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ARTICOLE DE FOND
ASOCIERI CORELATIVE DINTRE MARCHERII MORFOLOGICI
ȘI MOLECULARI ÎN STUDIUL VARIABILITĂȚII GENETICE A
LUPOAIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Boicu Adriana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Rezumat

Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor investigații cu referire la diversitatea genetică a
populațiilor de lupoaie de pe teritoriul Republicii Moldova. Datele morfologice (parametrii
semințelor de lupoaie) și moleculare (profilurile SSR, ISSR) obținute anterior au fost
analizate implicând diverse programe de biostatistică (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03),
fiind aplicate testele de analiză a varianței (ANOVA) și semnificației statistice (Tukey,
p <0,05), testul de corelare multiplă Mantel etc.
Studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității la 38 de populații de
O. cumana Wallr. din câmpurile agricole de floarea-soarelui a pus în evidență rasa H
prin gradul înalt și mediu de congruență a datelor morfologice (parametri morfometrici
ai semințelor de lupoaie) și moleculare (SSR și ISSR). Lipsa corelațiilor semnificative
în majoritatea cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G
sugerează asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial și mai
puțin de zona geografică. De menționat că utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare
cu marcheri dominanți multi-locus (ISSR) și codominanți multi-alelici (SSR) a permis
relevarea unui nivel mai înalt de divergență genetică între rasele fiziologice, decât dintre
fiecare populație în parte.
Cuvinte cheie: Orobanche cumana, statut rasial, marcheri morfologici, genotipare ISSR,
SSR, corelații.
Depus la redacție 04 februarie 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Port Angela, Universitatea de Stat „Dimitrie
Cantemir”, str. Academiei 3/2, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova; e-mail:
portang@yahoo.com.

Introducere
Un impediment deosebit în cultivarea florii-soarelui și obținerea recoltelor scontate
este Orobanche cumana Wallr., cunoscută sub denumirea populară de lupoaie, floareafocului, busuioc sălbatic, verigel, țâțoi. Lupoaia este o fanerogamă, care aparţine
grupului de plante holoparazite, reprezentând 1% din angiospermele care duc o viaţă
total dependentă de planta-gazdă. Acţiunea acestui agent patogen s-a extins în special
în regiunea Mediteraneană şi Europa de Est, inclusiv în Turcia, România, Ucraina,
Bulgaria, Ungaria, Spania, Franța, Republica Moldova, Federația Rusă, Kazahstan etc.,
în ultimul timp fiind identificată și în China, Israel etc. [3, 10, 35, 37, 38, 44, 45].
Orobanche cumana Wallr. este principalul parazit care afectează floarea-soarelui la
nivelul sistemului radicular, atacul fiind deseori devastator, iar pagubele condiţionate
de acţiunea patogenului ducând la scăderi semnificative a producţiei şi calităţii uleiului
[9, 15, 20, 31, 32, 41].
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Deși interesul principal pentru Orobanche a fost controlul parazitului în
agrofitocenoze [5, 6, 14], un rol deosebit pe parcursul anilor s-a acordat și altor domenii
importante de interes teoretic, inclusiv moștenirea genetică a factorilor ce determină
rezistența la lupoaie [33, 16, 28], variabilitatea genetică a parazitului [17, 19, 21,
23, 24], mecanismele fiziologice și moleculare ale rezistenței florii-soarelui la acest
endoparazit [7, 13, 22, 25-27, 46-49] etc., toate aceste rezultate facilitând procesul de
creare a hibrizilor rezistenți [33].
Însă, în condiţii de cultură, lupoaia a dezvoltat proprietăţi biologice specifice,
care au asigurat depășirea rezistenței genetice existente [11, 18, 33] și au contribuit
la perpetuarea și adaptarea parazitului la noile condiţii de mediu. Astfel, în
rezultatul co-evoluției rapide cu planta-gazdă (8 rase în circa 100 ani), a avut loc
un proces de diferenţiere a plantelor parazite și apariția a diferitelor patotipuri,
numite rase fiziologice [37].
În contextul vizat, pentru elaborarea strategiilor durabile de control al patogenului
și ale programelor de ameliorare a florii-soarelui rezistentă la lupoaie este important de
determinat originea raselor, fondul primar de gene, structura genetică a populațiilor,
identificarea subgrupelor de patogeni [30]. Explorarea diversității moleculare a speciilor
parazite contribuie la caracterizarea raselor și populațiilor și, finalmente, la obținerea
marcherilor moleculari specifici pentru aceste rase.
Astfel, în cadrul Centrului Genetică Funcțională al Universității de Stat „Dimitrie
Cantemir” a fost evaluată variabilitatea genetică a 38 populații de O. cumana din
diverse zone ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru), folosind un șir de parametri
morfologici (lungimea și lățimea semințelor de lupoaie, raportul dintre lungime și
lățime) și marcheri moleculari (SSR, ISSR), în vederea stabilirii eficienței acestora în
diferențierea intra- și interpopulațională. Datele obținute au fost analizate implicând
diverse programe de biostatistică (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), fiind aplicate testele
de analiză a varianței (ANOVA) și semnificației statistice (Tukey, p <0,05), testul de
corelare multiplă Mantel etc.
Indici morfometrici. Analiza microscopică a fenotipului semințelor a pus în
evidență forma elipsoidală și structura reticulată a tegumentului, iar analiza biometrică
– unele variații în dimensiunea (lungime, lățimea) acestora [12]. Astfel, lungimea
semințelor (L, mm) a variat în intervalul 0,36-0,42 mm, cu o dispersie mai mică de
12%. Diferențele dintre valorile medii ale lungimii semințelor au fost statistic irelevante
atât la nivel interpopulațional (79%), cât și intraregional (Nord - 0,384; Centru - 0,376;
Sud - 0,380). Doar trei populații: Izbiște (Centru), Alexanderfeld și Crihana Veche
(Sud) s-au evidențiat prin valori semnificative (p<0,05) mai mari ale indicelui față de
celelalte populații.
Lățimea semințelor (l, mm), comparativ cu lungimea, a constituit un indice relativ
eterogen în funcție de biotopul plantelor colectate. Diferențe statistic semnificative în
variația indicelui au fost înregistrate în 18 (47%) dintre populațiile investigate. Valorile
medii ale lățimii seminței pentru regiunile de Nord/Centru/Sud s-au încadrat în limitele
0,162/ 0,160/0,162 mm. Cele mai mici valori au fost la populațiile din Floreni și Buțeni
(0,14 mm, p˂0,05).
Raportul lungime/lățime (L/l) a variat în limitele 2,135-2,843, depășind valoarea
2, particularitate atestată la semințele O. cumana și de alți cercetători [36]. Spre
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deosebire de analiza biometrică a indicilor morfologici analizați separat, raportul (L/l)
s-a evidențiat printr-o variație interpopulațională mai mare [12]. Valoarea medie a
raportului lungime/lățime a semințelor din regiunile de Nord/ Centru/ Sud este de 2,46/
2,44/ 2,42 [12].
Prin urmare, în rezultatul studiului comparativ al lungimii și lățimii semințelor
de O. cumana prin analiza statistică descriptivă a fost pus în evidență un potențial
nesemnificativ de diferențiere a populațiilor după caracterele morfologice analizate.
Pentru a identifica anumite particularități specifice ale indicilor morfometrici la
anumite populații și, implicit, condiții de mediu în care are loc creșterea și dezvoltarea
fitoparazitului și pentru a obține rezultate concludente referitor la potențialul
discriminatoriu al acestor caractere ale semințelor pentru rasele fiziologice au fost
aplicate metode statistice asociative, inclusiv testul statistic de corespondență Mantel.
Astfel, coeficientul de variație (CV%), reprezintă valori între 8 - 15% în cazul
lungimii, 11-22% – la lățimea semințelor și 13-28% în cazul raportului dintre acești doi
indici. În conformitate cu CV% al lungimii semințelor populațiile investigate s-au clasat
în două grupuri: omogene – Rassvet (Centru), Cazangic, Chirsova și Alexanderfeld
(Sud) și relativ omogene – 35 populații.
În ceea ce privește CV% al lățimii semințelor, 31 populații au fost relativ omogene
și 7 populații, inclusiv Verejeni, Holercani, Sângera, Buțeni, Fundul Galbenii
(Centru), Soroca (Nord) și Ermoclia (Sud ) – relativ eterogene. Un număr mai mare
de populații relativ eterogene (21) au fost puse în evidență în cazul analizei raportului
lungime/lățime. Nici într-un caz de studiu nu s-a constatat eterogenitatea valorilor
individuale, fapt care confirmă gradul înalt de reprezentativitate a populației din care
au fost extrase (Fig.1.).
Pentru a identifica asemănările/deosebirile între populațiile de lupoaie din diferite
regiuni ale Republicii Moldova s-a determinat coeficientul de corelaţie (Pearson) –
r. Rezultatele obținute au pus în evidență valori mici, nesemnificative statistic, ale
coeficienților de corelație dintre lungimea și lățimea semințelor, relevând lipsa unor
dependențe liniare evidente pentru populațiile din toate trei regiuni (Nord: r=0,55),
Centru (r=0,26) și Sud (r=0,19).
Aceiași tendință s-a manifestat și în cazul asocierii valorilor lungimii seminței și
cele ale raportului lungime/lățime pentru populațiile din regiunea de Nord (r=0,11) și
Centru (r=0,24), în timp ce la populațiile din sudul republicii se identifică o corelare de
intensitate medie (r=0,60). În cazul corelației dintre lățime și raportul lungime/lățime
a seminței valoarea corelației este negativă, de o intensitate medie (r= -0,66) pentru
populațiile de la Sud și puternică (r= -0,86) pentru cele din Centru și Nord (r= -0,76).
Analiza indicilor morfometrici a fost realizată comparativ și între rasele fiziologice,
făcând abstracție de localitatea și regiunea colectării plantelor. Conform datelor
însumate în tabelul 1, rasele ≤E, G, F și H nu se deosebesc după valorile medii ale
caracterelor morfologice cantitative (lungime, lățime). Totodată, însă, analizele
efectuate au pus în evidență autenticitatea coeficientului de corelație dintre parametrii
morfologici la anumite rase.
Astfel, pentru populațiile de O. cumana rasa ≤E, F și G au fost stabilite corelații
puternice indirecte dintre lățimea seminței și raportul lungime/lățime. Rasa F se
caracterizează și prin corelarea puternică a valorilor dintre lungime și raportul lungime/
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lățime. Important este de menționat că în cazul celei mai evoluate și celei mai agresive
rase (H) a fost identificată o asociere directă puternică între lungimea și lățimea seminței
(r=0,71), care nu a fost identificată nici în cazul altor rase și nici în cazul analizelor
efectuate pe regiuni.

