigen.
Zoobentosul gârlei Iagorlâc a fost împărțit convențional în două grupe de bază:
zoobentosul «moale», care constă din organisme fără cochilie calcaroasă (anelide,
crusatacei, celenterate, chironomide și alte larve de insecte) și moluște. În gârla Iagorlâc
zoobentosul «moale» constă în special din anelide și insecte amfibionte. Numeric
zoobentosul «moale» predomină, pe contul complexului oligocheto-hironomidic
(vermi oligocheți și chironomide). În gîrla Iagorlâc au fost identificate 13 grupe de
macrozoobentos (Tabeleul 2).
Efectivul maximal al oligochetelor 5933 ex./m2 cu biomasa de 12,30 g/m2 a fost
înregistrat în anul 2010 în stația «Ustie». În lacul de acumulare Dubăsari viermii
policheți (Polychaeta) au fost identificați în anii 2011 și 2012 cu un efectiv numeric
redus [2, 6].
În ceea ce privește populația chironomidelor, o corelație semnificativă a numărului
lor de caracterul substratului nu a fost observată, cu excepția speciei Chironomus
plumosus, care a fost identificată cu un efectiv majorat în stațiile cu substrat mai
afânat. Din această cauză larvele acestei specii sunt mai numeroase în stațiile «Baza»,
«Pereșeec» și «Doibani». Efectivul maximal al speciei Chironomus plumosus a fost
înregistrat în anul 2011 în stațiunea «Baza» - 1080 ex./m2 cu biomasa de 11,74 g/m2.
Crustaceii superiori au fost identificați în gârla Iagorlâc în special la stațiile
«Ustie» și «Țîbuleuca», mai mult influențate de lacul de acumulare Dubăsari, unde
crustaceele de asemenea se întâlnesc în cantități mari. Tot aici sunt multe moluște ceia
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ce confirmă legătura simbiotică a crustaceelor și moluștelor bivalve [10]. În cantități
mai mici crustaceele au fost identificate în stațiile «Baza» și «Pereșeec». Crustaceele
superioare sunt reprezentate prin cumacee (Cumacea), mizide (Misidacea) și
amfipode (Amphipoda).
Tabelul 2. Diversitatea grupelor principale din componența macrozoobentosului din
gîrla Iagorlâc în perioada anilor 2010-2018
Stațiile de captare a probelor
Grupa
Starâi
Suhoi
zoobentosului Baza Pereșeec
Doibani
Țâbuleuca Ustie
Most
Iagorlâc
Oligochete
+
+
+
+
+
+
+
Choronomide
+
+
+
+
+
+
+
Amfipode
+
+
+
+
+
+
Miside
+
+
Cumacee
+
+
Ceratopogon
+
+
+
+
+
+
+
Chaoborus
+
+
+
+
+
+
+
Efemeroptere
+
+
+
Hetereoptere
+
+
+
+
Trichoptere
+
+
+
+
+
Odonate
+
Melagoptere
+
Moluște
+
+
+
+
+
+

Larvele de efemeroptere (Ephemeroptera) au fost găsite în probe într-un
număr foarte mic în anul 2010 în stația «Doibani» și «Ustie», iar în anul 2011
în stația «Țîbuleuca».
Alte animale nevertebrate cum sunt larvele de haoboride și de ceratopogonide, se
întâlnesc în gârla Iagorlîc într-un număr mic, însă sunt repartizate uniform pe acvatoriul
ecosistemului acvatic și sunt identificate în toate stațiile de prelevare a probelor.
Doar în anul 2010 în stația «Ustie» a fost identificat un exemplar de Sialis lutaria.
Pe parcursul anilor 2010-2018 efectivul zoobentosului «moale» varia în limite mari
de la 845 ex/m2 în anul 2013 până la 3382 ex/m2 în anul 2010, iar efectivul zoobentosului
total de la 1243 ex/m2 în anul 2013 până la 3898 în anul 2010. În anul 2016 efectivul
zoobentosului moale a ajuns practic la nivelul anului 2010 și a constituit 3844 ex/m2,
iar în anul 2018 acest indiciu a constituit 2890 ex/m2.
Biomasa zoobentosului «moale» de asemenea oscila în limite mari de la 2,45 g/m2
(anul 2013) până la 10,94 g/m2 (anul 2016), iar a zoobentosului total - de la 17,35 g/m2
(anul 2011) până la 684,21 g/m2 (anul 2015). Aceasta se datorește faptului că biomasa
zoobentosului total este determinată de populația moluștelor, masa individuală a cărora
este comparativ mai mare decât masa individuală a indivizilor zoobentosului «moale».
Din această cauză în anul 2011 masa zoobentosului total a fost neînsemnată, deoarece
ponderea moluștelor era de asemenea neînsemnată (0,1%), însă în anul 2015 ponderea
era de 37%, iar ponderea generală a dreisenei pentru perioada anilor 2010-1018 a fost
de 22 % după efectiv și 77% după biomasă.
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Moluștele au fost prezentate preponderent de specia Dreissena polymorphа,
și anume în stațiile «Țîbuleuca» și «Ustie», deoarece anume aceste stații suportă o
influență mai puternică din partea lacului de acumulare Dubăsari.
Un număr mic de moluște a fost atestat în stația «Ustie» în anul 2014 (3373 ex./m2
cu biomasa de 875,57 g/m2). În probe au fost identificate exemplare ale speciilor din
genul Anodonta (la st. «Suhoi Iagorlâc»), Unio (la st. «Suhoi Iagorlâc», «Starâi Most»)
și Viviparus (la st. «Pereșeec») [2].
Densitatea maximală a zoobentosului total a fost semnalată în anul 2010 la stația
«Ustie» (8866 ex./m2), iar biomasa maximală, a fost înregistrată la stația «Ustie» în
anul 2015, care se explică prin majorarea ponderii moluștelor în probe (55% în anul
2015 față de 21 % în anul 2010).
Un număr relativ mare al dreisenei se menține permanent în stațiile «Ustie»
și «Țîbuleuca». Tot aici a fost înregistrat un număr mare de crustacee, ce confirmă
prezența relațiilor simbiotice între moluștele bivalve și amfipode [10]. Oligochetele au
fost mai numeroase la stațiile «Baza», «Pereșeec», «Doibani», «Țîbuleuca» și «Ustie»,
unde substratul constă din nămol și detritus.
În rezervația «Iagorlâc» în toate stațiunile de colectare a probelor bentonice,
caracterul sedimentelor a fost neomogen [4, 6-9]. Acest fapt influența puternic fauna
bentonică, compoziția căreia se deosebea semnificativ pe acvatoriul bazinului acvatic.
În stația «Ustie» sedimentele sunt reprezentate printr-un amestec de nămol,
calcar și cochilii de moluște, iar zoobentosul este reprezentat preponderent de
oligochete, aglomerații considerabile ale moluștei Dreissena polymorpha Pallas și
diversitate înaltă a nevertebratelor. Dintre oligochete sunt dominante speciile Tubifex
tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, L. udekemiaus, dintre chironomide: Chironomus
plumosus, Cryptochironomus defectus, iar dintre crustacee: Dikerogamarus villosus,
Chaetogammarus tenellus.
În regiunea stației «Țîbuleuca» caracterul sedimentelora fost asemănător și,
respectiv, cu aceiași componență a zoobentosului. Dintre oligochete sunt dominante
speciile: Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, dintre chironomide: Chironomus
plumosus, iar dintre crustacee domină două specii Dikerogamarus villosus și
Chaetogammarus tenellus.
În probele bentonice prelevate moluștele erau înregistrate numai la stațiile «Ustie»
și «Țîbuleuca» și erau reprezentate numai de molusca bivalvă Dreissena polymorpha
cu un efectiv numeric considerabil. Acest fapt se datorește probabil influenței
lacului de acumulare Dubăsari unde aceste moluște de asemenea se întâlnesc în
cantități mari [5, 6].
În regiunea stației «Starâi Most» - sedimentele bentonice sunt alcătuite din argilă
și nisip, practic lipsește mâlul ceea ce se răsfrânge negativ asupra faunei anelidelor.
Indivizii găsiți aici sunt de dimensiuni mici și cu masă individuală redusă. Diversitatea
generala a zoobentosului de asemenea, este săracă. Intr-un număr relativ mic se întâlnesc
oligochetele (Oligochaeta) chironomidele (Chironomidae), larvele de haboride
(Chaoborus) și de ceratopogonide (Ceratopogon). Printre viermii inelați domină Stylaria
lacustris, iar dintre chironomide Chironomus thummi, Polypedilum nubeculosum,
Cricotopus silvestris. În această stație nu au fost identificate moluștele.
În stația «Baza» depunerile subacvatice constau în special din rămășițe de
plante, ceea ce se datorește resturilor de macrofite, care se află în apropierea acestei
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stațiuni. Aici sunt puține oligochete, însă sunt multe chironomide, ceratopogonide și
haoboride. Domină numeric speciile de chironomide: Cryptochironomus defectus,
Polypedilum nubeculosum, iar din diptere într-un număr mare se întâlnesc Ceratopogon
și Chaoborus sp.
În preajma stației «Pereșeec» caracterul depunerilor subacvatice este același cu
o componență a faunei bentonice asemănătoare, însă printre chironomide predomină
Chironomus plumosus, iar densitatea ceratopogonidelor și haoboridelor era
mult mai mică.
Lângă stația «Doibani» substratul constă practic numai din excrementele păsărilor
înotătoare. Probele au un miros puternic neplăcut de descompunere a substanțelor
organice. Tot aici se observa o adâncime redusă (1-1,5 m) și o încălzire mai puternică
a apei în perioada caldă a anului. În această stație este înregistrat un număr mare
de oligochete. De asemenea, în probe au fost găsite chironomide, haoboride și
ceratopogonide. Moluștele nu au fost depistate în acest sector. Ceea ce se datorește
faptului că dreisena, fiind organism al perifitonului, nu suportă sedimentele mâloase
[10]. Din oligochete aici domină Limnodrilus hoffmeisteri, L. udekemiaus, iar printre
chironomide - Chironomus plumosus, Ch. thumi.
În regiunea stației «Suhoi Iagorlâc» substratul constă practic numai din calcar
cu un amestec de detritus vegetal. Aici oligochetele sunt relativ puțin numeroase
printre care domină Stylaria lacustris. Din chironomide domină Chironomus thummi,
Procladius ferrugineus, Tanypus punetipennis, Polypedilum nubeculosum. Crustaceii
sunt reprezentați numai prin amfipode și anume prin specia Dikerogamarus villosus.
Concluzii
1. În gârla ”Iagorlâc” macrozoobentosul este reprezentat prin 13 grupe, care includ
30 specii de nevertebrate. Numeric predomină zoobentosul «moale». Oligochetele și
larvele de chironomide formează așa numitul complex oligocheto-chirinomidic, care
constituie partea principală a efectivului și a biomasei zoobentosului «moale».
2. În biomasa faunei bentonice totale predomină moluștele cea ce se explică
prin masa individuală relativ înaltă a acestora. Zoobentosul «moale» din rezervația
«Iagorlâc» este reprezentat de următoarele grupe bentonice: oligochete, larve de
chironomide, crustacee superioare, larve de haoboride, larve de tricoptere, larve de
ceratopogonide.
3. Fauna moluștelor este reprezentată de speciile din genurile Dreissena,
Anodonta, Unio, Viviparus.
4. În gârla «Iagorlâc» caracterul sedimentelor este diferit, de aceia componența
faunei bentonice se deosebește considerabil în diferite sectoare a bazinului acvatic.
Stațiile «Ustie» și «Țîbuleuca» sunt influențate semnificativ de lacul de acumulare
Dubăsari, ceia ce se manifestă prin dezvoltarea abundentă a populației de Dreissena
polymorpha și amfipode, și printr-un număr maximal de specii în stația «Ustie».
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MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA
INFLUENȚA UNOR COMPUȘI CHIMICI NOI ASUPRA
PROCESELOR ENZIMATICE LA ESCHERICHIA COLI ȘI
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Zariciuc Elena
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”
Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele testării in vitro a acțiunii unor compuși noi asupra
activității proteazelor extracelulare și enzimelor antioxidante catalaza și superoxid
dismutaza extra- și intracelulare la Staphylococcus aureus ATCC®25922™, precum și a
enzimelor antioxidante la Escherichia coli ATCC®25923™.
Concentrațiile minime de inhibiție ale enotaninei solubile și compușilor chimici
noi, care conțin segmentul tiosemicarbazonic se manifestă ca inhibitori puternici ai
activității factorilor de patogenitate intra- și extracelulari la ambele tulpini studiate.
Concentrațiile mai joase decât cele minime de inhibiție pot induce atât sporirea, cât și
scăderea activității enzimatice la Escherichia coli ATCC®25923™ și Staphylococcus
aureus ATCC®25922™. Cel mai eficient inhibitor al activității enzimatice la acele
două tulpini dintre cei studiați este cloro-{N-(3,4-dimetilfenil)-2-[1-(2-hidroxifenil)
etiliden]-hidrazincarbotio -amido(1-)}nichelul, care în concentrație de 0,4 µg/ml elimină
complet activitatea catalazei extracelulare și o inhibă cu peste 70% pe cea a catalazei
intracelulare.
Cuvinte cheie: enotanină solubilă, derivați ai tiosemicarbazonei, inhibarea activității
enzimatice, protează, catalază, superoxid dismutază
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Zariciuc Elena, Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ”N.Testemițanu”, str. N.Testemițanu 26/2, Bloc didactic nr.6, Chișinău,
Republica Moldove; e-mail: erusnac@yahoo.com