Figura 1. Coeficientul de variație individuală (CV%) a lungimii, lățimii și
raportului lungime/lățime a semințelor. Notă: în cazul CV < 10% (populaţie omogenă),
10% ≤ CV < 20% (relativ omogenă), 20% ≤CV < 30% (relativ eterogenă) CV > 30%
(eterogenă).
Tabelul 1. Valorile medii ale indicilor morfometrici și ale coeficientului de corelație la
diferite rase de lupoaie
Rasa

Nr. de
populații

≤E

14

Indici
morfometrici (p>0,05)

Coeficient de corelație
r (Pearson, p˂0,05)

L (mm)

l (mm)

L/l

L:l

L:L/l

l:L/l

0,383±0,01

0,159±0,01

2,488±0,11

0,35

0,30

-0,78*

F

6

0,378±0,01

0,166±0,01

2,345±0,13

-0,68

0,85*

-0,93*

G

9

0,379±0,01

0,164±0,01

2,401±0,13

-0,15

0,60

-0,86*

H

9

0,373±0,02

0,159±0,01

2,423±0,07

0,71*

0,19

-0,54

Notă: L- lungimea seminței; l - lățimea seminței; a fost utilizat testul de semnificație
statistică Tukey, α= 0,05.

Analiza comparativă a valorilor medii ale coeficientului de variație demonstrează
că deși lățimea seminței este un indice comparativ mai eterogen, nici unul dintre cei
trei indici morfometrici analizați nu permit diferențierea interpopulațională și nici
intraregională. Valorile contrastante ale coeficienților de corelație în funcție de rasă/
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biotopul colectării, scot în evidență importanța cunoașterii variației asociative dintre
parametrii morfologici, care poate fi o reflecție a unor factori modificatori (genetici,
fiziologici) cu expresie fenotipică (de ex. forma seminței).
Polimorfismul secvențelor microsatelite (SSR). Analiza diversității genetice
a populațiilor de lupoaie autohtone a fost efectuată cu 12 marcheri microsateliți
(SSR - Simple Sequence Repeats), care identifică regiunile genomice cu repetări
dinucleotidice (Ocum-52, Ocum-59, Ocum-70, Ocum-74, Ocum-81, Ocum-197,
Ocum-206), trinucleotidice (Ocum-87, Ocum-141, Ocum-174), tetranucleotidice și
hexanucleotidice (Ocum-108, Ocum-122) [39]. În amprentele genetice obținute au fost
vizualizate de la 1 până la 6 variante alelice (Na) per locus, cu diferite dimensiuni
ale secvenței nucleotidice [21]. În cazul secvențelor cu mai mult de trei nucleotide în
unitatea repetitivă (Ocum-122, Ocum-141, Ocum-174), alele au dimensiuni mai mari
(peste 130 pb), însă sunt într-un număr mai mic (2–4) în profilul molecular. Marcherii
pentru repetiții dinucleotidice au identificat prezența a 3-7 alele în genomul plantei
parazit. Cei mai variabili după numărul de variante alelice (2-4) între populații sunt:
Ocum-59, Ocum-70, Ocum-81. Analiza amprentelor a evidențiat populațiile în funcție
de regiuni geografice, pe cele de la Nord prin valoarea medie a numărului de alele/
locus mai mică - 2,58 (total 31 alele), comparativ cu cele din zona de Centru – 2,83
(total 34 alele) și îndeosebi cele de la sudul republicii – 3,67 (total 44 alele).
Astfel, populațiile din regiunea de Sud se caracterizează prin diversitatea alelelor
unor regiuni de ADN microsatelit mai mare comparativ cu cele de la Centru și Nordul
țării. Această concluzie este susținută și de numărul mai mare de alele specifice
(Ns - 12) prezente la rasele fiziologice: ≤E (1caz), F (4 cazuri), G (2 cazuri) și H (7 cazuri).
Populațiile cu cele mai multe alele specifice sunt Alexanderfeld (H), Svetlîi (H) și
Slobozia mare (F).
Un alt indicator relevant pentru măsurarea polimorfismului alelic este conținutul
informației polimorfe (PIC), care de asemenea evidențiază populațiile din regiunea de
Sud prin variabilitatea profilului multilocus studiat. Astfel, în cadrul prezentei cercetări,
11 din 12 marcheri utilizați în genotiparea plantelor din regiunea de Sud s-au remarcat
prin valori PIC > 0,5 relevând un nivel înalt al conținutului informației polimorfe.
În ceea ce privește populațiile de la Centru, doar 6 marcheri au valori PIC mai
mari de 0,5 (Ocum-52, Ocum-59, Ocum-74, Ocum-81, Ocum-174 și Ocum-197), iar
în cazul celor din nordul Moldovei – 4 marcheri, dintre care 2 (Ocum-74, Ocum-197)
sunt înalt informativi pentru toate populațiile. Marcherii Ocum-59, Ocum-70, Ocum87, Ocum-122, Ocum-141 și Ocum-206 cu valori PIC diferite (nivel scăzut, moderat și
înalt) prezintă potențial de diferențiere intraregională [19].
În concluzie, cei mai informativi marcheri utilizați în genotiparea populațiilor
autohtone de O. cumana, care pun în evidență polimorfismul alelic la nivelul unui
locus, sunt Ocum-59, Ocum-74, Ocum-81, Ocum-197. În calitate de diferențiatori
moleculari SSR a populațiilor, la nivel de regiuni, s-au remarcat marcherii Ocum-59,
Ocum-70, Ocum-87, Ocum-206. Este important de menționat faptul ca indicii de
diversitate genetică, spre deosebire de cei morfologici, diferențiază populațiile din
regiunea de Sud prin variabilitatea alelică mai mare a locilor microsateliți, față de cele
de la Nord și Centru.
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În contextul afirmațiilor concluzive expuse, se desprinde ideea unor asocieri
corelative diferite ale amprentelor genetice SSR între aceste trei regiuni. Astfel, prin
testul Mantel de asociere a matricelor de disimilaritate a datelor binare s-au obținut
coeficienții de corelare multiplă (Pearson) pentru combinațiile: r(Nord:Centru)= 0,395;
r(Nord:Sud)= 0,427 și r(Centru:Sud) = 0,673 (Figura 2).
Reieșind din valorile mici ale coeficientului de corelație în cazul asocierilor cu
populațiile de la Nord, este evident că distanțele genetice (DG) ale acestora este diferit
de cele caracteristice pentru populațiile din regiunile de Centru și Sud, care de altfel,
prezintă un grad moderat de similaritate.

Figura 2. Coeficienții de corelație a DG-SSR între populațiile unei regiuni geografice
(testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05).

De asemenea, valoarea mică a coeficientului de corelație obținut la
comparația modelului de distanță genetică dintre populații în cadrul a trei regiuni
r(Nord:Centru:Sud)=0,237, p<0,0001) se poate explica prin distribuția diferită a
plantei parazit pe teritoriul țării. În cadrul expedițiilor științifice realizate pe teritoriul
țării a fost confirmată tendința diferită de răspândire geografică a lupoaiei, aceasta fiind
preponderent atestată în zona de Centru și Sud a Republicii.
Din numărul de populații identificate, rasele ≤ E au fost cel mai des întâlnite în
zona de Centru (10 din 14 populații ≤ E analizate) și dimpotrivă, rasele mai evoluate
G și H sunt la sudul țării (câte 6 din 9 populații) [14]. Așa dar, deși există aceste
diferențe numerice în spectrul rasial al lupoaiei pe regiuni, 34 de populații din
centrul și sudul Republicii Moldova prezintă asocieri corelative medii (r=0,67) ale
amprentelor SSR (Tab. 2.).
Tabelul 2. Coeficienții de corelație între DG - SSR ale raselor de lupoaie.
Nr. de rase/regiuni
geografice

Coeficienții r(DG) între rasele de lupoaie,
(testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05)

Rasa
lupoaiei

Nr. de
populații
studiate

N

C

S

E

F

G

H

≤E

14

1

10

3

-

0,514

0,731

0,575

F

6

1

1

4

-

0,524

0,473

-

0,622

G

9

1

2

6

H

9

1

2

6

-

Gradul destul de înalt de similaritate genetică a populațiilor de la centrul și sudul
țării se explica prin asemănarea genetică dintre rasele de O. cumana care predomina pe
aceste teritorii.
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Astfel, în rezultatul testului Mantel s-a constatat un coeficient de corelație mai mare
între rasele ≤ E cu G (r- 0,731), ≤ E cu H (r- 0,575), G cu H (0,622), F cu G (0,520).
Corelații relativ mai slabe au fost atestate la rasa F cu E (0,510) și F cu H (0,473), rasa
F fiind întâlnită mai des în localitățile din regiunea de Sud (4 populații) comparativ cu
cele din Centru și Nord (1 localitate) (Figura 3).
În concluzie, populațiile din regiunea de Sud, formate preponderent din rasele G și
H prezintă o variabilitatea alelică mai mare a locilor microsateliți în comparație cu cele
de la Nord și Centru. Totodată, similaritatea secvențelor SSR genomice a populațiilor de
O. cumana din sudul și centrul Republicii Moldova se datorează asemănării profilurilor
genetice a raselor ≤ E cu G și H.

Figura 3. Asocieri corelative a DG-SSR între populațiile diferitor rase de lupoaie
(testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05).

Polimorfismul secvențelor ISSR. Analiza populațiilor de lupoaie studiate cu 13
marcheri ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) [4] a pus în evidență de la 5 până la 20
fragmente cu dimensiuni ale secvenței incluse in intervalul de valori 400 - 5000 pb. Un
profil molecular cu 20 fragmente (500-2700 pb) a fost obținut în cazul primerului 807,
bazat pe unitatea repetitivă (AG)8T. Alți 2 marcheri multilocus (CA)6RG și (CTC)4RC
s-au evidențiat printr-un număr mai mare de fragmente (10-14) foarte variabile ca
dimensiune (400-5000 pb).
Primerii ISSR relevă un nivel înalt al conținutului informației polimorfe (PIC- 0,4
sau 80% din conținutul informației polimorfe). S-a evidențiat capacitatea moderată a
primerului ISSR-810(GA)8T de a identifica polimorfismul ISSR la toate populațiile
de lupoaie studiate. Primerul multilocus (AG)8YA este unicul care diferențiază,
după valoarea PIC, populațiile din regiunile geografice Nord (0,18) Centru (0,29)
și Sud (0,36) [19].
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Variabilitatea genetică interpopulațională la nivelul secvențelor genomice ISSR
este determinată atât de diferențe în dimensiunea ampliconilor, cât și de prezența
anumitor fragmente doar la unele populații. Astfel, 9 din 14 populații de O. cumana
rasa ≤E, 2 din 6 populații rasa F, 5 din 9 populații rasa G și 7 din 9 rasa H se disting
prin ampliconi specifici [19].
Variabilitatea genetică interpopulațională este determinată atât de diferențe
în dimensiunea ampliconilor, cât și de prezența anumitor fragmente doar la unele
populații. Astfel, 9 din 14 populații de O. cumana rasa ≤E, 2 din 6 populații rasa F,
5 din 9 populații rasa G și 7 din 9 rasa H se disting prin ampliconi specifici. Aceste
rezultate demonstrează divergența genetică mai mare a rasei H față de rasele mai
puțin virulente. Totodată, este important de menționat că cele mai multe fragmente
specifice (caracteristice pentru 2-6 populații) generate de primeri diferiți, se identifică
la rasele ≤E: 5 (Crihana Veche) și 7 ampliconi (Dondușeni). Fragmente unice au fost
identificate doar în cazul a 3 populații de la nordul țării, reprezentând rase diferite: Bălți,
ISSR(CAA)5 - 1450 pb; Dondușeni, ISSR857(AC)8YG - 375 și 672 pb și fragmentul
generat de ISSR(CT)8TC – 4566 pb; Soroca ISSR(CTC)4RC - 403 pb. O particularitate
deosebită este și faptul că 15 din 25 de fragmente ISSR caracteristice doar pentru 1-6
populații din 38 au dimensiuni de până la 2000 pb. Patru fragmente au lungimea de
până la 500 pb iar 6 mai mari de 2000 pb. Marcherii cu fragmente specifice doar pentru
o singură rasa sunt: ISSR(CT)8TC pentru rasa ≤E (Dondușeni) și ISSR(CAA)5 pentru
rasa H (Bălți), ambele populații din nordul republicii. Marcherii ISSR857(AC)8YG și
ISSR(GATA)4 au pus în evidență fragmente doar pentru populațiile din rasa E și H.
Astfel, 8 din 13 marcheri au identificat fragmente specifice în unele populații de lupoaie
din toate cele 4 rase studiate. În profilul genetic al unor populații (Dondușeni, Svetlîi,
Gura Galbenei, Slobozia Mare, Crihana Veche, Ermoclia, Cimișlia, Alexanderfeld)
s-au identificat fragmente specifice în cazul mai multor primeri ISSR (3-5).
Cu excepția populației colectate de la Dondușeni, toate populațiile menționate sunt din
regiunea de Sud [11].
Rezultatele testului Mantel de asociere corelativă a datelor ISSR pentru populații/
regiuni sunt similare cu cele obținute la analiza profilelor SSR, care demonstrează
că modelul distanței genetice al populațiilor din Centru este asemănător cu cel al
populațiilor de la Sud. Astfel, coeficienții de corelare pentru polimorfismul ISSR al
populațiilor de la Nord și Centru, Nord și Sud, Centru și Sud au valori de 0,409; 0,396
și respectiv 0,631 (Figura 4.).