Introducere
Staphylococcus aureus și Escherichia coli sunt doi patogeni care prezintă cauză
principală a bacteremiei comunitare dobândite și celei spitalicești. Staphylococcus
aureus este agentul patogen cel mai frecvent izolat din infecțiile pielii umane și
este principala cauză a infecțiilor nosocomiale la nivelul plăgilor. Bacterimia cu
Staphylococcus aureus poate afecta practic a orice parte a corpului și de cele mai
multe ori este asociată cu anumite complicații. Aceste complicații pot duce la maladii
severe, având ca rezultat o morbiditate și o mortalitate semnificativă. Complicațiile
bacteremiei stafilococice sunt frecvente, apărând la rate care variază de la 11% la 53%.
Unele dintre ele necesită adesea aplicarea terapiilor intensive și sunt asociate cu un
prognostic pesimist, în special din cauza dificultăți de a obține un diagnostic corect în
timp util [5, 11, 21].
Escherichia coli este una dintre cele mai frecvente cauze ale multor infecții
bacteriene, cum ar fi colecistita, colangita, infecțiile căilor urinare, diareea
călătorului și alte infecții clinice, cum ar fi meningita neonatală și pneumonia [4, 5].
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Formele patogene extraintestinale de Escherichia coli sunt o cauză frecventă a
bacteriemiei și sepsisului, iar gradul de severitate a acestora sunt determinate atât de
calea de pătrundere a patogenului, cât și de vârsta persoanelor afectate [13].
Ambii agenți patogeni posedă un arsenal bogat de factori de virulență, principalii
fiind toxinele și sistemul enzimatic extra și intracelular. Datorită acestor factori de
virulență patogenii, în special formele lor rezistente la acțiunea antibioticelor, evită
acțiunea sistemului imunitar al gazdei, conducând la infecții recurente / cronice,
inflamație de lungă durată și vindecare întârziată. Infecțiile inițial ușoare se pot dezvolta
în infecții invazive care în cele din urmă duc la septicemie.
Printre factorii de virulență produși de Staphylococcus aureus sunt toxinele, factorii
imunomodulatori și exoenzimele (proteaze, lipaze, nucleaze, catalaza, superoxid
dismutaza, coagulaza, betalactamaza ș.a.). Rezultatele investigațiilor realizate atât in
vitro, cât și in vivo indică faptul că S. aureus exprimă factori de virulență ca o adaptare
la mediul gazdă [16]. Enzimele fac izolatele specifice de Staphylococcus aureus mai
patogene și dau naștere unui spectru variat de maladiivariind de la infecții minore până
la cele mortale [18]. Penetrarea patogenilor prin barierele naturale ale corpului și prin
mucoase este a asigurată de enzilele care distrug componentele structurale de bază ale
acestora, în special proteinele și lipidele, proces realizat de enzimele proteolitice și
lipolitice secretate [14, 15].
Proteazele produse de patogeni acționează pentru a furniza substanțe nutritive
și a facilita răspândirea bacteriilor prin degradarea nespecifică a țesutului gazdă și a
proteinelor bacterile de suprafață, dar posedă, de asemenea și funcții mai specifice.
Astfel proteazele extracelulare produse de S. aureus asigură protecția împotriva
sistemului imunitar înnăscut, atât la nivelul celular, cât și la cel de organe, sisteme
de organe și organism, ceea ce, la rândul său, are un impact puternic asupra progresiei
infecțiilor stafilococice localizate și sistemice. De asemenea, ele joacă un rol important
în determinarea cantității proteinelor de suprafață și procesarea factorilor secretați [19].
Proteazele se pare a fi responsabile de inactivarea complementului uman, care este una
dintre primele linii de apărare împotriva agenților patogeni bacterieni, iar S. aureus
și E.coli expresează mai mulți inhibitori specifici ai complementului, iar roteazele
extracelulare sunt inhibitori puternici ai complementului uman [10].
Unul dintre cele mai eficiente mecanisme de protecție a macroorganismului contra
invaziei patogenilor, este procesul de eliminare a speciilor reactive ale oxigenului,
care au o funcție bactericidă prin distrugerea ADN-ului, a lipidelor, a proteinelor și
a membranei patogenului. Pentru a supraviețui, a se replica și disemina în tot corpul,
agenții patogeni bacterieni trebuie să depășească atacul antimicrobian oxidativ produs de
macrofage. Enzimele care distrug speciile reactive ale oxigenului, incluzând catalazele,
peroxidazele și superoxid dismutazele, sunt utilizate de majoritatea bacteriilor pentru a
supraviețui în condiții de stres oxidativ [20]. Efectele pozitive ale superoxid dismitazei
și catalazei în protecția patogenilor contra mecanismelor de protecție ale gazdei pot fi
urmărite atât in vitro, cât și in vivo [3].
Investigațiile realizate în sisteme in vitro și in vivo au demonstrat, că acțiunea
substanțelor cu efect bacteriostatic și bactericid produc fluctuații foarte semnificative
ale nivelului de sinteză și eliminare a enzimelor antioxidante de către patogeni.
Astfel, sub acțiunea nanofierului zero-valent la Escherichia coli are loc dereglarea
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producerii atât a tuturor formelor de superoxid dismutază, cât și a celor de catalază [4].
Sub influența 2- (2-nitrovinil) furanului a fost observată o creștere semnificativă
a activității superoxid dismutazei și a catalazei la Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa și Staphylococcus aureus [2].
Anterior a fost demonstrată acțiunea antibacteriană a unor compuși chimici noi
autohtoni asupra mai multor tulpini de microorganisme patogene, dar nu a fost explicat
mecanismul de acțiune a acestora [7, 8, 9, 12, 22, 23]. În scopul evidențierii unor
efecte ale compușilor noi asupra a doi patogeni Escherichia coli și Staphylococcus
aureus a fost studiată modificarea nivelului de activitate a proteazelor extracelulare
și a enzimelor antioxidante produse de microorganisme la acțiunea compușilor
cu efect antibacterian.
Material și metode
Pentru cercetare au fost incluse 5 substanțe cu proprietăți antimicrobiene:
enotanina hidrosolubilă, obținut prin oxidarea enotaninei insolubile în apă, extras
din semințele de struguri; Metil-N’-[(2-hidroxinaftalen-1-il)metiliden]-N-prop-2en-1-ilhidrazonotioatul;
Cloro-{N-(3,4-dimetilfenil)-2-[1-(2-hidroxifenil)etiliden]hidrazincarbotio-amido(1-)}nichel; și doi derivaţi noi ai acidului 4-formil-3-hidroxi2-naftoic cu formula:

Unde: R=H sau R=C6H5.
Substanțele respective au fost adăugate la mediul nutritiv în cantitate de ¼; ½;
și 1 CMI. În calitate de microorganisme de referință pentru determinarea modificării
activității enzimatice sub acțiune compușilor menționați mai sus au fost utilizate tulpinile:
Staphylococcus aureus ATCC®25922™ și Escherichia coli ATCC®25923™
Creșterea culturilor microbiene
Pentru creșterea culturilor bacteriene a fost utilizat mediul standard - bulion
peptonat, 2% cu pH ajustat la 7,0. Mediile de cultură se prepară în conformitate cu
instrucțiunea producătorului. Pentru inocul este utilizată cultura pură de 24 ore de
microorganisme crescute pe medii nutritive solide. Sunt selectate mai multe colonii
similare bine izolate. Cu ajutorul ansei se colectează cantități mici din vârful coloniei
și se transferă într-un tub cu o soluție izotonică sterilă de clorură de sodiu, astfel ca
acesta să corespundă exact standardului de turbiditate de 0,5 după McFarland. Inoculul
urmează a fi utilizat în decurs de 15 minute după preparare. Culturile bacteriene sunt
incubate la o temperatură de 35°C timp de 24 ore.
Obținerea lichidului cultural și a extractului celular. Celulele se separă de mediul
nutritiv prin centrifugare la 6000 g timp de 5 min. Obținerea extratului celular se
efectuează din sedimentul celular cu utilizarea bilelor din sticlă conform descrierii
prezentate de Saxena S și Gomber C. [17].
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Activitatea proteazelor extracelulare a fost determinată prin aplicarea testului de
colagenază impregnată cu colorant azolic, după cum au descris Saxena S și Gomber
C. [17]. Pentru determinarea catalazei a fost aplicată metoda spectrofotometrică
propusă de Abey în 1984 [1]. Determinarea activității superoxid dismutazei (SOD)
a fost realizată în baza principiului bazat pe capacitatea enzimei de a inhiba reacțiile
fotochimice de reducere a tetrazoliului nitroalbastru în conformitate cu metoda propusă
de Giannopolitis și Ries în 1972 [6]
Rezultate și discuții
Anterior a fost demonstrat, că enotanina hidrosolubilă, obținută din semințe
de struguri prin procedeul de solubilizare oxidativă a formei insolubile, are acțiune
bacteriostatică față de tulpina Staphylococcus aureus ATCC®25922™ la o concentrație
de 3 mg/ml și acțiune bactericidă, fiind aplicat în concentrație dublă de 6 mg/ml.
Aceleași concentrații minime de inhibiție și bactericide au fost stabilite și în raport cu
tulpina Escherichia coli ATCC®25923™. Pentru a evidenția efectele acestei substanțe
asupra proceselor enzimatice la cele două tulpini de microorganisme patogene au fost
aplicate concentrații mai mici și egale cu concentrația minimă de inhibiție: 0,75 mg/
ml; 1,50 mg/ml și 3 mg/ml, astfel, ca culturile microbiene să rămână viabile pe durata
acțiunii compusului antimicrobian. Durata contactului culturii bacteriene cu enotanina
hidrosolubilă a fost de 24 ore, după care biomasa a fost colectată, iar testele enzimatice
au fost efectuate atât în lichidul cultural, cât și în extractele celulare obținute.
Activitatea exoenzimelor depistată în lichidul cultural obținut după incubarea
culturilor de S.aureus și E.coli cu enotanină hidrosolubilă, comparativ cu culturile
crescute pe mediu standard sunt prezentate în figura 1.

Fig.1. Modificarea activității exoenzimelor la Staphylococcus aureus ATCC®25922™
și Escherichia coli ATCC®25923™ la interacțiunea culturilor cu enotanina
hidrosolubilă.

Ambele culturi microbiene se caracterizează prin activitate pronunțată a
enzimelor antioxidante catalaza și superoxid dismutaza în mediul extracelular.
La stafiloc de asemenea se mai atestă și o activitate proteolitică. Aceasta din urmă scade
semnificativ (cu peste 45% față de martor) la toate concentrațiile de enotanină aplicate.
Diferență semnificativă între variantele cu diferite concentrații nu au fost depistate.
Activitatea enzimelor antioxidante exocelulare de asemenea scade în mediul cultural la
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Staphylococcus aureus ATCC®25922™. Această scădere este doză-dependentă și este
mai pronunțată la concentrațiile de 1,5 și 3,0 mg/ml compus antibacterian.
În cazul tulpinii Escherichia coli ATCC®25923™ rezultatele obținute diferă.
Astfel, la adăugarea enotaninei se atestă o creștere semnificativă a activității catalazei
(la concentrația de 0,75 mg/ml) și a superoxid dismutazei (la concentrația de
1,50 mg/ml). În schimb concentrația d3 3 mg/ml, care a fost stabilită ca fiind minim
inhibitorie, duce la o scădere de peste 2 ori a activității superoxid dismutazei și de
aproape 2 ori a catalazei.
Activitatea enzimelor antioxidante intracelulare de asemenea se modifică la
interacțiunea culturilor microbiene cu enotanina hidrosilubilă. Rezultatele obținute
sunt prezentate în figura 2.

Fig.2. Modificarea activității endoenzimelor antioxidante la Staphylococcus aureus
ATCC®25922™ și Escherichia coli ATCC®25923™ la interacțiunea culturilor cu
enotanină hidrosolubilă.

După cum se poate vedea din figura doi, concentrațiile mai joase decât cea minim
inhibitorie duce la creștere semnificativă a activității catalazei și superoxid dismutazei,
în timp ce concentrația înaltă de enotanină (3,0 mg/ml) a provocat o scădere pronunțată
a activității enzimelor antioxidante în interiorul celulelor bacteriene.
Astfel, am observat, că enotanina are acțiune similară asupra activității enzimelor
antioxidante intracelulare în cazul ambelor culturi microbiene studiate. La concentrații
mai joase decât cea minimă de inhibiție are loc o creștere a activității acestor enzime,
iar la concentrația stabilită ca fiind minimă de inhibiție (3 mg/ml) are loc o inhibare
puternică a activității enzimatice antioxidante, ceea ce poate fi una din explicațiile
dereglării mecanismelor de protecție a culturii bacteriene și inhibării procesului de
creștere a culturii.
Cercetările realizate anterior au permis evidențierea unor compuși chimici noi,
care conțin segmentul tiosemicarbazonic, cu efect antimicrobian pronunțat asupra
tulpinii gram+ Staphylococcus aureus ATCC®25922™. Doi dintre acești compuși, și
anume derivaţi noi ai acidului 4-formil-3-hidroxi-2- naftoic cu formulele C13H11N3SO3
• CH3OH și C19H15N3O3S, au fost testați în vederea stabilirii acțiunii lor asupra
activității enzimatice la această tulpină. Concentrația minimă de inhibiție a primului
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compus față de tulpina Staphylococcus aureus ATCC®25922™ a fost de 2,5 mg/
ml, iar concentrațiile utilizate în cercetarea actuală au fost de 0,60; 1,25 și 2,5 mg/ml.
Cel de-al doilea compus are un efect antibacterian mai pronunțat, concentrația minimă
de inhibiție fiind de 0,6 mg/ml, iar concentrațiile aplicate au fost de 0,15; 0,3 și
0,6 mg/ml. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Activitatea enzimatică a Staphylococcus aureus ATCC®25922™ la
interacțiunea culturii cu derivaţi noi ai acidului 4-formil-3-hidroxi-2- naftoic, % față de
martor (cultura netratată).
Enzumele
Proteaze
Superoxid dismutaza
Catalaza
Superoxid dismutaza
Catalaza

C13H11N3SO3 • CH3OH, mg/ml
C19H15N3O3S, mg/ml
0,60
1,25
2,50
0,15
0,30
0,60
Activitatea exoenzimelor, %M
84,6±3,4 32,4±1,7
16,8±2,5
0
0
62,8±2,6 54,6±2,4 46,5±4,2 43,2±2,8 22,8±0,9 6,3±1,1
36,8±0,5 21,4±3,2 20,9±2,3 45,8±3,4 12,5±3,1
0
Activitatea endoenzimelor, %M
124,4±4,2 86,1±2,6 38,3±3,5 74,6±2,2 46,8±2,8 22,5±2,1
146,0±2,9 92,8±1,4 50,8±0,8 60,4±3,0 39,5±0,6 12,8±1,8

Efectul compușilor testați asupra activității exoenzimelor eliberate de cultura de
Staphylococcus aureus ATCC®25922™ a fost negativ în toate variantele experienței.
Prezența compușilor chimici noi duce la inactivarea completă a proteazelor la
concentrațiile egale cu concentrația minimă de inhibiție sau chiar mai mici în cazul
compusului C19H15N3O3S. Activitatea enzimelor antioxidante în mediul extracelular
a fost diminuat în toate cazurile, iar la concentrația de 0.6 mg/ml a compusului
C19H15N3O3S, aceasta practic dispare.
Activitatea superoxid dismutazei și catalazei intracelulare la Staphylococcus aureus
ATCC®25922™ a fost diferită în dependență de compus și concentrația acestuia.
Astfel, la concentrația de 0,6 mg/ml a compusului C13H11N3SO3 activitatea enzimelor
crește, iar la concentrații mai înalte – descrește simțitor. La concentrațiile egale cu CMI
activitatea exozimelor antioxidante scade de 2-7 ori.
Față de tulpina Escherichia coli ATCC®25923™ a fost testată acțiunea a patru
compuși chimici noi cu formulele: C13H11N3SO3 • CH3OH, C19H15N3O3S, C16H17N3OS și
C17H18ClN3NiOS (tab. 2). Primul compus în concentrație de 1,2 mg/ml inhibă creșterea
microorganismului, iar activitatea catalazei și superoxid dismutazei, atât intracelulare,
cât și extracelulare la aplicarea acestei cantități de compus este inhibată cu 40-73%
față de cultura ce crește în condiții standard. Concentrația de 0,3 mg/ml practic nu
modifică activitatea enzimelor antioxidante, iar concentrația de 0,6 mg/ml are efecte
nocive asupra activității enzimelor extracelulare, pe când activitatea enzimelor
intracelulare nu se modifică, ori se modifică foarte puțin. Cel de-al doilea compus
cu formula C19H15N3O3S în cea mai înaltă concentrație aplicată de 2,5 mg/ml inhibă
activitatea catalazei și superoxid dismutazei cu până la 61 % față de martor, iar
concentrațiile mai mici (0,6 și 1,25 mg/ml) au un efect mai slab de inhibiție, iar în
cazul enzimelor secretate în mediul extracelular au chiar efect de stimulare (cu până
la 38% în cazul superoxid dismutazei) a activității enzimatice. Compușii C16H17N3OS
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și C17H18ClN3NiOS au o acțiune de inhibiție foarte pronunțată. Astfel, aplicarea
concentrațiilor minime de inhibiție (0,5 mg/ml de C16H17N3OS și 1,5 µg/ml de
C17H18ClN3NiOS) duc la inhibarea completă a activității enzimatice antioxidante
atât în interiorul, cât și în exteriorul celulelor de Escherichia coli ATCC®25923™.
Cel mai serios este afectată activitatea catalazei, care este complet suprimată în mediul
extracelular și puternic redusă la concentrațiile mai mici în mediul intracelular.
Tabelul 2. Activitatea enzimatică a Escherichia coli ATCC®25923™ la interacțiune
cu compuși chimici noi, ce conțin segmentul tiosemicarbazonic, % față de martor
(cultura netratată).
Activitatea exoenzimelor, %M
Suproxid
Catalaza
dismutaza
C13H11N3SO3 • CH3OH, mg/ml
0,3
104,8±5,2
98,5±2,6
0,6
76,8±1,8
52,6±4,1
1,2
26,8±2,4
35,4±2,3
C19H15N3O3S, mg/ml
0,60
84,2±3,8
90,4±
1,25
72,1±3,8
85,2±
2,50
52,6±1,3
44,9
C16H17N3OS, mg/ml
0,12
32,5±2,7
25,1±2,4
0,25
0
0
0,50
0
0
C17H18ClN3NiOS, µg/ml
0,4
0
52,6±3,6
0,8
0
27,2±3,3
1,5
0
0
Compusul,
concentrația

Activitatea endoenzimelor, %M
Suproxid
Catalaza
dismutaza
99,6±2,9
89,4±4,1
59,6±2,0