Figura 4. Coeficienții de corelație a DG-ISSR între populațiile diferitor regiuni
geografice (testul Mantel, p <0,0001, α= 0,05).
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Compararea a trei profile multilocus sumare (Nord: Centru: Sud) indică o asociere
foarte slabă (r =0,224, p<0,0001), fapt relevat și în cazul analizei matricelor de distanță
genetică în baza datelor SSR. Compararea modelului de distanță genetică-ISSR a
populațiilor din diferite rase (Figura 5) a pus în evidență corelații de intensitate medie
în cazul: rasei ≤E cu G (0,702), ≤E cu H (0,669), ≤E cu F (0,537), G cu H (0,670),
G cu F (0,639) și F cu H (0,613). Rasele de lupoaie au un grad mai mare de similaritate
în baza amprentelor ISSR, decât a celor obținute cu marcheri SSR, particularitate
accentuată la rasa F.

Figura 5. Asocieri corelative între matricele de distanță genetică a datelor ISSR la
diferite rase de lupoaie.

Astfel, datele obținute în rezultatul genotipării prin utilizarea a 12 marcheri SSR
și 13 primeri ISSR sunt convergente, demonstrând un grad mai mare de similaritate
genetică a populațiilor de O. cumana din regiunile de Centru și Sud a țării și a rasei ≤E
cu rasele G și H.
Corelarea datelor morfologice și moleculare (SSR și ISSR). Estimarea corelației
dintre matricele de distanță obținute în baza indicilor morfologici ai semințelor și al
polimorfismului molecular genetic (SSR și ISSR) s-a realizat la trei nivele: populații
în general, populații grupate pe trei regiuni (nord, centru și sud) și populații grupate pe
rase fiziologice (Tabelul 3).
Astfel, la nivel general se constată o asociere corelativă slabă a matricei de
disimilarite dintre 38 de populații de lupoaie după datele morfologice comparate cu
datele genetice SSR și ISSR. Același rezultat s-a obținut și la compararea distanței
genetice dintre toate populațiile în baza amprentelor SSR cu cele ISSR, coeficientul (r)
fiind 0,082, p-0,030. Totuși, este evident gradul mai înalt de corespundere (r-0,186) a
variabilității populațiilor după datele morfologice și după amprentele ISSR.
Corelarea datelor morfologice și ISSR a fost pusă în evidență și în cazul analizei
populațiilor grupate pe regiuni. Populațiile din regiunea de Nord se evidențiază
prin corelarea puternică, în sens negativ, a indicilor morfologici cu datele ISSR,
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fapt explicat prin divergența profilului ISSR a 4 rase diferite și similaritatea înaltă a
lungimii și lățimii semințelor la aceste rase. Totodată, populațiile din regiunea de Sud,
spre deosebire de cele din zona de Centru, se caracterizează printr-o asociere pozitivă
statistic semnificativă, (r) 0,303, p-0,0001, datorată prezenței în această regiune
a 6 populații din rasa H care se remarcă prin cea mai înaltă valoare a coeficientului de
corelație (r) 0,721.
Tabelul 3. Rezultatele testului Mantel de corelare între matricele de distanță a datelor
morfologice și moleculare SSR.
38 pop.

Regiuni geografice
Nord

Centru

Sud

Rase fiziologice ale lupoaiei
≤E

F

G

H

SSR : indici morfologici
r (AB)

0,084

-0,183

-0,142

0,151

-0,154

0,297

0,125

0,422

valoare p, α =0,05

0,031

0,721

0,144

0,049

0,144

0,291

0,465

0,008

r(AB)

0,186

-0,897

-0,001

0,303

0,161

-0,111

0,022

0,721

valoare p, α =0,05

0,0001

0,038

0,995

0,0001

0,130

0,704

0,889

0,0001

r(AB)

0,082

0,424

0,075

0,018

-0,062

-0,137

-0,351

0,484

valoare p, α =0,05

0,030

0,401

0,442

0,825

0,553

0,614

0,037

0,002

ISSR : indici morfologici

SSR: ISSR

Este important de menționat că doar în cazul rasei H, considerată cea mai virulentă,
matricele de distanță a populațiilor după datele moleculare ISSR, SSR și indicii
morfologici sunt similare. Deci, populațiile care aparțin rasei H, indiferent de regiune,
sunt similare, într-o măsura mai mare (după indicii morfologici și date ISSR, profile
SSR și ISSR) sau mai mică (profile SSR și indici morfologici).
Testul Mantel a relevat, de asemenea, divergențe genetice semnificative între
populațiile rasei H și a celor identificate ca rasele ≤E, F și în special G, care prezintă
corelații în sens negativ a polimorfismului genetic interpopulațional, la nivelul
secvențelor microsatelit și cel al regiunilor flancate de acestea. Astfel, unele populații
care aparțin rasei G comparate între ele, au un grad mai mare de similaritate a profilului
SSR (12 marcheri) și, în același timp, de disimilaritate a profilului ISSR (13 primeri).
În concluzie, studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității populațiilor
a pus în evidență rasa H prin gradul înalt și mediu de congruență a datele morfologice
și moleculare (SSR și ISSR). Totodată, lipsa unor corelații semnificative în majoritatea
cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G, sugerează
asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial, constatare care
trebuie să fie luată în considerație la cultivarea floarea-soarelui cu toleranță / rezistență
la Orobanche cumana.
În favoarea acestei informații sunt și valorile intervalului de variație a DG
(coeficientul Jaccard), care au fost diferite în cazul amprentelor SSR (0,12–0,63) și
a celor ISSR (0,21–0,81), relevând o eterogenitate interpopulațională mai mare a
fragmentelor ISSR (Figurile 6,7 și Tabelul 4). Din datele tabelare este evident că între
populațiile unei rase, de asemenea, există diferit grad de variabilitate genetică. Prin
valori mai mari ale coeficientului de disimilaritate genetică se evidențiază rasa G și H,
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fapt ce sugerează asupra unui nivel relativ mai mare de heterozigoție și polimorfism.
Populațiile cele mai divergente după profilul SSR, care aparțin unei rase de lupoaie,
sunt din diferite regiuni geografice, de exemplu:
- rasa E (DG 0,5-0,6): Brînzenii Noi față de Chișinău, Fundul Galbenii, Cazangic,
Dondușeni; Chișinău față de Floreni și Holercani; Izbiște față de Buțeni;
- rasa F (DG 0,5-0,6): Slobozia Mare față de Rassvet și Ștefan-Vodă;
- rasa G (DG 0,5-0,6): Gura Galbenei față de Soroca și Frăsinești, iar Soroca față de
Talmaza;
- rasa H (DG 0,5-0,63): Alexanderfeld față de Taraclia, Corten, Svetlîi, Congaz,
Sărata Mereșeni, Bălți; Taraclia față de Corten și Svetlîi; Svetlîi față de Corten,
Ermoclia, Bălți, Ciocîlteni față de Congaz.

Figura 6. Distanța genetică dintre diferite populații care aparțin unei rase de lupoaie
conform profilului SSR.

Populațiile cele mai divergente după profilul ISSR, dar care aparțin unei rase de
lupoaie (Figura 7), sunt din aceeași sau diferite regiuni geografice, de exemplu:
- rasa E (DG 0,5-0,6): Brînzenii Noi față de Fundul Galbenii, Căzănești față de
Chișinău;
- rasa F (DG 0,5-0,6): Rassvet față de Carabetovca și Grigorievca;
- rasa G (DG 0,5-0,81): Soroca față de Ciadîr-Lunga, Manta; Chirsova față de Gura
Galbenei, Verejeni, Soroca, Frasineşti; Beșalma față Talmaza, Soroca, Chirsova,
Ciadîr-Lunga, Manta, Gura Galbenei, Verejeni, Frăsinești;
- rasa H (DG 0,5-0,73): Alexanderfeld față de Sărata Mereșeni, Ermoclia, Congaz,
Svetlîi, Corten , Taraclia, Ciocîlteni, Bălți; Congaz față de Bălți și Ciocîlteni;
Ciocîlteni față de Svetlîi și Corten.
Populații similare după distanța genetică atât la nivelul locilor SSR, cât și al
fragmentelor ISSR au fost stabilite doar în cazul raselor E și H: Brînzenii Noi față de
Fundul Galbenii (rasa E) și Alexanderfeld față de Sărata Mereșeni, Congaz, Svetlîi,
Corten, Taraclia și Bălți (rasa H).
De menționat, că cea mai mică distanță genetică între populațiile ce reprezintă
aceiași rasă s-a constatat doar în cazul când acestea au fost colectate din aceiași
regiune sau din localități apropiate geografic (de ex., după profilul SSR cea mai mică
DG la rasa E – Holercani față de Floreni, Cimișlia, Fundul Galbenii; Căzănești față
de Sîngera, Băcioi, Holercani, Fundul Galbenii și Izbiște; rasa F – Grigorievca față
de Carabetovca, Rassvet, Slobozia Mare; rasa G - Beșalma față de Chirsova, Manta,
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Ciadîr-Lunga; Chirsova față de Talmaza și Manta; rasa H – Taraclia față de Corten,
Svetlîi, Congaz; Congaz față de Svetlîi), rezultate care confirmă originea filogeografică
a raselor de lupoaie [11, 18].

Figura 7. Distanța genetică dintre diferite populații care aparțin unei rase de lupoaie
conform profilului ISSR.

Generalizând rezultatele obținute s-a constatat că în studiul populațiilor
de O. cumana, utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare, cu marcheri dominanți
multi-locus (ISSR) și co-dominanți multi-alelici (SSR), a permis relevarea unui nivel
mai înalt de divergență genetică între rasele fiziologice, decât fiecare în parte, fapt
explicat prin natura variației genetice identificate. Marcherii SSR sunt specifici pentru
anumite secvențe microsatelite, în timp ce primerii semiarbitrari ISSR prin identificarea
regiunilor dintre aceste secvențe au o acoperire mai mare a genomului, fapt care
justifică valorile comparativ mai înalte ale coeficientului de corelație între matricele
de disimilaritate interpopulațională la nivelul indicilor morfologici și al fragmentelor
ISSR, fiind cunoscut determinismul poligenic al caracterelor morfologice cantitative.
Tabelul 4. Numărul cazurilor de comparație (%) a populațiilor în funcție de valorile
disimilarității genetice a secvențelor SSR și ISSR.
Rase de
lupoaie

Intervalul de variație a valorilor DG (coeficientul Jaccard)
0,1-0,19

0,2-0,29

0,3-0,39

0,4-0,49

0,5-0,59

0,6-0,69
1

0,7-0,79

0,8-0,81

3

SSR
E

5

F

16

36

34

7

20

27

40

13

G

6

22

28

31

14

H

3

14

22

25

28

8

ISSR
E

8

35

52

5

F

13

20

53

13

19

36

17

14

11

31

28

14

19

3

G
H

6

Datele discutate în prezenta lucrare sunt în acord cu cele ale altor autori, care au indicat
eficiența corelării diferitelor tipuri de marcare moleculară, fenotipică sau biochimică în
investigații filogenetice și de diversitate genetică la diverse antofite parazite și plante
de cultură. Astfel, în rezultatul unor studii taxonomice a nouă specii de Orobanche L.
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(Orobanchaceae) din Egipt și Arabia Saudită, prin analiza caracterelor morfologice în
asociere cu genotiparea RAPD și ISSR, s-a constatat similaritatea genetică mai înaltă a
speciei O. minor cu O. pubscence, comparativ cu O. crenata [42]. Pe când anterior, în
baza polimorfismului proteinelor din semințe, Sharawy (2008) a raportat un nivel mai
mare de similaritate a speciei O. minor cu O. crenata și nu cu O. pubescence [43].
Un alt studiu axat pe investigarea genetică a unor hibrizi de porumb (Zea mays
L.), prin diferite tipuri de marcare moleculară (SSR, ISSR, RAPD) combinată cu
marcheri biochimici (conținutul proteinelor de rezervă din semințe, SDS-PAGE) a
pus în evidență corelații moderate și puternice dintre distanța genetică a genotipurilor,
conform profilurilor SSR/RAPD, ISSR/RAPD, SSR/ISSR și a marcherilor biochimici
cu cei moleculari [1, 2]. Astfel, autorii au conchis că tehnicile de marcare utilizate
sunt eficiente în egală măsură, fiind utilizate atât separat, cât și în complex. În același
context se înscriu și datele obținute de Etminan și colab. (2018), fiind demonstrată
corespondența înaltă (testul Mantel, r = 0,83) a polimorfismului ISSR și SCoT (Start
Codon Targeted) la genotipurile de salvie [29].
Contrar ideii de substituire a tehnicilor de marcare cu obținerea unor rezultate
similare în diferențierea genotipurilor sunt afirmațiile de complementaritate bazate pe
faptul că marcherii au ca țintă secvențe genomice unice sau repetitive, cu o tendință
diferită de evoluție/conservare sub acțiunea selecției naturale și artificiale. În favoarea
acestor afirmații sunt investigațiile de evaluare a eficienței marcherilor ISSR și SSR
în genotiparea varietăților de curmal (Phoenix dactylifera L.), care relaționată cu
variabilitatea unor caractere agronomice ale fructelor a corelat diferit. Spre deosebire
de matricea perioadei de maturitate a fructelor cea a consistenței a corelat semnificativ
cu datele moleculare, fapt explicat de autori prin variația perioadei de maturitate în
funcție de factorii de mediu și nu de secvența nucleotidică. De asemenea, nu a fost
identificată nici o asociere semnificativă între profile ISSR și SSR [34]. Corelații de
intensitate slabă sau lipsa asocierilor între diferite metode de marcare (ISSR, SSR,
RAPD, AFLP), sunt descrise în mai multe lucrări, de exemplu în cazul studiul speciei
sălbatice de floarea-soarelui naturalizată în Argentina [30], a diferitelor varietăți de
trestie de zahar [8], orez [40]. Autorii acestor cercetări menționează importanța utilizării
integrate a diferitelor tehnici de marcare pentru relevanța și comprehensiunea structurii
intra- și inter-genomice a plantelor. În general, este constatată o tendință de asociere
corelativă mai mare între diferite tipuri de marcheri în cazul plantelor autogame și linii
consangvinizate, întrucât au un grad mai înalt de homozigoție.
În concluzie finală, investigațiile expuse în prezenta lucrare contribuie cu noi
informații privind distribuția geografică și divergența genetică între diferite rase de
lupoaie pe teritoriul țării, fluxul de gene facilitat de dispersia polenului/semințelor
natural sau mediat de factori antropogeni (transportul semințelor comerciale, tehnici
agricole necorespunzătoare etc.)
Concluzii
1. Utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare, cu marcheri dominanți (ISSR)
și codominanți (SSR) în studiul populațiilor de O. cumana, a permis relevarea unui
nivel mai înalt de divergență genetică între rasele fiziologice, decât fiecare în parte,
fapt explicat prin natura variației genetice identificate. Astfel, analiza diversității
genetice a lupoaiei autohtone cu 12 marcheri SSR a permis constatarea unui coeficient
de corelație mai mare între rasele ≤ E:G (0,731), ≤ E:H (0,575), G:H (0,622),
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F:G (0,520), iar analiza ISSR – o divergență genetică mai mare a rasei H față de rasele
mai puțin virulente. Prin analiza comparativă a distanței genetice s-a relevat gradul mai
înalt de similaritate între rase după profilele ISSR, față de cele obținute cu marcheri
SSR, particularitate accentuată la rasa F. Populații similare după distanța genetică atât
la nivelul locilor SSR, cât și al fragmentelor ISSR au fost stabilite doar în cazul raselor
E și H: Brînzenii Noi față de Fundul Galbenii (rasa E) și Alexanderfeld față de Sărata
Mereșeni, Congaz, Svetlîi, Corten , Taraclia și Bălți (rasa H).
2. Studiul fenotipic al semințelor de O. cumana a pus în evidență corelații
(Pearson) puternice negative dintre lățimea seminței și raportul lungime/lățime în
cazul populațiilor de O. cumana rasa ≤E, G și F. Rasa F se caracterizează inclusiv
prin asocierea puternică a valorilor dintre lungime și raportul lungime/lățime. Un nivel
relativ înalt de corespundere dintre datele morfologice și ISSR a fost pus în evidență în
cazul analizei populațiilor grupate pe regiuni. Astfel, în cazul populațiilor din regiunea
de Nord sunt corelații puternice, în sens negativ, fapt explicat prin divergența profilului
ISSR a 4 rase diferite și similaritatea înaltă a lungimii și lățimii semințelor la aceste
rase. Totodată, populațiile din regiunea de Sud, spre deosebire de cele din zona de
Centru se caracterizează printr-o asociere pozitivă statistic semnificativă (r-0,303),
datorată prezenței a 6 populații de rasa H care se remarcă prin cea mai înaltă valoare a
coeficientului de corelație ISSR:indici morfologici (0,721).
3. Studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității populațiilor
a evidențiat rasa H prin gradul înalt și mediu de congruență a datele morfologice și
moleculare (SSR și ISSR). Totodată, lipsa corelațiilor semnificative constatată în
majoritatea cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G,
sugerează asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЕГО НАПРАВЛЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА.
ПСИХОСАНОКРЕАТОЛОГИЯ
Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г.,
Присажнюк В. Г.
Институт Физиологии и Санокреатологии
Rezumat