102,3±3,5
94,2±4,2
40,3±1,0

112,5±
111,6±
67,5±

138,1±
97,4±
38,4±

45,3±1,6
0
0

24,8±2,0
15,7±2,3
0

27,3±0,6
7,9±1,1
0

62,5±2,4
44,2±3,2
0

Activitatea superoxid dismutazei de asemenea este suprimată complet la
concentrația de 0,25 și 0,50 mg/ml de compus C16H17N3OS în mediul extracelulat și
la concentrația de 0,5 mg/ml in celule. Compusul cu formula C17H18ClN3NiOS aplicat
în concentrații de 1000 ori mai joasă ca ceilalți compuși duce la inhibare completă a
catalazei extracelulare și cu până la peste 90% a catalazei intracelulare. La concentrația
de 1,5 µg/ml de compus activitatea enzimelor antioxidante este egală cu zero, atât în
mediul de cultură, cât și în extractul celular obținut.
Ținând cont de faptul, că proteazele extracelulare și enzimele antioxidante sunt
factori de virulență pe care microorganismele Staphylococcus aureus și Escherichia
coli le aplică pentru a se proteja de mecanismele imune ale gazdei afectate și pentru
a se propaga în organismul atacat, inhibarea activității lor este o premisă bună pentru
succesul în eliminarea acestor patogeni, iar substanțele care posedă o asemenea
acțiune sunt de perspectivă pentru cercetările orientate spre elaborarea de noi
remedii antimicrobiene.
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Concluzii
Concentrațiile minime de inhibiție a enotaninei solubile și compușilor chimici
noi, care conțin segmentul tiosemicarbazonic se manifestă ca inhibitori puternici ai
activității factorilor de patogenitate intra- și extracelulari la ambele tulpini studiate.
Concentrațiile mai joase decât cele minime de inhibiție pot induce atât sporirea,
cât și scăderea activității enzimatice la de Escherichia coli ATCC®25923™ și
Staphylococcus aureus ATCC®25922™.
Cel mai eficient inhibitor al activității enzimatice la acele două tulpini dintre cei
studiați este cloro-{N-(3,4-dimetilfenil)-2-[1-(2-hidroxifenil) etiliden]-hidrazincarbotio
-amido(1-)}nichel, care în concentrație de 0,4 µg/ml elimină complet activitatea
catalazei extracelulare și o inhibă cu peste 70% pe cea a catalazei intracelulare.
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UTILIZAREA NANOPARTICULELOR DE AUR ȘI ARGINT ÎN
CULTIVAREA MICROALGEI DUNALIELLA SALINA
Maftei Elena, Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
Rezumat

A fost demonstrat efectul stimulator al nanoparticulelor de aur și argint cu dimensiunile
de 5 nm și acoperite cu polietilenglicol. Nanoparticulele au fost suplimentate din prima
zi la mediul de cultivare a algei verzi Dunaliella salina CNMN-AV-02 cu salinitate de
120g/l NaCI. Nanoparticulele Ag(PEG) au stimulat producția de biomasă cu 33% și
sinteza β-carotenului cu 36%. Nanoparticulele de Au(PEG) au stimulat carotenogeneza
cu 20%. Efecte toxice ale nanoparticulelor de inhibare a productivității microalgei nu au
fost observate în intervalul concentrațiilor aplicate.
Cuvinte chehe: Au nanoparticule, Ag nanoparticule, Dunaliella salina, biomasa,
caroten.
Depus la redacție 26 decembrie 2018
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Introducere
Dunaliella salina este o microalgă eucariotă care se caracterizează prin producerea
unor cantităţi semnificative de substanţe biologic active, cum ar fi carotenoizi, glicerol,
lipide, fitosteroli, vitamine, minerale și proteine. Dunaliella salina este cunoscută ca
cea mai performantă sursă naturală de β-caroten. Acumularea intensă a β-carotenului
în biomasa de dunalielă are loc la cultivarea ei în condiții de intensitate înaltă a luminii,
temperatură sporită, salinitate ridicată și deficit de nutrienți [14]. Producerea industrială
a β-carotenului din biomasa de Dunaliella salina este pusă la punct de mai multe
companii așa ca: Western Biotechnology LTD şi Betatene LTD din Australia și multe
alte companii de producere din Israel, Statele Unite ale Americii şi China [3].
Dunaliella salina este utilizată în cercetările de determinare a toxicității și a
impactului unor nanomateriale noi asupra mediului [1].
Nanotehnologiile sunt în dezvoltare continuă, având domenii de aplicare
inepuizabile, acestea fiind producerea materialelor de construcție și a coloranților,
tehnologiile alimentare, industria farmaceutică și cosmetică, protecția mediului și
medicină cu scop diagnostic și tratament [8].
În paralel cu dezvoltarea tehnologiilor de producere a nanomaterialelor și cu
diversificarea domeniilor de utilizare a lor devin foarte actuale cercetările cu privire
la problema toxicității lor și impactul asupra mediului. Principalele probleme cu
impact major asupra mediului sunt cele asociate cu toxicitatea acută și de durată a
nanoparticulelor pentru organismele vii [10]. Cu toate acestea, unele studii au
elucidat efectele pozitive ale acestor materiale asupra creșterii celulare sau a
activității metabolice [11].
Datorită dimensiunilor mici (<100 nm), nanoparticulele pot interacționa cu
ușurință cu suprafața celulară și chiar pot pătrunde în citozol [19]. Biodisponibilitatea
considerabilă a nanoparticulelor susține ipoteza că ele pot fi o sursă mai favorabilă
de oligoelemente decât analogii sub formă de săruri și pot fi utilizate în scopul
îmbunătățirii funcțiilor vitale ale diferitor organisme. Astfel, nanoparticulele de fier
zero-valent sunt cunoscute ca un agent de remediere a apelor și solurilor contaminate.
Fierul este microelementul esențial pentru o serie de procese din organismele
procariote și eucariote, incluzând respirația, fotosinteza, transportul oxigenului
sau proliferarea celulară [5].
Nanoparticulele de argint (AgNP) sunt dintre cele mai utilizate nanomateriale
și se găsesc în componența multor produse de consum uman. Nanoparticulele de
argint, datorită activității antibacteriene și antifungice au o largă aplicare în medicină
și cosmetologie [13]. Cu toate acestea, impactul nanoparticulelor de argint asupra
ecosistemelor acvatice sunt încă necunoscute.
Dimensiunile mici ale nanoparticulelor de argint facilitează interacțiunea lor cu
compartimentele celulare și intercelulare [12]. Este cunoscut faptul că AgNP generează
radicali liberi în microorganisme și afectează funcțiile celulare [5].
Nanoparticulele metalice pot în mod direct sau indirect afecta activitatea
sistemelor fotosintetice a algelor și reduce conținutul pigmenților fotosintetici.
Reducerea fotosintezei la alga Chlamydomonas reinhardtii, indusă de nanoparticule
de aur acoperite cu glicodendrimer, a fost cauzată de agregarea celulelor algale [13].
Nanoparticule de oxid de cupru de tip core-shell au deteriorat sistemul fotosintetic la C.
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reinhardtii, cauza fiind acumularea speciilor reactive de oxigen [17]. Pentru Dunaliella
tertiolecta a fost determinată toxicitatea nanoparticulelor de oxid de zinc care au
inhibat producerea de biomasă [18]. Toxicitatea nanoparticulelor de argint pentru alga
C. reinhardtii a fost determinată de interacțiunea directă a celulelor cu AgNP [8].
A fost studiată acțiunea nanoparticulelor de argint cu dimensiunile de 50 nm în concentrațiile
0-10 mg/l asupra microalgelor Chlorella vulgaris și Dunaliella tertiolecta pe durata a
24 ore. Chlorella vulgaris s-a dovedit a fi mai sensibilă la acțiunea nanoparticulelor,
fiind algă de apă dulce [1].
A fost stabilit efectul de bioacumulare a nanoparticulelor de aur învelite în polietilen
glicol în biomasa microalgei Dunaliella salina în lipsa modificărilor morfologice a
celulelor algale [6]. Rezultatele acțiunii nanoparticulelor asupra microalgelor sunt
foarte variate, iar efectele lor depind de natura și dimensiunile nanoparticulelor, dar si
de speciile microalgelor testate și condițiilor de cultivare.
În scopul elucidării acțiunii nanoparticulelor de aur și argint de dimensiuni foarte
mici asupra algelor halofite au for efectuate experiențe de cultivare a algei verzi
Dunaliella salina în prezența nanoparticulelor de aur și argint.
Material și metode
Tulpina algei verzi Dunaliella salina CNM-AV-02 este depozitată în Colecţia
Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi
Biotehnologie. Productivitatea tulpinii constituie 0,9-1,2 g/l. Biomasa uscată de
Dunaliella în dependență de condițiile de cultivare și mediul nutritiv utilizat, conține
38-43% proteină, 25-30 % glicerol, 5-8% lipide, 8-10% hidraţi de carbon, 3,2-3,8%
acizi nucleici, 5-7 % β-caroten, 80-90 mg/100g acid ascorbic, 20-25 mg/100 g BAU
tocoferol, vitaminele grupei B, fitosteroli ș.a.
Cultivarea microalgei se efectuează pe mediul mineral Ben –Amotz [2]. cu
următoarea componență: macroelemente în g/l: NaCl - 120; NaNO3 – 0,5; NaHCO3 2,0; KH2PO4 - 0,05; MgSO3∙7H2O - 0,75; Fe-EDTA – 0,05 ml; soluţia de microelemente
1ml/l, ce conţine în mg/l: H3BO3-2,86; MnCl2∙4H2O-1,81; CuSO4∙5H2O-0,08; MoO30,015. Temperatura optimală pentru această tulpină este de 27-290C, pH-ul se înscrie
în limitele de 8,0-8,5. Cantitatea de inoculum este de 0,40-0,45 g/l. Volumul probelor
experimentale a fost de 500 ml, pentru care s-au utilizat baloane conice cu volumul
total de 1000 ml. Cultura se agită periodic. Durata cultivării a fost de 10 zile.
Au fost utilizate nanoparticule de aur Au(PEG) și argint Ag(PEG), producător
cu dimensiunea de 5 nm în polietilen glicol. Nanoparticulele au fost suplimentate la
mediul mineral din prima zi de cultivare [16].
Biomasa colectată se separă de mediul de cultivare prin centrifugare și se supune
demineralizării cu soluție izotonică de acetat de amoniu. Conținutul de biomasă algală
se determină spectrofotometric cu recalculul masei celulare la biomasa absolut uscată
(BAU) în baza ecuației de regresie, care reflectă relația între cantitatea de biomasă
absolut uscată și densitatea optică a probei examinate.
Extragerea carotenoizilor din biomasa algală se efectuează cu alcool etilic. Pentru
aceasta, la 10,0 mg biomasă se adaugă 2,0 ml alcool etilic de 96%. Extragerea are loc
la temperatura camerei și agitare continuă timp de 120 min. Extractul etanolic se separă
de biomasă prin centrifugare. Conținutul de β-caroten se determină spectrofotometric
la lungimea de undă de 450 nm [15].
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Rezultate și discuții
Microalga D. salina CNMN-AV-02 a reacționat, la prezența în mediul de cultivare
a nanoparticulelor de argint, prin creșterea productivității (Figura 1). Concentrațiile de
0,054-0,108 mg/l AgNP s-au dovedit a fi cu efect stimulator. Conținutul de biomasă
este cu 12-33% mai mare comparativ cu probele control. Concentrația de 0,054 mg/l
AgNP a sporit productivitatea cu 33% comparativ cu proba martor.
Un posibil efect toxic moderat a fost stabilit în varianta experimentală cu aplicarea
nanoparticulelor în concentrația de 0,135 mg/l, care a redus conținutul de biomasă cu
15%. Dublarea concentrației de nanoparticule la 0,27 mg/l nu a modificat conținutul de
biomasă în cultura microalgală, iar concentrația de 0,5 mg/l a readus cultura la nivelul
probelor martor. Prin urmare, pentru nanoparticulele de argint de dimensiunile de 5 nm
nu a fost stabilit un efect toxic de inhibare a productivității microalgei D. salina CNMNAV-02, în limitele concentrațiilor aplicate și a salinității mediului de cultivare.

Figura 1. Biomasa (g/l) microalgei D. salina CNMN-AV-02 la cultivare în prezența
AgNP.

Nanoparticulele Ag(PEG) testate, s-au manifestat ca fiind stimulatori pentru alga
verde studiată, productivitatea căreia a crescut în limita unor concentrații aplicate.
Toxicitatea nanoparticulelor poate fi determinată în baza rezultatelor modificării
conținutului de β-caroten în biomasă.
Carotenul în calitatea sa de antioxidant, reacționează la acumularea radicalilor
liberi în biomasa algală prin creșterea conținutului lui în cazul unei reacții oxidative
de sensibilizare și prin reducerea masivă în cazul unui stres oxidativ sever.
Rezultatele determinării conținutului de caroten în variantele experimentale sunt
prezentate în figura 2.
Concentrațiile de 0,054 mg/l, 0,081 mg/l și 0,108 mg/l nanoparticule de argint au
stimulat sinteza carotenului. Astfel, concentrația de 0,054 mg/l AgNP a sporit conținutul
de β-caroten în biomasa algală cu 33%, iar concentrațiile de 0,081 mg/l și 0,108 mg/l
AgNP au majorat conținutul carotenului cu 20%. În varianta experimentală cu aplicarea
nanoparticulelor în concentrația, determinată ca inhibitorie de 0,135 mg/l, conținutul
de β-caroten nu se modifică. Concentrațiile de 0,27 și 0,5 mg/l a nanoparticulelor de
argint în mediul de cultivare a dunalielei a stimulat sinteza carotenului, conținutul
căruia a crescut cu 20% comparativ cu proba martor.
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Figura 2. Conținutul de β-caroten în biomasa microalgei D. salina CNMN-AV-02 la
cultivare în prezența AgNP.

O creștere cu 20% a conținutului de caroten în biomasă a fost determinată și în
variantele cu concentrații mici ale AgNP în mediul de cultivare. Prin urmare nu a fost
stabilită careva dependență dintre concentrația nanoparticulelor de argint în mediul
de cultivare a dunalielei și răspunsul culturii microalgale. Nu a fost determinată
concentrația, în limita dozelor de compus testate, care poate fi considerată toxică pentru
Dunaliella salina, dar a fost stabilită concentrația cu efect de stimulare a producerii de
biomasă și a sintezei β-carotenului.
Un efect de stimulare a fost determinat și în cazul aplicării nanoparticulelor de aur
(Figura 3)

Figura 3. Biomasa (g/l) microalgei D. salina CNMN-AV-02 la cultivare în prezența
AuNP.

Acumularea maximală a biomasei de Dunaliella a fost determinată în varianta
cu aplicarea concentrației de 0,081 mg/l AuNP, producerea de biomasă a crescut
cu 21%. Spre deosebire de cazul nanoparticulelor de argint, nu a fost stabilită
concentrația, din variantele aplicate, care a inhibat producerea de biomasă algală.
Concentrația de 0,5 mg/l AuNP, care este maximală din dozele aplicate, nu a modificat
acumularea biomasei, dar a dus la un spor cu 20% a conținutului de β-caroten în
biomasă (Figura 4).
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Figura 4. Conținutul de β-caroten în biomasa microalgei D. salina CNMN-AV-02 la
cultivare în prezența AuNP.