În articol se accentuează actualitatea și acuitatea problemei sănătății mentale prin analiza
incidenței înalte a tulburărilor psihice în societatea contemporană și tendința de sporire
a ei în următorii ani, sunt analizate cauzele principale ale afecțiunilor psihogene și a
tulburărilor psihice – crearea spontană a sănătății psihice și modul stresogen de viață, din
cauza cărora activitatea neuropsihică nu poate suporta presingul vieții contemporane.
Totodată se propune soluționarea problemei afecțiunilor psihogene și a tulburărilor
psihice prin renunțarea la crearea și menținerea spontană a sănătății în favoarea aplicării
mecanismelor de formare și menținere dirijată a sănătății psihice, manifestarea emoțiilor,
necesităților, motivației, gândirii, memoriei și capacităților psihice prin dezvoltarea în
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continuare a psihosanocreatologiei – știința destinată de a elabora bazele teoretice și
practice ale formării și menținerii dirijate a sănătății psihice.
Cuvinte cheie: psihic, sănătate psihică, psihosanocreatologie, tulburări psihice, emoții,
intelect, modul stresogen de viață.
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1. Современное состояние изученности распространения расстройств
психического здоровья.
Психическое здоровье является самым большим биолого-социальным
приобретением эволюции Homo sapiens. Благодаря ему человек стал осознавать
окружающий его мир: что полезно и что вредно для него, как защищаться от
погодных невзгод и от врагов, каковы его жизненные и социальные потребности,
своё место в природной среде, в социуме, создавать новую систему обитания,
материальные и культурные ценности, начал осваивать космос и пр. Психическое
здоровье и психика по существу предопределяют все виды повседневной
деятельности человека и его результативность, переживания, предвидения
событий, налаживание взаимоотношений, качество жизни и др. Психика и
психическое здоровье детерминируют поведение, успех или неуспех деятельности
общества, государств в целом. Одним словом, психика и психическое здоровье
являются биосоциальными субъективными феноменами, которые обусловили
выживание общества в борьбе за существование в процессе исторического
развития, создание условий для благополучной жизни и определяют тренд
эволюции современной цивилизации. Сказанное, казалось, должно было служить
основанием для особого внимания общества в плане познания этих биологосоциальных субъективных феноменов. Однако, как ни парадоксально, общество
по существу недостаточно оценило их значимость; их изучение проводится
спорадически, а психическое здоровье и психика формируются спонтанно, из-за
чего последствия негативно сказываются не только на здоровье современного,
но, безусловно, и на здоровье будущего общества.
Недостаточность изученности механизмов формирования и поддержания
психики и психического здоровья в стрессовых условиях современного
общества обусловила широкое развитие психогенных нарушений. Более 500
млн человек страдают от психических расстройств, что составляет около 14%
из общих заболеваний общества [1]. Около 30% населения планеты испытывают
психогенные нарушения [2]. В Европе психические расстройства в 2010 году
составляли 38,2% (164,8 млн человек), что превышает число больных с сердечнососудистыми и онкологическими нарушениями вместе взятых. Согласно данным
ВОЗ, в настоящее время, каждый 4-5 житель планеты страдает от психических
недомоганий, а в 2020 году депрессия выйдет на первое место в структуре
хронических неинфекционных заболеваний; уровень распространенности
психических расстройств представлен 200 случаями на 1000 человек. Также
по прогнозам ВОЗ, к 2020 году психические расстройства выйдут в пятерку
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болезней, которые будут лидировать по количеству людских трудопотерь,
связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят в этом
плане сердечно-сосудистые заболевания, до сих пор традиционно лидирующие
в структуре заболеваемости населения планеты. При этом шизофрения займет в
этом ряду пятое место, число больных которой за 15 лет увеличилось на 30%.
1. В Республике Молдова, в соответствии с данными Министерства
Здравоохранения, около 38% пациентов проявляют психогенные нарушения.
В соответствии с данными Института физиологии и санокреатологии [4; 7; 8]
современный образ жизни вызывает преждевременную общебиологическую
и психическую деградацию организма человека, а с развитием общества
усиливается агрессивность стрессогенных социальных факторов, вследствие
чего увеличится заболеваемость психическими расстройствами. Современное
общество находится в состоянии хронического стресса, обусловленного
ускоренным ритмом жизни и деятельности, неуверенностью в завтрашнем
дне и своей безопасности, конкуренцией, удорожанием всего, чем
человек пользуется и др.
2. Не меньшую тревогу у населения вызывает и неутешительный прогноз
повышения психогенных расстройств на ближайшее будущее. Согласно ВОЗ
[3] к 2020 году депрессия выйдет на первое место среди общей заболеваемости
населения планеты, а в соответствии с данными Института физиологии и
санокреатологии [6; 9; 10], с развитием общества, из-за повышения количества
и агрессивности социальных факторов и экологических условий, психогенные
расстройства будут превалировать среди общей структуры хронических
болезней общества.
Наравне со сказанным, не менее значимым в создавшемся состоянии
высокой заболеваемости населения планеты, является и спонтанное
формирование и поддержание здоровья, включительно психического, из-за
чего организм современного человека не подготовлен выдержать повседневный
жизненный прессинг.
Учитывая детерминирующую роль психики и психического здоровья в
сознательном обеспечении оперативной и стратегической деятельности человека
и общества в целом, в налаживании социальных взаимоотношений, в обеспечении
социальной и научно-технической революции, в самообеспечении качества своей
жизни и др., а также высокий уровень психогенных расстройств и угрожающий
прогноз дальнейшего ухудшения психического здоровья, становится очевидной
необходимость отнести проблему психики и психического здоровья в ряд
приоритетнейших, ибо от ее решения зависит судьба не только современного, но
и будущего общества.
Создалось неверное впечатление, что развивая психиатрию, которая
является наукой о лечении психических расстройств, их диагностики и
превенции, автоматически решается и проблема психического здоровья,
поэтому в медицинских вузах будущих врачей психиатров не обучают теории
и практике психического здоровья, ведь «психиатрия», как медицинская наука
расшифровывается („psyche” и „iatria” (греч.), соответственно, душа, дух и
лечение), как наука, изучающая психические заболевания и их лечение. При этом
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важно подчеркнуть, что механизмы возникновения и проявления психических
расстройств отличаются от таковых формирующих, поддерживающих и
повышающих психическое здоровье.
Недостаточная изученность механизмов психического здоровья в плане
формирования и его поддержания, повышения психических способностей,
отсутствие общепринятой концепции о психике и психическом здоровье, видимо,
и предопределило развитие нового направления: конструировать психику и
психическое здоровье за счет вживления в мозг самых невероятных высоко
чувствительных технических приспособлений и устройств.
Нельзя не согласиться с мнением, что с помощью кибернетических технологий
можно улучшить функции многих органов человека: зрение, слух, обоняние,
осязание, а также обострить интуицию. Сегодня в этом направлении работают
специалисты в области робототехники, интерфейсов и нейропротизирования не
только в США и Японии, но и в России, в частности, общественное движение
«Россия 2045», участники которого трудятся в том числе над созданием
искусственного тела человека – аватара. Вне всякого сомнения, что достигнуты
определенные успехи – это кардиостимулятор, ушной имплант, «умный» протез
глаза и др. Медики все чаще стали использовать чипы, искусственные ткани и
вживлять в организм пациентов устройства – протезы руки, микроскопические
аппараты, в несколько раз более чувствительные, чем слуховые органы человека
и др. Большие надежды возлагаются на биологические контактные линзы,
глазные киберпротезы. Все это чудеса, однако, они не решают и не могут решить
проблему здоровья. С точки зрения биологии, физиологии, генетики, эволюции,
стоимости, денежных возможностей и здравого смысла путь искусственного
конструирования психики и психического здоровья за счет технических устройств
– путь в никуда. Дело в том, что человек это биосоциальный вид, возникший
в процессе эволюции со многими взаимосвязанными и взаиморегулирующими
системами, жизнедеятельность которого автоматически регулируется
физиологическими и психическими потребностями, мотивациями, установками,
эмоциями, предвидениями и пр., многие из которых воссоздать технически