Concentrațiile de 0,054 mg/l nanoparticule de aur a avut un efect de inhibiție
nesemnificativă a sintezei carotenului. Concentrațiile următoare au stimulat sinteza
carotenului, în mediu cu 20% și creșterea concentrației lui în biomasă. Nu a fost
determinată concentrația nanoparticulelor de aur, în limita dozelor de compus testate,
care poate fi considerată toxică pentru Dunaliella salina.
Concluzii:
• Nanoparticulele de Ag(PEG) și Au(PEG) cu dimensiunea de 5 nm, suplimentate
la mediul de cultivare a microalgei D. salina CNMN-AV-02 nu s-au manifestat ca
toxice.
• Nanoparticulele de Ag, aplicate în concentrația de 0,054 mg/l la mediul de
cultivare a microalgei D. salina CNMN-AV-02, au stimulat producerea de biomasă și
sinteza β-carotenului.
• Nanoparticulele de Au(PEG) în concentrația de 0,27mg/l, suplimentate la
mediul de cultivare a algei D. salina CNMN-AV-02, au stimulat producerea de biomasă
algală și sinteza β-carotenului
• Nanoparticulele de Ag(PEG) și Au(PEG) cu dimensiunea de 5nm pot fi
aplicate în tehnologiile de cultivare a microalgei D. salina CNMN-AV-02 în calitate de
stimulatori ai carotenogenezei.
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Rezumat

Prezentul studiu se referă la analiza parametrilor principali ai ploilor torențiale în
semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova (intensitatea, durata, cantitatea
și frecvența lor), conform cărora au fost identificate 331 de ploi cu cantitatea de 10 mm și
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mai mult căzută într-un timp restrâns, însă nu mai mult de 24 de ore. Au fost determinate
frecvența ploilor menționate, cantitatea maximă a unei ploi torențiale, durata, intensitatea
medie și maximă a ploii respective pentru diferite stații meteorologice de pe teritoriul
Republicii Moldova. Folosind instrumentele informatice, au fost modelate hărţi care
reflectă: gradul de expunere a teritoriilor din cadrul republicii la riscul intensității medii
(i) și a intensității maxime (I) a ploilor torențiale din semestrul cald al anului.
Cuvinte cheie: ploaie torențială; intensitatea medie și maximă a ploii torențiale; durata,
cantitatea, frecvența ploilor torențiale; grad de expunere la risc.
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Introducere
Pe teritoriul Republicii Moldova în semestrul cald al anului predomină ploile de
scurtă durată, dar cu cantitate de apă relativ mare. În general, ploile torenţiale au o
extindere limitată în spaţiu, prezentând mari discontinuităţi în repartiţia lor teritorială.
Intensitatea acestora este cu atât mai mare, cu cât durata lor este mai scurtă, astfel, că
între aceşti doi parametri există, adesea, un raport invers proporțional.
Principalii parametrii care caracterizează ploile torenţiale sunt intensitatea, durata,
cantitatea şi frecvenţa lor. Cu studiul aplicativ al problematicii date, inclusiv studiul
parametrilor principali ai ploilor torenţiale s-au ocupat colaboratorii Institutului de
Ecologie şi Geografie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, precum şi cadrele didactice
notorii de la catedrele de geografie ale universităţilor din Republica Moldova [1-13].
Intensitatea ploilor torenţiale reprezintă principalul parametru al acestora şi se exprimă
prin intensitate medie (i) şi intensitate maxima (I). Intensitatea medie a ploilor torenţiale
este raportul dintre cantitatea de precipitaţii P (mm) şi durata ploii T (min): cantitatea
de apă în mm, căzută într-un minut pe m2 (i=P/T (mm/min)). Intensitatea maximală a
ploii nu determină cantitatea de precipitaţii, deoarece ea are durată neînsemnată.
Materiale şi metode de cercetare
În cercetările noastre privind parametrii principali ai ploilor torenţiale din semestrul
cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova au fost utilizate datele cantităţilor
de precipitaţii a acestor ploi (rezultate din prelucrarea pluviogramelor) de la 7 staţii
meteorologice SM Briceni, SM Soroca, SM Corneşti, SM Bravicea, SM Cahul,
SM Comrat şi SM Ştefan-Vodă, în semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015
cu cantitatea de 10 mm şi mai mult căzută într-un timp restrâns de la câteva minute
până la câteva ore, însă nu mai mult de 24 ore.
Baza informaţională de date a fost creată iniţial în cadrul programului Microsoft
Excel, parte componentă a Microsoft Office. În lucrarea dată au fost utilizate atât metodele
tradiţionale cât şi cele contemporane de estimare spaţio-temporală a parametrului supus
studiului. Totuşi, cea mai utilizată, mai consistentă prin prisma rezultatelor obţinute în
ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor excedentare, rămâne metoda statistică.
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Rezultate şi discuţii
Studiul particularităţilor ploilor torenţiale are la bază datele înregistrate pe
pluviogramă. Şirurile statistice multianuale ale acestor caracteristici permit calcularea
diferiţilor parametri care interesează diferite domenii de activitate a omului.
Distribuţia spaţială şi temporală a precipitaţiilor permite identificarea contextului
în care acestea se produc, al limitelor între care acestea sunt cuprinse, contribuind la
realizarea unei imagini de ansamblu asupra elementelor care caracterizează fenomenul
analizat (intensitate, durată, cantitate etc.).
În rezultatul analizei ploilor torenţiale din semestrul cald al anului căzute pe
teritoriul republicii în perioada anilor 1997-2015 (conform metodologiei expuse mai
sus) au fost identificate 331 de ploi torenţiale, datele parametrilor principali ale cărora
au fost prelucrate şi analizate statistic (tabelul 1).
Tabelul 1. Frecvenţa ploilor torenţiale la staţii (1997-2015).
Lunile semestrului cald al anului
Staţia
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Briceni
0
4
12
14
11
0
Soroca
0
3
4
9
5
2
Corneşti
1
8
17
22
7
3
Bravicea
0
9
13
21
5
1
Cahul
0
5
12
16
14
5
Comrat
1
8
16
15
14
3
Ştefan-Vodă
2
3
13
25
5
3
Total pe luni
4
40
87
122
61
17
%
1,21
12,08 26,28
36,86
18,43
5,14

X
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

Total
41
23
58
49
52
57
51
331
100,00

În rezultatul analizei datelor reflectate în tabelul 1, s-a constatat că numărul total al
ploilor torenţiale din semestrul cald al anului pentru perioada de studiu se repartizează
neuniform pe teritoriul ţării, variind între 23 ploi la SM Soroca şi 58 ploi la SM Corneşti.
De asemenea, o frecvenţă sporită a acestor ploi a fost înregistrată la SM Comrat (57),
SM Cahul (52) şi SM Ştefan-Vodă (51).
Cât priveşte frecvenţa lunară totală a acestor ploi putem evidenţia lunile de vară
cu cea mai mare frecvenţă în iulie (122 ploi /36,9%), iar în iunie şi august, respectiv
87 (26,3%) şi 61 (18,4 %) de ploi. În lunile extreme ale semestrului cald frecvenţa
acestor ploi scade brusc de la 40 (12,1%) ploi în luna mai şi 17 (5,1%) ploi în luna
septembrie, până la 4 ploi în luna aprilie, şi 0 ploi în luna octombrie.
Analiza teritorială a numărului de ploi torenţiale din semestrul cald al anului pentru
perioada de studiu denotă o repartiţie relativ neomogenă a frecvenţei lor, cu cele mai
mari valori a acesteia în lunile de vară. Frecvenţa maximă a acestor ploi se evidenţiază
în luna iulie, când numărul lor pentru SM Ştefan-Vodă, SM Corneşti şi SM Bravicea a
constituit, respectiv 25, 22 şi 21 ploi, faţă de 9-16 ploi la celelalte staţii în această lună.
Totodată, SM Soroca pe acest fondal se caracterizează prin cea mai scăzută frecvenţă
lunară pe parcursul întregului semestru cald şi variază între 0 şi 9 ploi.
În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torenţiale
din perioada de studiu şi calculelor efectuate, s-au stabilit valorile medii a
principalilor parametri a ploilor torenţiale la fiecare din cele 7 staţii meteorologice
analizate (tabelul 2).
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Tabelul 2. Valorile medii a principalilor parametri a ploilor torenţiale (1997-2015).
Cantitatea
Durata me- Intensitatea me- Intensitatea maximă
Staţia
medie, mm
die, min
die (i), mm/min
(I), mm/min
Briceni
24,50
145,00
0,18
0,84
Soroca
33,50
196,20
0,20
0,83
Corneşti
21,70
109,90
0,28
0,80
Bravicea
24,52
143,04
0,21
0,84
Cahul
23,92
146,38
0,20
0,88
Comrat
22,79
113,74
0,24
0,92
Ştefan-Vodă
21,91
113,65
0,24
0,86

Astfel, cantitatea medie de precipitaţii a ploilor torenţiale a variat între 21,9 mm
la SM Ştefan-Vodă şi 33,5 mm la SM Soroca. De asemenea, s-a stabilit durata medie
(min) a ploilor respective, care variază între 110 min la SM Corneşti şi 196 min
SM Soroca.
În baza cantităţii medii de precipitaţii şi duratei medii a ploilor torenţiale pentru
fiecare staţie meteorologică (conform datelor pluviogramelor), cu utilizarea formulelor
menţionate mai sus, a fost posibilă calcularea intensităţii medii (mm/min) şi intensităţii
maxime (mm/min) a ploilor menţionate la cele 7 staţii meteorologice, amplasate
relativ uniform pe teritoriul Republicii Moldova. Ca rezultat, valorile intensităţii
medii a ploilor torenţiale la staţiile analizate a variat între 0,18 mm/min la SM Briceni
şi 0,28 mm/min la SM Corneşti (vezi tab. 2). De asemenea, a fost stabilită intensitatea
maximă a ploilor torenţiale analizate, valorile cărora variază de la 0,80 mm/min la
SM Corneşti şi până la 0,92 mm/min la SM Comrat. Ca rezultat, a fost elaborată
harta expunerii teritoriilor republicii la riscul intensităţii medii (i) a ploilor torenţiale
din semestrul cald al anului (figura 1), care reflectă gradul de expunere a teritoriului
republicii faţă de riscul menţionat:
− teritorii cu grad scăzut de expunere la risc (i <0,20 mm/min);
− teritorii cu grad mediu de expunere la risc (i = 0,20-0,24 mm/min);
− teritorii cu grad sporit de expunere la risc (i >0,24).
Din analiza acestei hărţi rezultă că teritoriile cu grad scăzut de expunere la riscul
intensităţii medii a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului (i <0,20 mm/min),
cuprind raioanele extreme de nord (Briceni şi Ocniţa), de est (Soroca, Floreşti,
Şoldăneşti, Rezina, Orhei, Criuleni) şi de sud-vest ale ţării (Cahul).
Teritoriile cu grad mediu de expunere la riscul ploilor torenţiale din semestrul cald
al anului (i = 0,20-0,24 mm/min) cuprind partea meridionară centrală a ţării cu raioanele
Edineţ, Drochia, Sângerei, Teleneşti, Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi, Căuşeni,
Cimişlia, UTA Găgăuzia și Taraclia.
Teritoriile cu grad sporit de expunere la riscul ploilor torenţiale din semestrul cald
al anului (i >0,24) cuprind raioanele vestice şi sud-estice ale ţării – Râşcani, Glodeni,
Făleşti, Ungheni, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, Ştefan-Vodă.
Diferenţierea teritorială a gradului de expunere la riscul intensităţii medii a ploilor
torenţiale din semestrul cald al anului este determinată de influenţa diferită a ciclonilor
mediteraneeni de tip retrograd, intensificaţi sau diminuaţi de aşa factori ca altitudinea
şi fragmentarea reliefului, influenţa Mării Negre, tipul de vegetație şi respectiv
convecţia termică.
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În baza datelor din tabelul 2 a fost elaborată şi harta expunerii teritoriilor republicii
la riscul intensităţii maxime (I) a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului ce
reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii faţă de riscul menţionat (figura 2):
− teritorii cu grad scăzut de expunere la risc (I <0,84 mm/min);
− teritorii cu grad mediu de expunere la risc (I = 0,84-0,88 mm/min);
− teritorii cu grad sporit de expunere la risc (I >0,88 mm/min).
Din analiza hărţii menţionate rezultă că teritoriile cu grad scăzut de expunere la
riscul intensităţii maxime a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului (I <0,84 mm/
min) cuprind raioanele din partea central-vestică a republicii - Edineţ, Donduşeni,
Râșcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Ungheni,
Teleneşti, Rezina, Călăraşi şi Nisporeni.

Figura 1. Expunerea teritoriului Republicii Moldova faţă de riscul intensităţii medii (i) a ploilor torenţiale (scăzută, medie şi
sporită).

Figura 2. Expunerea teritoriului Republicii
Moldova faţă de riscul intensităţii maxime
(I) a ploilor torenţiale (scăzută, medie şi
sporită).

Teritoriile cu grad mediu de expunere la riscul intensităţii maxime a ploilor
torenţiale din semestrul cald al anului (I = 0,84-0,88 mm/min) cuprind raioanele din
partea centrală, estică şi sud-estică (Orhei, Hâncești, Străşeni, Dubăsari, Criuleni,
Ialoveni, Anenii Noi, Căuşeni şi Ştefan-Vodă), precum şi extremitatea sud-vestică a
ţării (Cahul).
Teritoriile cu grad sporit de expunere la riscul intensităţii maxime a ploilor torenţiale
din semestrul cald al anului (I >0,88) cuprind raioanele situate în partea central-sudică
a republicii – Leova, Căuşeni, Cantemir, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia.
Diferenţierea teritorială a gradului de expunere la riscul intensităţii maxime a
ploilor torenţiale din semestrul cald al anului este determinată de influenţa ciclonilor
mediteraneeni de tip retrograd, intensificaţi în mod diferit de aşa factori ca altitudinea
şi fragmentarea reliefului, influenţa Mării Negre, tipul de vegetație şi respectiv
convecţia termică.
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În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torenţiale din
perioada de studiu şi calculelor efectuate, s-a stabilit cantitatea maximă a unei ploi
torenţiale, durata, intensitatea medie şi intensitatea maximă a ploii pentru fiecare din
cele 7 staţii de reper (tabelul 3).
În conformitate cu datele din tabelul 3, se constată că cantitatea maximă a unei
ploi torenţiale la staţiile analizate a variat de la 48,4 mm la SM Corneşti până la
160,1 mm la SM Soroca, iar durata ploilor menţionate a constituit respectiv 376 şi 370 min.
Ca rezultat, valorile intensităţii medii a acestor două ploi torenţiale cu cantităţi extreme
de precipitaţii diferă foarte mult şi constituie respectiv 0,13 şi 0,43 mm/min.
Tabelul 3. Parametrii ploilor torenţiale cu cantitatea maximă de precipitaţii (de pe
pluviograf) pentru stațiile meteorologice de reper.
Cantitatea maximă
Durata
Intensitatea
Intensitatea
Staţia
a unei ploi, mm
ploii, min medie (mm/min) maximă (mm/min)
Briceni
99,50
260,00
0,38
4,30
Soroca
160,10
370,00
0,43
2,96
Corneşti
48,40
376,00
0,13
1,20
Bravicea
92,30
660,00
0,14
0,94
Cahul
75,70
418,00
0,18
1,38
Comrat
82,90
230,00
0,36
3,13
Ştefan-Vodă
81,40
230,00
0,35
2,02

Totodată, valorile intensităţii maxime a acestor două ploi torenţiale cu cantităţi
extreme de precipitaţii, de asemenea, diferă foarte mult şi constituie respectiv 1,20 şi
2,96 mm/min, în timp ce durata acestor ploi pentru ambele cazuri este practic identică.
În acelaşi timp putem constata că intensitatea medie şi intensitatea maximă a unei ploi
torenţiale nu depinde numai de cantitatea maximă de precipitaţii, dar mai depinde şi
de durata acestei ploi, caz clasic înregistrat la SM Briceni, unde intensitatea maximă
înregistrează o valoare absolută în teritoriu (4,3 mm/min).
Analiza datelor pluviogramelor menţionate a permis stabilirea valorilor extreme ale
ploilor torenţiale la cele 7 staţii meteorologice de reper (tabelul 4).
Tabelul 4. Valorile extreme ale parametrilor ploilor torenţiale la cele 7 staţii de reper.
Durata minima a
Intensitatea medie
Intensitatea maximă
Staţia
unei ploi torenţiale,
maximală a unei ploi
absolută a unei ploi
min
torenţiale (mm/min)
torenţiale (mm/min)
Briceni
50
0,49
4,30
Soroca
20
0,53
2,96
Corneşti
12
1,39
2,46
Bravicea
21
0,74
1,81
Cahul
20
0,66
2,99
Comrat
20
0,73
3,13
Ştefan-Vodă
27
0,88
2,02

În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torenţiale din
perioada de studiu şi calculelor efectuate, au fost stabilite valorile extreme a parametrilor
ploilor torenţiale la fiecare din cele 7 staţii meteorologice analizate.
Intensitatea medie maximală a unei ploi torenţiale (conform tabelului 4) pe teritoriul
ţării a variat între 0,49 mm/min la SM Briceni şi 1,39 mm/min la SM Corneşti, însă la
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majoritatea staţiilor meteorologice această variaţie a valorilor este cuprinsă în limite
mai mici, oscilând între 0,49 şi 0,88 mm/min. Astfel, doar la SM Corneşti valoarea
respectivă se delimitează cel mai mult, fapt condiţionat de specificul convecţiei termice
din această zonă.
Intensitatea maximă absolută a unei ploi torenţiale la staţiile menţionate a variat
între 1,81 mm/min la SM Bravicea şi 4,3 mm/min la SM Briceni, cu evidenţierea celor
mai mari valori la staţiile meteorologice din nordul şi sudul republicii. Valorile maxime
a acestui parametru din nordul republicii se explică prin cantităţile mari de precipitaţii
în rezultatul unei ploi, iar în sudul ţării se explică prin convecţia termică puternică şi
durata relativ mică a unei ploi.
În rezultatul studiului efectuat privind stabilirea cantităţii, duratei, intensităţii
medii şi maxime precum şi a frecvenţei ploilor torenţiale pe teritoriul republicii, s-au
stabilit mai multe legităţi ce caracterizează specificul şi potenţialul de risc al lor pentru
natură, societate şi economie. Astfel, cu cât intensitatea ploii este mai mare, cu atât
mai mică este durata ei. În conformitate cu cercetările efectuate asupra câmpurilor
spaţio-temporale a intensităţii precipitaţiilor pe materialele unor ploi aparte s-a stabilit
că intensitatea maximală a ploii nu determină cantitatea de precipitaţii, deoarece ea
are durată neînsemnată. Cantitatea de precipitaţii căzută în timpul unei ploi torenţiale
este determinată de valori moderate ale intensităţii şi de durata totală a căderii
precipitaţiilor.
Concluzii
1. În baza datelor rezultate din prelucrarea pluviogramelor de la 7 staţii meteorologice
în perioada 1997-2015 (semestrul cald al anului) au fost stabiliţi principalii parametri
a ploilor torenţiale - intensitatea, durata, cantitatea şi frecvenţa lor, conform cărora au
fost identificate 331 de ploi cu cantitatea de 10 mm şi mai mult căzută într-un timp
restrâns, însă nu mai mult de 24 de ore.
2. Frecvenţa spaţio-temporală a ploilor torenţiale a variat între 23 cazuri la
SM Soroca şi 58 cazuri la SM Corneşti. După numărul lunar total al acestor ploi se
evidenţiază lunile de vară cu cea mai mare frecvenţă în luna iulie (122 ploi /36,9%), iar
în lunile iunie şi august, respectiv 87 (26,3%) şi 61 (18,4 %) de ploi. Cantitatea medie
de precipitaţii a ploilor torenţiale a variat între 21,9 mm la SM Ştefan-Vodă şi 33,5
mm la SM Soroca. Durata medie (min) a ploilor respective, a variat între 110 min la
SM Corneşti şi 196 min SM Soroca.
3. A fost stabilită cantitatea maximă a unei ploi torenţiale, durata, intensitatea
medie şi maximă a ploii respective pentru fiecare din cele 7 staţii de reper.
Valorile intensităţii medii (i) a ploilor torenţiale la staţiile analizate au variat între
0,18 mm/min la SM Briceni şi 0,28 mm/min la SM Corneşti, iar intensitatea maximă
a variat de la 0,80 mm/min la SM Corneşti şi până la 0,92 mm/min la SM Comrat.
De rând cu cele menţionate, au fost stabilite şi valorile extreme a parametrilor ploilor
torenţiale la fiecare din cele 7 staţii meteorologice analizate. Intensitatea maximă absolută
a unei ploi torenţiale la staţiile menţionate a variat între 1,81 mm/min la SM Bravicea şi
4,3 mm/min la SM Briceni.
4. În baza hărţii elaborate privind expunerea teritoriilor republicii la riscul intensităţii
medii (i) şi a intensităţii maxime (I) a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului a
fost stabilit gradul de expunere a teritoriilor faţă de riscul menţionat.
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Estimar a pr judiciilor cauzat d ploil
torenţiale în semestrul cald al anului în profil
administrativ-t ritorial al r publicii moldova
îndru Galina
Şcoala Doctorală Ştiinţe Geonomice, Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
ezumat

Prezentul studiu a avut drept scop estimarea prejudiciilor cauzate de ploile torențiale
în semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial. Analiza datelor factologice
privind variaţia spațio-temporală a valorii prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în
lunile semestrului cald al anului pentru perioada 1997-2015, a dat posibilitate de a stabili
că prejudiciile cauzate de aceste ploi variază semnificativ de la o lună la alta, atât la nivel
de republică, cât şi pentru fiecare raion în parte, fiind determinată de variaţia parametrilor
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principali a ploilor torențiale. Prejudiciul total cauzat de cele 730 de ploi torențiale în
semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada de studiu a
constituit 4,62 miliarde lei, fapt determinat de cantități mari de apă, intensitate sporită și
frecvență mare a acestor ploi.
Cuvinte cheie: ploaie torențială; intensitatea, durata, cantitatea, frecvența ploilor
torențiale; prejudicii material.
Depus la redacție 30 noiembrie 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Mîndru Galina, Şcoala Doctorală Ştiinţe Geonomice,
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chişinău,
Republica Moldova; e-mail: mindru.galina@mail.ru; tel. (+373) 69 645 834.

Introducere
În ultimele două decenii un aport deosebit în studiul riscului cauzat de ploile
torenţiale pe teritoriul Republicii Moldova a fost adus de colaboratorii Institutului de
Ecologie şi Geografie [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10].
Analiza estimării prejudiciilor economice determinate de impactul ploilor torenţiale
din semestrul cald al anului a fost efectuată în profil administrativ-teritorial doar pentru
perioada 1997-2015, fapt legat de prezenţa acestor date în arhiva SPCSE, începând
cu anul 1997. Serviciul menţionat dispune de o metodologie proprie pentru calculul
costurilor monetare directe cauzate de fiecare tip de risc natural în parte, inclusiv pentru
ploile torenţiale [1, 2].
Prejudiciile cauzate de cele 730 de ploi torenţiale în semestrul cald al anului pe
teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1997-2015 au constituit 4,62 miliarde
lei, fapt determinat de cantităţi mari de apă, intensitate sporită şi frecvenţă mare a
acestor ploi.
Materiale şi metode de cercetare
Pentru studiul propus a fost utilizată informaţia meteo-climatică primară din
arhiva Serviciului Hidrometeorologic de Stat, constituită din valorile observaţiilor
şi măsurătorilor meteorologice privind cantitatea şi regimul spaţio-temporal al
precipitaţiilor atmosferice efectuate la 13 staţii meteorologice (SM Briceni, SM Soroca,
SM Bălţi, SM Făleşti, SM Corneşti, SM Bravicea, SM Bălţata, SM Chişinău, SM Leova,
SM Cahul, SM Comrat, SM Ceadîr-Lunga şi Ştefan Vodă) din reţeaua meteorologică a
SHS, situate uniform pe teritoriul Republicii Moldova.
Baza informaţională de date a fost creată iniţial în cadrul programului Microsoft
Excel, parte componentă a Microsoft Office. În lucrarea dată au fost utilizate atât
metodele tradiţionale cât şi cele contemporane. Cea mai uzitată, mai consistentă prin
prisma rezultatelor obţinute, rămâne metoda statistică.
Rezultate şi discuţii
În rezultatul evaluării frecvenţei anuale a ploilor torenţiale în semestrul cald al
anului cu prejudicii semnificative, înregistrate în perioada 1997-2015 au fost evidenţiate
730 cazuri de ploi torenţiale cu prejudicii semnificative. Frecvenţa anuală a ploilor
torenţiale din semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative în profil administrativteritorial a variat de la 2 până la 122 cazuri. Astfel, cele mai mari valori a frecvenţei
ploilor torenţiale au fost înregistrate: în anul 2013 − 122 cazuri cu prejudiciul total de
491,11 mil. lei; anul 2010 cu 72 cazuri şi prejudiciul total de 180,8 mil. lei; anul 2014
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cu 70 cazuri şi prejudiciul total de 134,76 mil. lei; anul 2012 cu 49 cazuri şi prejudiciul
total de 128,52 mil. lei. În anii 1998, 2005 şi 2008 au fost înregistrate câte 47 cazuri
anual cu prejudiciul total, respectiv de 121,33 mil. lei, 79,45 mil. lei şi 138,69 mil.
lei. În anii: 2006 au fost înregistrate 23 cazuri cu prejudiciul total de 96,82 mil. lei;
2007 − 33 cazuri cu prejudiciul total de 176,48 mil. lei; în 2009 − 35 cazuri cu prejudiciul
total de 114,03 mil. lei; 2011 – 36 cazuri cu prejudiciul total de 1969,36 mil. lei;
2015 − 27 cazuri cu prejudiciul total de 112,86 mil. lei. În anii: 1999 − 8 cazuri cu
prejudiciul total de 1,21 mil. lei; 2000 − 9 cazuri cu prejudiciul total de 91,07 mil. lei.
Frecvenţa ploilor torenţiale din semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative
înregistrate în perioada de studiu s-a manifestat în profil administrativ-teritorial, de
asemenea, foarte neuniform şi a afectat mai mult anumite raioane. Cele mai mari
prejudicii au fost înregistrate în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia, unde valorile
prejudiciilor înregistrate au constituit, respectiv 1043,24 mil. lei şi 994,81 mil. lei, fiind
cauzate, respectiv de 31 şi 15 ploi torenţiale.
Prejudicii cu valori medii cuprinse între 186 şi 100 mil. lei, cauzate de ploile
torenţiale în profil administrativ-teritorial au fost înregistrate în raioanele: Călăraşi,
Nisporeni, Orhei, Hînceşti, Ungheni, Rîşcani, Căuşeni, Edineţ, unde numărul ploilor
torenţiale a variat de la 21 până la 31 cazuri. În celelalte raioane prejudiciile cauzate de
ploile torenţiale în semestrul cald al anului au fost relativ mici şi cuprinse în limitele
100 – 1,52 mil. lei iar numărul ploilor menţionate a variat între 2 şi 41 cazuri.
Valoarea prejudiciilor cauzate de ploile torenţiale în semestrul cald al anului variază
semnificativ de la o lună la alta, atât la nivel de republică, cât şi pentru fiecare raion în
parte, fiind determinată de variaţia parametrilor menţionaţi (figurile 1-7).
Valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale în luna aprilie pe
teritoriul republicii pentru perioada 1997-2015 (figura 1) este foarte mică faţă de
celelalte luni din semestrul cald, constituind 2,4 mil. lei şi sunt concentrate predominant
în mun. Bălţi (1,6 mil. lei), raioanele Sîngerei şi Şoldăneşti (câte 0,3 mil. lei), Floreşti
şi Teleneşti (câte 0,2 mil. lei).
În luna mai valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale pe
teritoriul republicii pentru perioada 1997-2015 (figura 2) este cu mult mai mare faţă
de luna aprilie, se caracterizează prin contraste mari în profil administrativ-teritorial
şi constituie 530 mil. lei. Cea mai mare valoare a prejudiciilor se înregistrează în
raionul Ungheni (77 mil. lei), urmate de raioanele Edineţ, Răşcani, Făleşti, Soroca,
Călăraşi, Orhei şi UTA Găgăuzia cu prejudicii ce variază în limitele de 28 – 35 mil.
lei. În mun. Bălţi şi raioanele Ocniţa, Şoldăneşti, Sîngerei, Criuleni, Nisporeni, Anenii
Noi, Hînceşti, Ştefan-Vodă şi Taraclia valoarea prejudiciilor înregistrate este relativ
mai mică şi variază între 10 şi 19,3 mil. lei. În celelalte raioane ale republicii şi în
mun. Chişinău valoarea prejudiciilor nominalizate sunt cele mai mici şi constituie
valori sub 10 mil. lei.
În luna iunie valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale pe
teritoriul republicii (figura 3) este cu mult mai mare faţă de luna mai şi se caracterizează
prin contraste semnificative în profil administrativ-teritorial, constituind 887,2 mil. lei.
Cea mai mare valoare a prejudiciilor se înregistrează în raionul Căuşeni
(105,9 mil. lei), urmat de raioanele cu prejudicii mai mari de 50 mil. lei - Donduşeni
(52,4 mil. lei), Rîşcani (80,5 mil. lei), mun. Chişinău (52,0 mil. lei). Valori relativ
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mai scăzute ale prejudiciilor, cuprinse între 25 şi 50 mil. lei, au fost înregistrate în
raioanele Soroca, Drochia, Floreşti, Făleşti, Teleneşti, Ungheni, Călăraşi, Nisporeni,
Ştefan-Vodă. În celelalte raioane ale republicii valoarea prejudiciilor nominalizate sunt
cele mai mici şi constituie valori sub 10 mil. lei.

Figura 1. Prejudiciile cauzate de ploile Figura 2. Prejudiciile cauzate de ploile
torenţiale (1997-2015). Aprilie
torenţiale (1997-2015). Mai

În luna iunie valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale pe
teritoriul republicii (figura 3) este cu mult mai mare faţă de luna mai şi se caracterizează
prin contraste semnificative în profil administrativ-teritorial, constituind 887,2 mil. lei.
Cea mai mare valoare a prejudiciilor se înregistrează în raionul Căuşeni
(105,9 mil. lei), urmat de raioanele cu prejudicii mai mari de 50 mil. lei - Donduşeni
(52,4 mil. lei), Rîşcani (80,5 mil. lei), mun. Chişinău (52,0 mil. lei). Valori relativ mai
scăzute ale prejudiciilor, cuprinse între 25 şi 50 mil. lei, au fost înregistrate în raioanele
Soroca, Drochia, Floreşti, Făleşti, Teleneşti, Ungheni, Călăraşi, Nisporeni, Ştefan-Vodă.
În celelalte raioane ale republicii valoarea prejudiciilor nominalizate sunt cele mai mici
şi constituie valori sub 10 mil. lei.
Valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale pe teritoriul
republicii în luna iulie (figura 4) este cea mai mare din toate lunile semestrului cald
şi constituie 2972,1 mil. lei. În profil administrativ-teritorial prejudiciile din această
lună, de asemenea variază foarte mult. Valorile maximale ale prejudiciilor au fost
înregistrate în raioanele UTA Găgăuzia (959,7 mil. lei) şi Taraclia (947,8 mil. lei),
urmate de raioanele în care prejudiciul calculat a constituit valori de peste 100 mil. lei
– Orhei (135,8 mil. lei), Călăraşi (117,8 mil. lei), Nisporeni (120,3 mil. lei), Hînceşti
(127,2 mil. lei) şi Cantemir (111,0 mil. lei). Prejudicii cu valori cuprinse între
50 şi 100 mil. lei au fost înregistrate în raioanele Edineţ (58,8 mil. lei) şi Cahul
(57,2 mil. lei). Valori relativ mai scăzute ale prejudiciilor, cuprinse între 10 şi 50 mil. lei,
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au fost înregistrate în raioanele Donduşeni, Soroca, Rîşcani, Floreşti, Făleşti, Ungheni,
Criuleni, Cimişlia, Căuşeni, Ştefan-Vodă şi mun. Bălţi, iar valori ale prejudiciilor sub
10 mil. lei au fost stabilite în celelalte raioane ale republicii.

Figura 3. Prejudiciile cauzate de ploile Figura 4. Prejudiciile cauzate de ploile
torenţiale (1997-2015). Iunie
torenţiale (1997-2015). Iulie

În luna august valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale
pe teritoriul republicii (figura 5) scade radical faţă de luna iulie şi constituie doar
110,6 mil. lei. În profil administrativ-teritorial prejudiciile din această lună, de asemenea
variază foarte mult. Prejudiciul maximal a fost înregistrat în mun. Bălţi (38,8 mil. lei).
Valori ale prejudiciilor ce depăşesc 6 mil. lei, au fost înregistrate în raioanele Făleşti
(9,4 mil. lei), Orhei (8,3 mil. lei) şi Ialoveni (6,2 mil. lei). Prejudicii cu valori cuprinse
între 4 şi 6 mil. lei au fost înregistrate în raioanele Rîşcani, Sîngerei, Şoldăneşti,
Teleneşti, Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Leova şi Taraclia. Valori ale prejudiciilor
cuprinse între 2 şi 4 mil. lei au fost înregistrate în raioanele Edineţ, Ungheni, Străşeni,
Hînceşti, Anenii Noi, Cimişlia, Cahul şi mun. Chişinău, iar prejudicii sub 2 mil. lei - în
celelalte raioane ale republicii.
În luna septembrie valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale pe
teritoriul republicii (figura 6) sunt practic egale cu cele din luna august şi constituie
112,5 mil. lei. În profil administrativ-teritorial prejudiciile maximale de peste 30 mil.
lei au fost înregistrate în raionul Cahul (50,1 mil. lei). Valori ale prejudiciilor cuprinse
între 20 şi 30 mil. lei, au fost înregistrate în UTA Găgăuzia (28,3 mil. lei) şi raionul
Taraclia (28,3 mil. lei). Prejudicii cuprinse între 1 şi 20 mil. lei au fost stabilite doar în
raionul Orhei (1,7 mil. lei), iar prejudicii de până la 1 mil. lei – în majoritatea raioanelor
republicii, cu excepţia celor menţionate mai sus.