невозможно. Технические устройства нужны и целесообразны для устранения
отдельных дисфункций и дефектов отдельных органов или систем.
Решение проблемы здоровья, в частности психического, на наш взгляд, должно
осуществляться естественным путем на базе основополагающих научных знаний
о механизмах формирования и поддержания психического здоровья, проявления
эмоций, потребностей, мотиваций, мышления, памяти и других психических
способностей, ибо, в случае лишения будущего человека этих психических
реакций, он утратит способность быть тем, которого создала природа в процессе
эволюции.
2. Психика и психическое здоровье – детерминанты человеческой
деятельности.
Психика и психические способности (сознание, предвидение, креативность,
общение, труд и др.), возникшие в процессе эволюции стали играть
детерминирующую роль в оперативной и стратегической деятельности и важным
фактором, влияющим на дальнейшую эволюцию Homo sapiens. Так, некоторые
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из этих функций (сознание, мышление, память, коммуникация, умственные
способности и др.) способствовали более удачной организации самозащиты,
обеспечения питанием, взаимодействия с другими членами общества, разделения
обязанностей между ними и, тем самым, создали большие преимущества человека
в борьбе за свое существование и др.
К тому же, похолодание в плейстоцене создало стрессогенные, критические
ситуации, затрудняющие жизнь и существование обезьян – предков человека,
оказывало постоянный физиологический прессинг на центральную нервную
систему, чем стимулировалась эволюция мозга и, тем самым, развитие
умственных способностей. Суровые стрессогенные условия вынуждали наших
предков не только искать и находить лучшие способы применения естественных
орудий, но и приспосабливать их для конкретной жизненной обстановки. Это,
в свою очередь способствовало дальнейшему развитию психического здоровья
и психики, в первую очередь, креативности, которой принадлежит важнейшая
роль не только в приспособлении природных объектов, в изготовлении орудий
труда, их использовании на практике, но и самой эволюции Homo sapiens.
При этом, следует указать, что суровые условия жизнеобеспечения, фактически,
явились для наших предков также источником развития у них хронического
стресса, ставшим, в свою очередь, фактором эволюции, вследствие чего слабые
особи вытеснялись жизнестойкими. Для последних стресс служил тонизирующим
фактором в поиске путей и возможностей выживания, фактом дальнейшего
развития психических способностей. Опыт выживания в стрессогенных
условиях инстинктивно ориентировал наших предков на совместные действия от
врагов и при организации охоты. Организация жизнеобеспечения в социальных
группах со своей системой взаимодействия и сообщения в стрессогенных
условиях существования, стимулировали работу мозга, чем совершенствовались
поведенческие и другие психические способности.
Дальнейшее развитие психических способностей, психического статуса
человека, его психического здоровья и креативных способностей обеспечивались
за счет ассимиляции информации об окружающем мире, влияния на организм
факторов социальной среды и среды обитания.
Человеческое сознание, проявляющееся в способности познавать окружающий
мир, рассуждать и мыслить абстрактно, размышлять о своем прошлом, критически
оценивать его, думать о будущем, разрабатывать и выполнять планы, оказало и
окажет и в дальнейшем детерминирующее влияние на становление, развитие и
эволюцию Homo sapiens.
При этом следует указать, что возникновение и развитие сознания и
других психических способностей человека обусловлены общественноисторическими условиями, предметно-практической социальной деятельностью,
самоорганизацей социальной формы жизнеобеспечения. Именно они позволили
человеку выйти из животного мира, возвыситься над ним и стать фактором его
дальнейшей эволюции.
В условиях, когда естественный отбор в человеческом обществе не действует,
как движущая сила эволюции по обеспечению выживания особей с более крепким
сильным здоровьем, при функционировании другого механизма эволюции –
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накопление спонтанной мутации, большей частью будучи негативной, роль
недействующего фактора эволюции может выполнить психогенный фактор –
направленое формирование и поддержание психики и психического здоровья.
Итак, от уровня развития психического здоровья зависит не только качество
и успех жизнедеятельности каждого человека, но и эволюция общества в целом.
Между классическими и нервно-психическими факторами эволюции происходит
непрерывное взаимодействие. Важным эффектом такого взаимодействия может
стать самоотборная способность к объективному восприятию и рефлектированию
внешней и внутренней среды организма на умственные и физические
способности и др.
3. Психосанокреатология – наука, призванная решать проблему
психического здоровья.
Из анализа вышесказанного становится очевидной исключительная
значимость и актуальность решения проблемы психического здоровья. Вместе с
тем, следует указать на малоизученность и нерешённость таких важных вопросов,
как механизмы формирования и поддержания психического здоровья, факторы,
детерминирующие развитие и его нарушение, феноменология и методы изучения,
структурирование ее уровня и др. И, пожалуй, самое главное, неизвестно каковы
методы и способы его возможного направленного формирования отдельных
психических способностей, психики и психического здоровья в целом. Словом,
вопросов, требующих своего решения, достаточно много. Мы коснемся лишь
некоторых из них.
В первую очередь, рассмотрим фундаментальный вопрос проблемы – каков
путь ее решения. Для ответа на него требовалось определиться, что подразумевается
под понятием «психическое здоровье», как оно экстериоризуется, каковы
механизмы его формирования и поддержания, его составляющие компоненты,
факторы влияющие на формирование и на нарушение психического здоровья и
многие другие вопросы, на которые ответов не было.
Доказательствами возможного направленного формирования и поддержания
психического здоровья, при разработке стратегии решения проблемы
психического здоровья, послужили известные факты:
- лишение или ограничение сенсорных контактов с социальной средой
(социальная депривация) приводит к недоразвитию или задержке психоречевого развития и социального поведения;
- вся повседневная деятельность человека (вертикальное хождение, манера
поведения, коммуникация, речь, мышление, социальные взаимоотношения,
соблюдение норм морали, этики и др.) является результатом направленного
обучения;
- направленное воспитание и подготовка камикадзе, шахидов, зомби и др.;
- направленное влияние на психику и психическое здоровье посредством
внушения, гипноза и медитации.
На базе вышеуказанных фактов о модификации психического здоровья за
счет воздействия различных психогенных факторов внешней среды, аксиомы
о ненаследовании психики и психического здоровья, о их формировании в
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процессе онтогенеза была разработана концепция о возможном направленном
создании психического здоровья посредством влияния различных психогенных
действий, чем обосновывался путь направленного решения проблемы
психического здоровья.
Концепция о направленном формировании и поддержании психического
здоровья за счет влияния на организм психогенных факторов открыла возможность
целенаправленно повышать не только те или иные психические способности и
процессы, составляющие феномен психического здоровья в плане сознательного
регулирования оперативной и стратегической жизнедеятельности человека, но и
направленно воздействовать на эволюцию человеческого общества.
При реализации указанного пути направленного формирования и поддержания
психического здоровья возникли затруднения из-за отсутствия общепринятой
дефиниции самого понятия «психическое здоровье» и феноменологии ее
экстериоризации. Существующие дефиниции в той или иной степени повторяют
смысл определения ВОЗ, опубликованного в 2007 году, согласно которому
«психическое здоровье можно представить как состояние благополучия,
при котором каждый человек может реализовать свой собственный
потенциал, справиться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества»
[3]. Из-за недостаточной изученности феномена психического здоровья, они
не рефлектировали суть, условия, принципы и возможные пути направленного
формирования, в связи с чем не могли быть использованы в наших исследованиях,
что и предопределило необходимость разработки новой концепции.
Концепция о психическом здоровье, разработанная нами, базировалась
на представлении о том, что психическое здоровье, хотя и предопределено
генетической программой развития организма, но не передается по наследству,
формируется и поддерживается в онтогенезе под влиянием социальных,
психогенных факторов, творческой деятельности, посредством направленного
воздействия с учетом возрастных особенностей. Она рассматривала психическое