176

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Ecologia şi Geografia

Figura 5. Prejudiciile cauzate de ploile Figura 6. Prejudiciile cauzate de ploile
torenţiale (1997-2015). August
torenţiale (1997-2015). Septembrie

În luna octombrie prejudiciile materiale cauzate de ploile torenţiale pe teritoriul
republicii sunt foarte mici şi constituie doar 0,4 mil. lei. Prejudicii relativ evidente au
fost constatate în raioanele Ialoveni (0,2 mil. lei), Cimişlia (0,1 mil. lei) şi Basarabeasca
(0,1 mil. lei).
În final, a fost elaborată harta complexă privind gradul de vulnerabilitate a
teritoriului Republicii Moldova faţă de riscul ploilor torenţiale din semestrul cald al
anului pentru perioada 1997-2015, exprimată prin valoarea graduală a prejudiciilor în
profil administrativ-teritorial.
Analizând datele din figura 7 privind variaţia spaţio-temporală a valorilor
prejudiciilor materiale cauzate de ploile torenţiale în semestrul cald al anului pentru
perioada 1997-2015 putem constata că aceste prejudicii sunt repartizate foarte
neuniform pe teritoriul republicii şi constituie 4615,2 mil. lei. Cele mai mari valori
ale prejudiciilor au fost stabilite în UTA Găgăuzia (1043,2 mil. lei) şi Taraclia
(994,8 mil. lei). Aceste prejudicii sunt condiţionate de intensitatea medie a ploilor
torenţiale cu valori de 0,20 - 0,24 mm/min şi valori mari ale intensităţii maxime
(>0,88 mm/min) a acestor ploi, care sunt determinate de ciclonii mediteraneeni
cu caracter retrograd, intensificaţi de influenţa Mării Negre şi convecţia
termică foarte înaltă.
În raioanele de vest ale republicii – Edineţ, Rîşcani, Făleşti, Ungheni, Nisporeni,
Hînceşti, Cantemir şi Cahul, precum şi în raioanele centrale şi de sud-est - Călăraşi,
Orhei, Căuşeni, Ştefan-Vodă, prejudiciile materiale cuprinse între 100 şi 500 mil.
lei sunt cauzate de ploile torenţiale, cu intensitatea medie cu valori cuprinse între
0,20-0,28 mm/min, iar intensitatea maximă având valori cuprinse între 0,83 şi
0,88 mm/min. În aceste raioane ploile torenţiale din semestrul cald al anului însumează
cantităţi excepţionale de precipitaţii, fiind generate de ciclonii mediteraneeni cu caracter
retrograd.
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Figura 7. Vulnerabilitatea
teritoriului RM faţă de riscul
ploilor torenţiale din semestrul
cald al anului pentru perioada
1997-2015.

Valori relativ mai mici ale prejudiciilor, cuprinse între 50 şi 100 mil. lei au fost
înregistrate în raioanele Donduşeni, Soroca, Drochia, Floreşti, Teleneşti şi mun.
Chişinău unde intensitatea medie a ploilor torenţiale este cuprinsă între 0,20 şi
0,24 mm/min, iar cea maximă are valori sub 0,84 mm/min, iar prejudicii sub 50 mil. lei
au fost înregistrate în celelalte raioane ale ţării unde frecvenţa ploilor torenţiale este mai
redusă, iar valorile intensităţii medii şi maxime sunt relativ mici.
În baza datelor analizate privind variaţia frecvenţei ploilor torenţiale în semestrul
cald al anului şi pe luni, precum şi a prejudiciilor cauzate de aceste ploi în profil
administrativ-teritorial putem constata următoarele: numărul mare de ploi torenţiale nu
întotdeauna determină şi prejudicii maximale şi invers, prejudicii excepţionale pot fi
cauzate de un număr redus de ploi torenţiale.
Astfel, valoarea prejudiciilor cauzate de ploile torenţiale depinde nu numai de
parametrii principali ai acestor ploi, dar şi de influenţa altor factori – gradul de umezire
al solului până la ploaie, înclinaţia pantei, structura şi textura solului, prezenţa sau lipsa
covorului vegetal. De asemenea, aceste prejudicii mai depind de momentul din an şi
faza de dezvoltare a culturilor de câmp.
Concluzii
Prejudiciile cauzate de ploile torenţiale din semestrul cald al anului pe teritoriul
Republicii Moldova (730 ploi cu prejudicii semnificative) pentru perioada 1997-2015
au constituit 4,62 miliarde lei, fapt determinat de cantităţi mari de apă, intensitate
sporită şi frecvenţă mare a ploilor.
2. A fost stabilită valoarea totală a prejudiciilor materiale calculate în profil
administrativ-teritorial (raioane), precum şi valoarea prejudiciilor pentru fiecare lună în
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parte din perioada analizată, cu elaborarea hărţilor digitale ce reflectă valoarea graduală
a prejudiciilor materiale menţionate.
3. A fost elaborată harta complexă ce reflectă gradul de expunere a teritoriului
Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial faţă de riscul ploilor torenţiale
în semestrul cald al anului, cu indicarea prejudiciilor semnificative pentru
perioada 1997-2015.
4. S-a stabilit că frecvenţa anuală a ploilor torenţiale în semestrul cald al anului cu
prejudicii semnificative pentru perioada de studiu a variat de la 2 până la 122 cazuri.
Frecvenţa ploilor torenţiale menţionate s-a manifestat în profil administrativ-teritorial
foarte neuniform şi a afectat mai mult raioanele din sudul republicii şi cele din partea
de vest a ţării.
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Evaluarea impactului antropic asupra stării
mediului la nivel regional
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Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi
Rezumat

În articol sunt expuse bazele metodologice, principiile științifice şi metodele aplicate în
cadrul evaluărilor regionale a impactului antropic asupra mediului având ca studiu de
caz Podişul Moldovei de Nord. Pentru evaluare se utilizează trei niveluri de cercetare:
colectarea datelor, prelucrarea informațiilor și interpretarea rezultatelor finale. Bazânduse pe studiul efectuat în zona Podişului Moldovei de Nord, în articol sunt prezentate
rezultatele regionării stării ecologice din cadrul localităților Podișului în baza analizei
datelor particularităților calității diferitor componenți ale mediului şi a nivelului
impactului antropic, folosindu-se tehnicile QGIS 3.2.3.
Cuvinte-cheie: evaluare regională, impact antropic, metodologie, metodă, principii
științifice , Podișul Moldovei de Nord.
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Introducere
Activitatea antropică are o influenţă majoră asupra factorilor de mediu şi poate avea
atât un impact negativ (poluare, defrişare, desţelenire, chimizare etc.), afectând condiţiile
de trai ale omului, contribuind la reducerea productivităţii agricole, a diversităţii biologice
etc., cât şi unul pozitiv (acţiuni de împădurire, construcţii hidrotehnice antierozionale,
recultivarea terenurilor degradate etc.), ameliorând terenurile afectate sau conservând
obiectele unicate ale naturii etc. În acest context, cunoașterea şi cercetarea calității
mediului, a tendințelor evoluției ei sub influența impactului antropic este actuală
pentru formularea şi organizarea măsurilor eficiente de protecţie a mediului în general
şi, în special, la nivel regional şi local. Aceasta necesitate condiţionează dezvoltarea
unui instrument special al cercetărilor geografice, şi anume, al Evaluării Regionale al
Impactului Antropic (ERIA), ce reprezintă un proces orientat spre evaluarea sistematică
a calităţii mediului şi a efectelor activităţii umane asupra lui, a dinamicii şi tendinţelor
lor, inclusiv a efectelor cumulative şi indirecte, în scopul asigurării informaţionale a
dezvoltării durabile, a organizării şi efectuării protecţiei mediului pentru o anumită
regiune geografică.
Material şi metode
Metodologia cercetării, mijloacele și tehnicile evaluării regionale a impactului
antropic, în mod special, pot fi grupate, pe trei nivele sau etape.
Prima etapă prevede colectarea datelor din materiale bibliografice, cadastre ale
resurselor naturale (funciare, acvatice, forestiere), sondaje de opinie, date statistice,
evaluări în sisteme de monitoring, cartări, observaţii. Acest proces este unul complex,
ce depinde de eroarea acceptată, de scara de abordare, de obiectivele-ţintă şi de
disponibilitatea informaţiilor [12]. Scara de abordare influenţează, în primul rând,
densitatea reţelei de monitorizare şi volumul de date necesare. Unii autori consideră
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că scara de abordare influenţează modul de obţinere a datelor în toate cele trei faze
ale analizei de mediu [4]: recunoaştere (evaluarea preliminară a condiţiilor locale
pentru stabilirea protocoalelor de obţinere a datelor); prospectare (obţinerea ori
producerea efectivă a datelor); cartare detaliată (interpretarea datelor şi analiza
lor spaţio-temporală) [10].
Datele de mediu trebuie să fie obţinute atât din surse externe (oferite de fluxul
administrativ, studii şi cercetări existente, hărţi, fotografii), cât şi interne (colectate
în timpul derulării cercetării prin utilizarea unei metodologii adecvate) [10].
Ele trebuie transformate în informaţii controlate prin îndepărtarea erorilor întâmplătoare
şi cunoscute, prin prelucrări statistice (îndepărtarea datelor irelevante, aplicarea
de teste statistice etc.) [3]. Plus la aceasta, colectarea datelor necesită a fi bazată pe
triada presiune-stare-răspuns [2], folosită pe larg în toate ţările membre OCDE [14],
dar şi în ţările din Europa de Est şi Asia Centrală. Anume această abordare oferă
posibilitatea de a descrie diverse stadii în procesul ERIA, şi anume: (i) presiunea
activităţilor cu impact; (ii) starea calitativă a mediului; (iii) răspunsul societăţii
(protecţia mediului) [13].
Datele cu privire la determinarea efectelor impactului antropic asupra mediului
Podişului Moldovei de Nord (PMN) pentru 2000-2015 au fost obţinute de la
subdiviziunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM)
- Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS),
Societatea Vânătorilor şi Pescarilor (SVP), Agenţia pentru Geologie şi Resurse
Minerale (AGRM), Serviciul Piscicol (SP), Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale (MSMPS) - Agenția Naţională de Sănătate Publică (ANSP), de la organele
administraţiei publice centrale - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC),
Biroul Naţional de Statistică (BNS), Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) Agenţia Servicii Publice etc. De asemenea, unele date pot fi obţinute de la Institutul
de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Arhiva IES şi BNS. Totodată, pot fi utilizate
şi datele extrase din surse bibliografice şi materiale cartografice existente, rapoarte ale
calităţii mediului, precum şi legile, hotărârile de guvern şi actele normative adoptate.
Cea de a doua etapă a evaluării regionale a impactului antropic asupra mediului
poate fi prelucrarea informaţiilor, în special, în baza analizelor statistice, cartografierii
şi regionării geografice cu aplicarea tehnicilor Sistemelor Informaţionale Geografice
(SIG), ce includ prelucrarea primară a indicatorilor de stare a mediului [10]. Cu ajutorul
lor se poate cuantifica o situaţie sau o tendinţă, importanţa lor fiind proporţională cu
capacitatea de a reproduce din realitate ceea ce ne este util la un moment dat [5],
sau ceea ce caracterizează o stare a mediului. Aceşti indicatori sunt utili în cazul când
pot fi raportaţi la o stare normală, la o valoare de referinţă ori la una aşteptată/dorită/
ţintă, la o grilă de valori [17].
Etapa include de asemenea şi cuantificarea datelor colectate pentru identificarea
calităţii mediului. În acest scop, una din cele mai frecvente şi mai simple metode de
analiză a calităţii mediului presupune compararea valorilor obţinute din monitorizări
cu valori maxime admise [15]. Acestea sunt, de regulă, concentraţiile maxime admise,
valorile limită, limite maxime admise ori praguri [16]. Ele reprezintă nivelele fixate
prin acte legislative, pe baza cercetărilor ştiinţifice, în scopul evitării, prevenirii sau
reducerii efectelor dăunătoare asupra omului ori mediului.
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În particular, pentru evaluarea calităţii apelor de suprafaţă trebuie aplicate indicaţiile
Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă
[8], conform căruia se delimitează cinci clase de calitate. Studiul ce ţine de calitatea
apelor subterane trebuie efectuat potrivit Regulamentului cu privire la cerinţele de
calitate a apelor subterane [7] şi Registrului de stat al apelor minerale naturale,
potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate [6]. În procesul de evaluare a emisiilor
de poluanţi în aerul atmosferic de la sursele fixe de poluare, este necesar de a se stabili
Emisiile Limită Admisibile, conform Instrucţiunii privind încadrarea întreprinderilor
(obiectelor) în categorii după nivelul de impact asupra aerului atmosferic.
La determinarea emisiilor de poluanţi de la transportul auto la staţiile de testare tehnică,
trebuie utilizate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08 noiembrie 1999 cu
privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare “Automobilul”
și introducerea normelor provizorii ale emisiilor. Experţii de la aceste staţii tehnice
utilizează în practică standardele naţionale în domeniul protecţiei aerului atmosferic
STAS 17.2.2.03-87 şi 213963-75 şi instrucţiunile de exercitare a testării tehnice la
compartimentul determinat gradului de emisii nocive în gazele de eşapament.
Pentru a aprecia calitatea solurilor trebuie să fie utilizate standarde naţionale SM
SR ISO 11047:2006, SM SR ISO 14255:2012, SM SR ISO 10693:2011 etc. Totodată,
apreciind bilanţul de humus în fondul arabil existent pe un anumit teritoriu, este necesar
să-l raportăm la normele aprobate de Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a
solului ,,N. Dimo” [9].
În baza indicatorilor obținuți de la IES, pentru zona PMN a fost realizată o
clasificare a surselor de poluare a aerului atmosferic după potenţialul lor de poluare
(în baza indicilor volumului emisiilor sumare). Alţi indicatori calculaţi (suprafaţa
terenurilor arabile raportate la un locuitor, gradul de împădurire, ponderea suprafeţei
ariilor naturale protejate etc.) au fost comparaţi cu indicii respectivi la nivel de ţară.
Pentru redarea distribuţiei spaţiale a indicatorilor de mediu, au fost utilizate diverse
tehnici cartografice tradiţionale (hărţile tematice) şi tehnici cartografice moderne
(tehnologii ale SIG).
Tehnologiile SIG (în baza soft-ului QGIS 3.2.3.), au fost utilizate pentru cartografierea
indicatorilor de mediu în profil spaţial, la nivel de comune, şi anume, volumul de
emisii sumare de la sursele staţionare (media anilor 2009-2013) de la întreprinderile
cu influenţă negativă majoră asupra calităţii aerului (după volumul emisiilor sumare),
repartiţia volumului emisiilor şi a ponderii poluanţilor de la transportul auto în emisiile
sumare în PMN pentru media anilor 2010-2014.
Această tehnologie a fost aplicată şi la cartografierea ponderii terenurilor agricole şi
a celor arabile, aplicării îngrăşămintelor minerale în profil spaţial, repartiţiei teritoriale a
terenurilor erodate şi a celor afectate cu alunecări de teren la nivel de comune, repartiţiei
zăcămintelor de substanţe minerale utile din PMN.
A treia etapă a cercetărilor ERIA este interpretarea rezultatelor finale (dinamica,
hărţi ale impactului de mediu şi ale calităţii mediului). În acest scop s-au utilizat mai
multe metode de cercetare.
Rolul hotărâtor o are aplicarea metodei sistemice, prin care se analizează
totalitatea elementelor materiei vie şi ne vie organizate în sisteme ierarhizate, fiecare
sistem comportându-se ca un tot întreg. Ea permite studierea interrelaţiilor dintre
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componentele de mediu dintr-un anumit teritoriu geografic investigat, şi, respectiv, prin
intermediul ei, poate fi realizată cercetarea complexă a sistemului ,,mediu înconjurătoreconomie”, stabilirea şi elaborarea unor recomandări vizând înlăturarea optimă a
situaţiilor problematice în relaţiile dintre componenţii naturali şi cei economici ai
regiunii studiate.
O pondere esenţială în cercetarea esenţei evaluării regionale a impactului antropic
asupra mediului o are şi metoda istorico-geografică, care are menirea de a reconstitui
din punct de vedere cronologic natura şi conceptele unor activităţi asupra mediului, a
unei zone geografice, în cadrul unor limite date de timp şi spaţiu. Ea permite aprecierea
evoluţiei în timp şi spaţiu a schimbărilor calitative şi cantitative ale factorilor de mediu
din regiunea de studiu, favorizând evidenţierea, reprezentarea şi repartiţia teritorială a
diverselor procese naturale şi antropice cu impact asupra calităţii mediului înconjurător.
Metoda dată oferă şi posibilitatea de a cerceta aspectele dinamice ale interacţiunii
societate-mediu, ce permite aprecierea evoluţiei calitative a factorilor de mediu.
O altă metodă care este necesar să fie utilizată în cadrul evaluării regionale a
impactului antropic o constituie metoda comparativ-geografică, ce presupune
compararea diverselor fenomene şi procese pentru stabilirea părţilor comune, a
deosebirilor şi legităţilor ce le caracterizează. Ea trebuie aplicată la studierea dinamicii
valorificării antropice a factorilor de mediu, precum: utilizarea fondului funciar,
valorificarea resurselor minerale utile, utilizarea resurselor de apă, valorificarea
biodiversităţii etc.
Printre metodele de cercetare, care trebuie utilizate în procesul studierii esenţei
evaluării regionale a impactului antropic asupra mediului, importantă este şi metoda
statistico-matematică, ce implică colectarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice,
care trebuie efectuată prin intermediul softului Microsoft Office Excel.
Un rol aparte în evaluarea regionala a impactului antropic o are metoda cartografică,
ce rezultă în redarea distribuţiei spaţiale a datelor de mediu prin utilizarea diverselor
tehnici cartografice: tradiţionale (hărţile tematice) cât şi a SIG [10, 11].
Rezultate şi discuţii.
Prin aplicarea tehnicii SIG şi analiza unui şir de indicatori ai stării ecologice a
diferitor componente de mediu şi a caracterului impactului antropic şi suprapunerea
acestora a permis formularea unei hărţi sintetice a stării ecologice în localităţile PMN,
prezentată în figura 1.
Elaborarea hărţii a avut drept model abordările metodologice utilizate la formularea
hărţilor stării ecologice din regiunea Moscova [18] şi din Republica Moldova [1], care
au la bază suprapunerea hărţilor tematice ale unui şir de indicatori reprezentativi.
În acest sens, au fost selectaţi şi aplicaţi patru indicatori principali: gradul de poluare
a apelor freatice cu NO3-, gradul de erodate a solurilor, gradul de împădurire şi gradul
de utilizare agricolă a teritoriului, ţinându-se cont, de asemenea, de datele ce se referă
la volumul de emisii şi deversări ale poluanţilor în aer şi în cursurile de apă, care sunt
prezentate la nivel de raioane administrative. Se consideră, că aceşti indicatori sunt
cei mai importanţi pentru studiu, determinând caracterul aspectelor de mediu şi al
impactului antropic, cu o pondere mai mare în specificul situaţiei stării ecologice din
PMN şi, în general, oferă posibilitatea evidenţierii acesteia în aspect spaţial.
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Fig. 1. Harta stării mediului a localităţilor teritoriului Podişului Moldovei de Nord.

Astfel, dacă poluarea apelor, gradul de utilizare a terenurilor şi gradul de degradare
a solurilor reprezintă direct şi indirect intensitatea impactului antropic, atunci gradul de
împădurire poate fi considerat drept un indicator al rezilienţei mediului natural la acest
impact, care, în ansamblu, permite identificarea zonelor cu stare ecologica diferită.
Evident, o astfel de abordare a raionării ecologice rămâne subiectivă, dar permite, la o
primă evaluare, să identificăm localitățile cu o situație ecologică diferită. Criteriile de
determinare a situaţiilor ecologice sunt reflectate în Tabelul 1.
Au fost stabilite cinci categorii de localităţi cu situaţii ecologice diferite:
a) maximal critică – cu valori maxime la peste 3 indicatori a nivelului de impact foarte
puternic (V);
b) critică – cu valori maxime la 2 indicatori a nivelului de impact foarte puternic (V);
c) tensionată – cu valori maxime la 1 indicator a nivelului de impact foarte puternic
(V);
d) satisfăcătoare – pentru indicatori cu valori ai nivelului de impact puternic (IV);
e) convenţional favorabilă – cu cele mai scăzute valori pentru toţi cei 4 indicatori de
nivel de impact: mediu, limitat şi redus (III-I).
Analiza hărţii elaborate permite constatarea că în PMN predomină localităţile
cu stare ecologică maximal critică, critică şi tensionată. O stare mai alarmantă fiind
înregistrată în localităţile: Fântâniţa (r-nul Drochia), Pociumbăuţi, Horodişte (r-nul
Râşcani) şi Terebna (r-nul Edineţ) (fig. 1). Ponderea localităţilor cu o astfel de stare
ecologică predomină în raioanele Briceni (9), Donduşeni (8) şi Edineţ (4), pe când
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numărul localităţilor cu o situaţie mai favorabilă este mult mai limitat, doar trei:
Mereşeuca (r-nul Ocniţa), Bleşteni (r-nul Edineţ) şi or. Costeşti.
Tabelul 1. Criteriile de determinare a situaţiilor ecologice
gradul de erodate a
solurilor, % (% terenurilor supuse eroziunii areolare şi liniare).

gradul de utilizare
agricolă a teritoriului,
% (% terenurilor agricole)

gradul de împădurire
a terenurilor, % (%
terenurilor acoperite cu
vegetaţie forestieră).

I. Redus

1

< 50%

< 20

< 50

> 20

II. Limitat

2

50-60

20-30

50-60

20-15

III. Mediu

3

60-70

30-40

60-70

15-10

IV. Puternic

4

70-80

40-50

70-80

10-5

V. Foarte puternic

5

> 80

> 50

> 80

<5

Nivelul impactului

Punctajul alocat

gradul de poluare a
apelor freatice cu NO3-,
% (% numărului de
probe cu depăşirea
cerinţelor sanitare).

Indicatorii impactului

Concluzii
1. Evaluările Regionale al Impactului Antropic reprezintă un proces orientat spre
evaluarea sistematică a calităţii mediului şi a efectelor activităţii umane asupra lui,
a dinamicii şi tendinţelor lor, inclusiv a efectelor cumulative şi indirecte, în scopul
asigurării informaţionale a dezvoltării durabile, a organizării şi efectuării protecţiei
mediului pentru o anumită regiune geografică, care solicită o serie de abordări
metodologice aplicate în diferite domenii de cercetare, cea mai importantă fiind metoda
sistemică, care conferă o viziune integratoare asupra desfăşurării interacţiunilor dintre
mediu şi societate, făcând posibilă identificarea legităţilor generale în domeniu.
2. În scopul redării distribuţiei spaţiale a impactului antropic şi a indicatorilor
de mediu, cele mai indicate sunt metodele şi tehnicile cartografice şi, în primul rând,
hărţile tematice în baza aplicării tehnologiilor moderne ale SIG.
3. Aplicarea SIG pentru zona PMN a permis identificarea situaţiilor ecologice şi
a problemelor prioritare de mediu, care predomină, îndeosebi, în localităţile cu stare
ecologică maximal critică, critică şi tensionată, o stare mai alarmantă fiind înregistrată
în localităţile: Fântâniţa (r-nul Drochia), Pociumbăuţi, Horodişte (r-nul Râşcani) şi
Terebna (r-nul Edineţ), care î-şi au distribuţia lor spaţiala şi necesită diferite complexe
şi măsuri de protecţie a mediului.
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CĂRŢI NOI
Рецензия
на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология.
Потребность общества в ее развитии», Том первый «Трактата о
научных и практических основах санокреатологии».
Авторы: Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г.,
Врабие В. Г., Шептицкий В. А.
Кишинэу: Типография АНМ, 2016. 228 с. - ISBN 978-9975-62-423-7
В настоящее время проблема здоровья населения является одной из
важнейших государственных, общественных и медицинских задач во всех странах
мира. Это обусловлено преждевременной общебиологической деградацией
современного общества и все возрастающей общей заболеваемостью населения
планеты, несмотря на безусловный прогресс в ранней диагностике и лечении
болезней и все увеличивающиеся финансовые вложения в развитие медицины.
Следует отметить, что прогноз ВОЗ по состоянию здоровья населения планеты
на ближайшее будущее весьма неутешителен. Поэтому научные работы,
посвященные изучению состояния здоровья человека, как в обычных условиях,
так и при различных социальных, природных и техногенных воздействиях,
разработке эффективных способов профилактики возможных функциональных
и патологических нарушений и их коррекции, созданию научно обоснованных
государственных программ охраны здоровья и продления активной жизни людей
- имеют не только теоретическое, но и важнейшее социальное значение.
В этой связи коллективная монография группы ученых во главе с академиком
Академии наук Молдовы Ф. И. Фурдуем, известным своими работами в
области изучения стресса и здоровья населения, занимает особое место среди
многочисленной литературы по изучению механизмов становления и поддержания
здоровья. Оригинальность монографии состоит в том, что она посвящена
новым подходам к решению проблемы здоровья, предусматривающими отказ
от существующей стратегии стихийного формирования здоровья в пользу
направленного его создания и поддержания в соответствии с условиями
жизнедеятельности человека на всех этапах его возрастного развития - от времени
зачатия до полной реализации его генетико-физиологического потенциала.
В монографии подробно рассматриваются причины возникшей и продолжающейся
в настоящее время преждевременной общебиологической деградации организма
человека, его уязвимость к внешним воздействиям, возможные пути обеспечения
его выживания и здорового физического и психического развития. Весьма
подробно проанализированы исторические попытки человечества направленного
формирования своего организма, рассмотрены предпосылки и научные основы
санокреатологии – науки о целенаправленном формировании и поддержании
интегрального здоровья и воспроизводства здорового потомства, приведены
убедительные доказательства возможности практической реализации этих
важнейших медико-биологических и социальных задач.
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Авторы приводят неопровержимые доказательства относительно насущной
потребности современного общества в развитии науки о целенаправленном
формировании и поддержании здоровья человека – санокреатологии, и того,
что ее предмет и задачи имеют свою специфику и в таком плане не ставились
другими научными дисциплинами о человеке. Убедительными доводами,
подтверждающими теоретическую обоснованность и правомочность развития
этого направления науки, служат, изложенные в отдельном подразделе 27
методологических принципов, специфические именно для данной науки методы
исследования и ее основные понятия.
Существенным теоретическим вкладом в решение проблемы здоровья
является разработанная авторами и принципиально отличающаяся от
существующих, концепция интегрального здоровья, в основу которой
положен системный подход – обязательный учет сопряженности генетикобиохимического, морфо-физиологического и психосоциального компонентов,
лежащих в основе возрастного развития и поддержания морфологически и
функционально полноценных органов и систем организма на филогенетически
детерминированном уровне; взаимосогласованность их функций и способность
к своевременному восстановлению исходных величин физиологических
параметров или сохранение гомеостаза с помощью высокого жизненного
адаптивного потенциала при постоянных колебаниях факторов внешней среды.
Разработанные авторами концепции о сущности феномена здоровья, об
основных методологических принципах направленного его формирования и
поддержания - открывают новые возможности не только для разработки методов
создания заданного уровня здоровья человека, воспроизводства и развития
здорового потомства, но и для раскрытия фундаментальных основ формирования,
развития и проявления жизненного и адаптивного потенциала человека, его
индивидуальных физиологических, психических и творческих способностей.
Оценивая монографию в целом, отметим, что она является первым томом
«Трактата о научных и практических основах санокреатологии» - биомедицинской
науки, разрабатывающей теорию и практику направленного формирования
и поддержания здоровья человека. Теоретические подходы, оригинальность
концепций и практическая значимость предлагаемых путей их решения,
изложенные в монографии, представляют большой интерес для широкого круга
специалистов, занимающихся разработкой современной системы организации
здравоохранения, поиском новых путей медико-социального обеспечения
населения и защиты людей от все усиливающегося экологического, техногенного
и социального стрессогенного прессинга.
Член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор

С.И. Сороко

Действительный член Российской
академии естественных наук,доктор
медицинских наук,
профессор

В.С. Новиков
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RECENZIE
la monografia ,,Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia.
Necesitatea societății în dezvoltarea ei.”, volumul II al
,,Tratatului despre bazele științifice și practice ale Sanocreatologiei”,
Autori: Furdui T., Ciochină V., Furdui V., Glijin A., Vrabie V., Șeptițchi V.
Chişinău, Tipografia AŞM, 2018. 228 p.
Este indiscutabil succesul colosal al medicinei în diagnosticul, tratamentul și
profilaxia diferitor maladii, în rezultat la ce, au fost obținute posibilități de tratare a multor
boli anterior incurabile; de transplantare a unor organe; de combatere a epidemiilor
etc., în același timp, cât de paradoxal nu ar fi, dar trebuie de recunoscut datele statistice
referitor la sporirea morbidității multor maladii și pronosticul ascendent al unora din
ele. Mai mult ca atât, Organizația Mondială a Sănătății prognozează plasarea în viitorul
apropiat a depresiei pe primul loc în structura morbidității, astfel tulburările psihice
vor deveni dominante. Din aceste considerente, monografia ,,Sănătatea psihică.
Psihosanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei.” prezintă o lucrare
extrem de actuală și necesară societății. Cu atât mai mult, că această monografie inedită
este consacrată descrierii bazelor științifice și practice ale creării și menținerii dirijate a
sănătății psihice – unica cale de soluționare a problemei sănătății psihice.
Lucrarea recenzată este constituită din 15 capitole originale și bine structurate,
care în linii generale redau: starea sănătății psihice a societății contemporane; viziunile
privind noțiunile existente cu referire la psihic și sănătatea psihică; calae de soluționare
a problemei sănătății psihice; factorii ce influențează sănătatea psihică; etalonul de
estimare a sănătății psihice; premisele, condițiile și căile de formare și menținere
dirijată a sănătății psihice; nivelurile de exteriorizare a sănătății psihice și algoritmul de
identificare a lor etc.
Este logic faptul că monografia începe cu o analiză detaliată a problemei sănătății
psihice, a viziunilor contemporane privind fenomenele de manifestare a psihicului și
sănătății psihice, în rezultat la ce a fost stabilită imposibilitatea utilizării conceptelor
existente în pshihosanocreatologie și ceea ce a impus elaborarea conceptelor noi cu
referire la psihic și sănătatea psihică și care se evidențiază prin faptul că ele reflectă
mecanismele, factorii de influență, fenomenologia și căile de formare și menținere
dirijată a sănătății psihice.
Referitor la cauzele principale ce provoacă răspândirea largă a diferitor maladii
și pronosticul îngrijorător al morbidității în viitorul apropiat, justificat sunt prezentate
argumente suficiente privind atât diversitatea acestora, principala dintre care este
formarea spontană a psihicului și sănătății psihice, cât și unica cale de soluționare a
problemei sănătății psihice – renunțarea la formarea spontană a sănătății psihice în
favoarea creării și menținerii dirijate a acesteia.
Evident merită a fi apreciată elaborarea etalonului de estimare a sănătății psihice –
,,nivelul de exteriorizare a sănătății psihice cu accentuarea psihosano-, psihodissano-,
psihopato- sau psihotogeniei dominante”, datorită căruia a devenit posibilă determinarea
stării psihice.
În premieră este elaborat și prezentat conceptul structurării stării sănătății psihice,
identificate și descrise 18 niveluri de exteriorizare a acesteia, dintre care doar 2 reflectă
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psihosanogenitatea, iar celelalte 16 – psihodissano-, psihopato- sau psihotogenitatea.
Acest raport dezavantajos și formarea spontană a psihicului și sănătății psihice
reprezintă argumente concludente despre faptul că Homo sapiens deja s-a epuizat și
că viitorul îi aparține Homo santoscreatimus – omul înțelept și creativ, fizic, fiziologic,
psihic și social sănătos.
O apreciere deosebită merită identificarea condițiilor și căilor de formare și
menținere dirijată a sănătății psihice.
Ca medic, consider că societatea are stricta necesitate de această lucrare inedită,
în care sunt expuse bazele științifice și practice ale psihosanocreatologiei, inclusiv
obiectul, obiectivele, principiile metodologice, metodele etc. – atribute necesare unei
noi științe, în cazul dat, Psihosanocreatologiei, derivată a sanocreatologiei.
Dr. hab. șt. med., prof. univ.,
șef catedră Fiziologia omului și biofizică,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”

Victor Vovc
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ANIVERSĂRI
MEMBRUL CORESPONDENT AL AȘM ELENA ZUBCOV
LA 70 DE ANI
Începutul de an 2019 deschide o filă memorabilă atât
în viaţa Doamnei Elena Zubcov, membru corespondent
al AȘM, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător,
şef al laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie
al Institutului de Zoologie cât şi în viaţa persoanelor
care îi sunt în preajmă și îi poartă tot respectul,
sentimente de prietenie și colegialitate. Fiind născută
la 18 ianuarie 1949 în familia lui Ion şi Vera Ar b j
în satul Velikoserbulovka, raionul Elaneț, regiunea
Nikolaev, Ucraina în acest an sărbătorește 70 de ani de
viaţă şi 48 de ani de activitate profesională.
Absolvind cu succes Facultatea de iologie şi
Chimie a Institutului Pedagogic de Stat din oraşul
Tiraspol, îşi începe activitatea ştiinţifică în anul 1971 în
calitate de laborant în cadrul Institutului de Zoologie,
în care se include cu entuziasm, străduință și dăruire,
străbătând pas cu pas treptele afirmării ştiinţifice
până la funcția de șef al laboratorului Hidrobiologie
și Ecotoxicologie. Deplinătatea capacităţilor intelectuale, munca asiduă şi dârzenia
aprigă au ajutat-o să răzbată urcuşul lung şi cotit, în cariera de cercetător şi pedagog.
Astfel în anul 1986 a susţinut teza de doctor în geografie - hidrochimie la ostov pe
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Don, Ucraina, iar în 1999 la Chişinău a susţinut teza de doctor habilitat în biologie la
specialitatea hidrobiologie, ihtiologie.
Aptitudinile manageriale ale dnei profesor Elena Zubcov s-au reflectat și în
activitatea sa timp de patru ani (2005-2009) în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului
Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Conducător al Comisiei de Acreditare. Pe
parcursul acestor ani a contribuit la elaborarea, promovarea şi valorificarea politicii
de stat în domeniul cercetare-dezvoltare, redactarea cadrului normativ al Republicii
Moldova în sfera ştiinţei şi inovării și coordonarea activităţilor structurii administrative
publice centrale în domeniul de referinţă. A monitorizat activitatea sistemului de
evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și asigurarea normativă,
documentară, tehnică a procesului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării. A participat la elaborarea conceptelor de perfectare a activităţilor
pe direcţiile de referinţă, precum şi a strategiilor de ajustare a acestora la standardele
internaţionale și asigurarea realizării integrale şi corecte a prevederilor normative
referitoare la direcţiile respective de activitate. La 31 martie 2005 Dna profesor
Elena Zubcov a obţinut gradul de calificare Consilier de Stat al Republicii Moldova,
rangul I, clasa III.
Membrul corespondent Elena Zubcov, este bine cunoscută în rândul comunităţii
ştiinţifice din ţară, precum şi peste hotare prin rezultatele de valoare ale cercetărilor
Dumneaei în domeniul în care profesează. Elena Zubcov a realizat şi este profund
preocupată şi în prezent de soluţionarea unei game largi de probleme. Cuantificarea
rolului funcţional și ponderii principalelor grupuri de hidrobionţi în migraţia biogenă
a metalelor, determinarea influenței substanțelor chimice asupra dezvoltării peștilor la
etapele de ontogeneză timpurie și asupra proceselor producţional-destrucţionale, cât
și legitățile de acumulare substanțelor chimice în organisme acvatice au stat la baza
formării conceptului evaluării capacităţii de tampon a ecosistemelor acvatice din
Moldova și determinarea limitei toleranței unor organisme acvatice la substanțe toxice.
Descifrarea proceselor de acumulare şi a rolului microelementelor în dezvoltarea peştilor
la diverse etape ale dezvoltării ontogenetice (icre, larve, puiet, indivizi nematurizaţi
şi reproducători) este o direcţie nouă atât pentru investigațiile hidrobiologice, cât și
pentru dezvoltarea acvaculturii și aprecierea calității produselor piscicole. Studiul
biodiversităţii, ca precondiție a funcţionării durabile a hidrobiocenozelor în vederea
determinării capacităţii de suport a ecosistemelor acvatice naturale și antropizate,
cuantificarea biomigraţiei ecotoxicanţilor şi elaborarea recomandărilor de bioremediere
a ecosistemelor acvatice și a calității apei şi implementarea tehnologiilor noi în
acvacultură etc.
Cercetările vizând cuantificarea travaliului biogeochimic al hidrobionţilor în
ecosistemele naturale şi antropizate au contribuit substanţial la asigurarea continuităţii
şcolii hidrobiologice, întemeiată de academicianul M. Iaroşenco şi ascendent dezvoltată
de academicianul Ion Toderaş.
Semnificativ este aportul dnei Elena Zubcov în activităţile ştiinţifico-organizatorice,
în pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Cea mai mare parte din impetuozitatea şi
inteligenţa proprie a hărăzit-o discipolilor cărora le-a inspirat pasiunea pentru cercetare
şi studiere. Abilitățile de conducător de doctorat și dragostea faţă de tineretul studios,
i-au permis să devină un dascăl desăvârşit în rangul nobil de profesori cercetători
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(2004). Aceste valori sunt materializate prin faptul că sub conducerea Dumneaei au
fost elaborate şi susţinute cu succes 9 teze de doctor în științe biologice, 5 teze de
master și 25 teze de licență. În curs de elaborare sunt încă 2 teze de doctor habilitat și
4 teze de doctor în științe biologice. Este conducător științific și membru al comisiilor
de îndrumare a studenților doctoranzi care își fac studiile în Școala doctorală Științe
Biologice din cadrul Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”. Cu suportul Dnei Elena
Zubcov au fost obţinute şi realizate 6 proiecte internaţionale şi 3 proiecte naţionale
pentru doctoranzi şi tineri cercetători. Trei tineri cercetători, sub conducerea dnei
profesor Elena Zubcov au devenit laureaţi ai Premiului Prezidiului AŞM şi au obţinut
diplome de merit ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.
În anul 2016, datorită contribuției semnificative la organizarea manifestărilor
științifice de prestigiu, elaborarea și realizarea proiectelor comune cu finanțare
europeană, publicațiilor științifice comune, precum și la consultarea studenților și
doctoranzilor Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România i-a conferit titlul
”Profesor onorific”.
Curiozitatea ştiinţifică la braţ cu munca titanică, i-a permis să atingă prin ascensiune
cele mai înalte trepte şi să se afirme ca specialist notoriu în domeniul hidrobiologiei,
hidrochimiei, ecotoxicologiei, ihtiologiei și acvaculturii și să obțină în anul 2017 titlul
de membru corespondent al AȘM.
Dna membru corespondent Elena Zubcov acordă în permanent ajutor metodic şi
consultativ persoanelor fizice și juridice în diverse probleme complicate care vizează
ecologia ecosistemelor acvatice, acvacultura și ecotoxicologia. Semnificativă este
contribuția Dumneaei la soluționarea problemelor cu referire la fluviul Nistru prin
participarea în grupurile de lucru și în Comisiile guvernamentale privind utilizarea
sustenabilă și protecția acestei artere principale de asigurare cu apă potabilă a Republicii
Moldova. S-a manifestat ca un adevărat combatant pentru protecția ecosistemelor
acvatice în timpul numeroaselor runde de negocieri ale Acordului de funcționare a
Complexului Hidroenergetic Nistrean, în cadrul căruia componenta de mediu este cea
mai importantă.
Rodul muncii dnei membru corespondent Elena Zubcov s-a reflectat în peste
300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv articole în reviste şi culegeri recenzate, teze, este
coautor la monografii, rapoarte şi strategii (Ministerul Mediului al Republicii Moldova,
ONU, FAO), recomandări și ghiduri metodologice. Competitivitatea investigaţiilor
este confirmată de 7 brevete de invenţie, care au adus o contribuţie semnificativă
în implementarea rezultatelor ştiinţifice în acvacultură și metodologia cercetării
ecosistemelor acvatice, implementate şi menţionate cu medalii de aur, argint şi bronz la
saloanele de invenții şi numeroase alte realizări.
Cercetător cu renume, înzestrată cu intuiţie ştiinţifică bazată pe temeinice
cunoștințe s-a afirmat în plan naţional şi internaţional prin realizarea numeroaselor
proiecte cu valoare teoretică şi aplicativă, contribuind la fortificarea bazei tehncomateriale și potențialului uman al laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie pe
care îl ghidează cu multă iscusință și la recunoașterea Institutului de Zoologie pe arena
ştiinţifică datorită rezultatelor de valoare obținute prin colaborare cu instituțiile de profil
din țară și străinătate. Pe parcursul anilor a participat activ în calitate de conducător
şi/sau executor al programelor/proiectelor naţionale şi internaţionale de cercetare,
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manifestându-se ca generator de idei, expuse în propunerile de proiecte naționale
și internaționale de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul hidrobiologiei,
ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei ș.a. Sub conducerea ştiinţifică şi cu nemijlocita
participare a dnei profesor Elena Zubcov au fost realizate investigaţii valoroase
teoretice şi aplicative în cadrul celor 28 proiecte internaţionale (INCO-Copernicus,
CRDF, CRDF/MRDA, FRCF, SDC, WECF, SDC.IPEN, UE), 24 proiecte naţionale şi
cca 40 contracte economice.
O importanță semnificativă pentru sporirea potențialului științific, logistic și uman
în vederea studiului biodiversității ecosistemelor acvatice, estimării riscurilor pentru
integritatea ecosistemului râului Prut și elaborării Planului de acțiune pentru situații
de urgență pentru restaurarea biodiversității râului Prut în caz de dezastre naturale
sau poluare accidentală a avut realizarea proiectului ”Centru pilot de resurse pentru
conservarea transfrontalieră a biodiversității râului Prut”, cod MIS ETC 1150
din cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova
2007–2013, finanțat de Uniunea Europeană. Realizarea acțiunilor din cadrul proiectului
au contribuit la îmbunătățirea condiţiilor culturale, economice și de protecţie a mediului
in contextul unor frontiere mai sigure şi printr-o mai strânsă colaborare între partenerii
de pe ambele parţi ale Prutului.
În cadrul aceluiași program al UE sub conducerea Dnei membru corespondent
Elena Zubcov a fost realizat cu succes de către Institutul de Zoologie al Academiei de
Științe a Moldovei proiectul internațional MIS ETC 1676 „Cooperare interdisciplinară
transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării
mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galați, Centrul Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odessa
(Ucraina) și Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM, care are ca rezultat fondarea
Rețelei Internaționale Interdisciplinare pentru Prevenirea Dezastrelor și de Atenuare a
Poluării Mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos (INPOLDE) – un mecanism capabil
de a monitoriza starea mediului și de a oferi suport ştiinţific pentru factorii de decizie în
elaborarea politicilor orientate spre prevenirea impactului negativ al eventualelor accidente
antropice şi naturale în Euroregiunea Dunării de Jos, elaborarea și implementarea
planurilor comune de acțiune în situații de urgență.
În anul 2018 au fost lansate încă două proiecte cu finanțare europeană la care
dna membru corespondent, profesor Elena Zubcov este conducător. Proiectul BSB165
„Creating a system of innovative transboundary monitoring of the transforma tions
of the Black Sea river ecosystems under the impact of hydropower development and
climate change” HydroEcoNex/”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră
inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub
impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei” – acronimul HydroEcoNex
(cod eMS BSB165) este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului
European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării
Negre” 2014-2020 și va fi implementat de Institutul de Zoologie (lider beneficiar),
Moldova în parteneriat cu Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Nistru
“Eco-Tiras”, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați (România), Centrul Ştiinţific
Ucrainean de Ecologie a Mărilor (Ucraina) și Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre
şi Azov (Ucraina).
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Proiectul BSB27 ”Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for
sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation
of ecological state and human health impact of harmful substances, and public
exposure prevention” – MONITOX./”Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul
Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în
mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare
asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației, acronimul MONITOX
(cod eMS BSB27) este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului
European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării
Negre” 2014-2020 și va fi implementat de Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galaţi (lider beneficiar) România, în colaborare cu Institutul de Zoologie (Moldova)
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”, (România), Institutul de
Geologie şi Seismologie, (Moldova) și Institutul de Tehnologie din Macedonia de
Est şi Tracia, ( Grecia).
Dna membru corespondent Elena Zubcov este reprezentantul Republicii Moldova
în Reţeaua Internaţională pentru dezvoltarea acvaculturii în Europa Centrală şi de Est
–NACEE, membru al Asociaţiei internaţionale WECF - Femeile Europei pentru un viitor
comun, al Asociaţiei internaţionale WfW- Women for Water partnership şi al Reţelei
Internaţionale Global Water Partnership GWP, IPEN s-a manifestat şi în organizarea
forurilor ştiinţifice internaţionale. Este vicepreşedinte al Consiliului Ihtiologic de pe
lîngă Ministerul Mediului. Activează în calitate de membru al Comisiei de expertiză în
științe biologice a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
Fiind preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Ecotoxicologilor din Republica Moldova
“Ecotox”, a realizat un şir de proiecte ecologice, inclusiv în domeniul implementării
Protocolului Apa şi Sănătatea, programului Apa şi Sanitaţia promovat de SDC ş.a.
Pentru rezultatele remarcabile în activitatea ştiinţifică, inovaţională şi ştiinţificoorganizatorică Dna Elena Zubcov a fost înalt apreciată şi menţionată cu cea mai
înaltă distincție a AȘM medalia ”Dimitrie Cantemir”, medalia de argint cu ocazia a
60 de ani ai AŞM, 3 medalii de aur, 4 de argint, certificate şi diplome ale Saloanelor
internaţionale de inventică şi produse noi, Diplomă de Onoare şi premiul Prezidiului
AŞM pentru ciclul de publicaţii „Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi rolul
lor în funcţionarea grupelor principale de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale
Moldovei”, deţinătoare a certificatelor internaţionale în domeniul biomonitoringului,
ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei şi ecosanitaţiei. Pentru promovarea consecventă
a cercetărilor ştiinţifice pe arena mondială în 2008-2010 Agenţia Elveţiană de Cooperare
şi Dezvoltare pentru Republica Moldova i-a oferit sub formă de donaţie un set de
echipament performant pentru investigaţii hidrochimice şi hidrobiologice în valoare de
circa 1,7 mln. lei. Astfel, baza tehnico-materială a laboratorului din subordinea dumneaei
a fost consolidat esenţial.
Prin abilităţile extraordinare profesionale, manageriale în calitate de şef al
Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie a reuşit să creeze o atmosferă lucrativă
de strânsă colaborare între membrii colectivului laboratorului, care o apreciază la justa
valoare şi îi poartă tot respectul, aducând colegilor bucuria şi dragostea faţă de profesie
pe care a sădit-o în inimile discipolilor şi anume dăruirea de sine pentru cercetare,
protecţie şi gestionare durabilă a ecosistemelor acvatice.
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Dna profesor Elena Zubcov, fiind o soţie, mamă şi bunică excelentă, a fost
întotdeauna susţinută cu multă dragoste de familie. Zi de zi o vedem braţ la braţ
venind spre institut cu soţul Nicolae Zubcov, doctor în biologie, conferenţiar cercetător,
ornitolog de specialitate, care a încurajat-o mereu să planeze la nivel înalt în lumea
ştiinţei, asemeni păsărilor. Fiind o familie de cercetători, i-au insuflat curiozitatea de a
pătrunde în tainele lumii vii şi fiicei, Natalia Zubcov, doctor în biologie, conferenţiar
cercetător, care activează cot la cot cu mama sa în laboratorul de Hidrobiologie şi
Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie. Însă cea mai mare bucurie în această familie
frumoasă şi demnă de urmat este nepoţelul Ilieş, care zi de zi păşește pragul şcolii plin
de curiozitate și străduință, cu speranţa că va îmbrăţişa nobila profesie de cercetător şi
va completa dinastia de biologi a familiei Zubcov.
Activitatea zilnică este reprezentată de o muncă plină de abnegaţie, susţinută în
permanenţă de voinţă şi interes. Relaţiile frumoase cu colegii, ajutorul dezinteresat,
bunătatea, căldura sufletească şi inteligenţa sunt calităţile care o caracterizează ca
savant, dascăl şi om.
La această frumoasă vârstă Dna profesor Elena ZUBCOV posedă o capacitate de
muncă şi energie inepuizabilă. Măiestria de cercetător afirmată în numeroase realizări
ştiinţifice, o plasează pe bună dreptate în rândurile personalităţilor de valoare ale ştiinţei
hidrobiologice.
Cei care sunt aproape, pot vedea câtă generozitate şi pricepere pune distinsa
Dnă în valorile ştiinţifice şi didactice. Prin bunătatea, sinceritatea şi dăruirea sa este un
exemplu demn de urmat pentru tineret.
Stimată dnă membru corespondent al AȘM Elena Zubcov, cu prilejul aniversării
de 70 de ani, în această frumoasă zi de iarnă, fiind binecuvântată de stelele miraculoase
din Zodia Capricornului, colectivul Institutului de Zoologie exprimă cele mai sincere
sentimente de înaltă considerație și profund respect, dorindu-vă sănătate, bucurie,
fericire, succes în viața profesională și personală. Exprimăm convingerea că energia
Dvs. fără de sfârșit, însoțită de profesionalism, responsabilitate și perseverență va
genera noi idei și realizări în domeniul științelor naturii care vor aduce și în continuare
respectul din partea colegilor.
La mulți ani!
Dr. hab., profesor Laurenţia Ungureanu,
director al Institutului de Zoologie al MECC
Acad. Ion Toderaş,
Director onorific al Institutului de Zoologie al MECC
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