здоровье, как многомерное состояние высшей нервной деятельности,
формирующееся в онтогенезе за счет функциональной активности нейроструктур
мозга (нейропсихических блоков) – когнитивный, коммуникативный,
эмоционально-чувственный, социально-поведенческий, личностно-смысловой
и определяла факторы и условия, детерминирующие психическое здоровье
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Среди других задач, которые и предстояло изучить и найти решение
для направленного формирования и поддержания психического здоровья,
была
необходимость
установления
психогенных,
психосаногенных,
психосанопротекторнных и психодиссаногенных факторов; разработка
эталона измерения психического здоровья и с его помощью структурирование
состояния психического здоровья в зависимости от экстериоризации психосано-,
психодиссано- психопато- и психотогений; определение наиболее реактивных
этапов в постнатальном онтогенезе; изучение роли сознания и креативности,
как движущая сила в «превращении обезьяны в человека», в развитии научнотехнической революции, культурного и социального прогресса; установление
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условий и путей направленного формирования и поддержания психического
здоровья и др. [10].
Решив вышеуказанные вопросы и будучи убежденными в том, что направленное
формирование и поддержание психического здоровья является единственным
путем решения проблемы психического здоровья и предупреждения его
преждевременной деградации, стало возможным разработать научные основы
развития самостоятельной научной дисциплины – психосанокреатологии,
которая была обусловлена потребностями практики в оздоровлении общества.
Предмет, научные, методологические принципы и методы, основные понятия
и задачи психосанокреатологии являются специфичными и уникальными, не
ставились и не решались другими науками.
Психосанокреатологии, как и санокреатологии в целом, вне всякого сомнения,
принадлежит будущее в плане обеспечения здоровья и прогрессивной эволюции
общества.
4. Какие достоинства, признаки, ценности следует создавать при
направленном формировании психического здоровья
С развитием психосанокреатологии, естественно, возникает вопрос о том,
какие психические способности и качества людей следует создать с точки
зрения индивидуального и общественного жизнеобеспечения: дальнейшего
развития экономики, технологий, социального прогресса, саногении,
саногенного воспроизводства нового поколения людей; прогрессивной
эволюции; духовного развития – какими ценностными качествами должен
обладать будущий человек – быть социализированным или индивидуальным,
доброжелательным или безразличным к другим, высококреативным или
просто исполнительным, самоорганизующимся или исполнителем чужой воли,
патриотом своей страны или гражданином всей планеты, ответственным за
все, что он делает, социализированным добропорядочным гражданином или
заскорузлым обывателем, робот-эмоционалистом, робот-моралистом, роботнарциссистом, робот-рационалистом и др. Эти и другие качества и способности,
которые предстоит создавать, безусловно, должны быть определены не только
авторами психосанокреатологии, а коллективом компетентных специалистов на
международном уровне, ибо это касается судьбы будущего общества в целом.
Острота определения, какими качествами и способностями должен обладать
человек при направленном формировании психики и психического здоровья,
обусловлена и тем, что психосанокреатология может быть использована в
целях управления сознанием (mindcontrol), промывания мозгов (brainwashing),
насильственного убеждения (coercive persuasion), управления мышлением
(thonght reform), идеологической обработки, ведь уже сегодня предпринимаются
попытки, применение манипулятивных методов изменить мышление, поведение,
верование, эмоции или повлиять на процесс принятия решения, помимо воли и
желания конкретного человека.
Пока общество осознает необходимость разработки перечня психических
качеств и свойств, которые предстоит формировать при направленном
формировании психики и психического здоровья, нам ничего не остается, как
предложить свое видение некоторых спиритуальных характеристик, при этом
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понимая, что в различные исторические периоды развития общества моральные
нормы, устои, ценностная ориентация, миссия человека и общества в целом, в
значительной мере разнятся.
Современное общество эволюционирует спонтанно, как потребительское
общество, руководствуясь получением материальной выгоды и каждая страна
решает свои проблемы сама по себе. При этом, хотя в общем существуют
различные глобальные духовные системы ценностей, такие как американская,
европейская, российская, китайская и др. системы, государственный и
экономический менеджмент базируется на одних и тех же принципах, среди
которых, конкуренция между людьми, что, по существу, перенесено из природы,
так называемая, «борьба за существование», тем самым, общество превратилось
не в сострадательное, а агрессивно настроенное, чем и объясняется столь
широкое развитие психических расстройств. Указанное является еще одним из
доказательств разработки в интересах благоприятной эволюции современного
общества глобальной системы мировоззренческих, моральных, нравственных
ценностей, качеств, способностей и пр., которые должны служить основой
направленного формирования психики и психического здоровья.
Выводы
1. Высокий процент психических нарушений (около 20%) в современном
обществе и прогноз их увеличения в ближайшее время свидетельствует об
актуальности изучения и решения проблемы психического здоровья.
2. Основными причинами психогенных недомоганий и психических
расстройств являются спонтанное формирование и поддержание психического
здоровья и стрессогенный образ жизни, из-за чего нервно-психическая
деятельность не в состоянии выдержать прессинг современной жизни,
перенапрягаясь и, как следствие, нарушается.
3. Решение проблемы психогенных нарушений и расстройств возможно
за счет отказа от спонтанного формирования психики и психического здоровья
в пользу управляемого создания и их поддержания путем направленного
взаимодействия субъекта в процессе онтогенеза со своими близкими,
сверстниками, школьниками и взрослыми, ассимиляции знаний, научения,
воспитания и трудовой деятельности, направленные на осознанное адекватное
восприятие, рефлектирование и освоение окружающей среды, привития правил,
установок, ценностной ориентации, формирования мировоззрения и др.,
являющихся задачами психосанокреатологии.
4. Развитие психосанокреатологии позволит направленно формировать
выдающиеся психические способности, желаемые качества, потребности,
верования, установки, мотивации, уровень интелекта и интеллигентности,
эмоциональности, управлять своим сознанием, поведением, влиять на процесс
принятия и выполнения решения, на систему взглядов людей и пр.
5. Психика и психическое здоровье, учитывая их значимость в обеспечении
повседневной жизнедеятельности современного человека и в детерминации
направленности тренда эволюции общества, должны быть отнесены к важнейшим
проблемам, требующих своего научного и практического решения.
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diferită, cea mai semnificativă fiind creșterea conținutului alaninei, valinei și argininei
corespunzător cu 4; 5,8 și 7,3 µmol/L și scăderea concentrației serinei – 8,8 µmol/L
comparativ cu norma fiziologică. Imunoglobulinele au avut o dinamică selectivă:
IgM a diminuat cu 10,6 mg/dL comparativ cu norma fiziologică. Analiza influenței
aminoacizilor asupra formării și stării imunității va permite extinderea bazei științifice
pentru o reglare mai eficientă a statutului imunitar al organismului.
Cuvinte cheie: imunitate, aminoacizi, imunoglobuline, perioadă de diminuare.
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Introducere
Dereglarea funcției sistemului imunitar se consideră una din principalele cauze ale
senescenței organismului [33, 42], iar procesul de senescență – reflectarea unei diminuări
programate genetic a funcției imunitare [25]. Procesul de îmbătrânire poate fi definit ca
degradarea progresivă a funcțiilor țesutului. Aceste modificări pot fi rezultatul pierderii
funcțiilor celulare datorate scăderii diviziunii celulare și a capacității de replicare [1].
S-a stabilit că, odată cu vârsta, se observă o inhibare progresivă a tuturor părților
sistemului imunitar, funcția homeostatică a acestuia scade, care este orientată în
menținerea constantei antigenice a mediului intern al organismului, cu creșterea
paralelă a tendințelor autoagresive [30, 34], ceea ce contribuie la creșterea incidenței
neoplasmelor maligne, la scăderea rezistenței la infecții și la apariția mai frecventă a
dereglărilor autoimune [26, 37, 41]. În timpul îmbătrânirii, conform unor surse [37], are
loc o creștere clară a conținutului IgA și IgM, potrivit altora – o scădere a nivelului IgM
și o creștere a nivelului IgG și IgA în sânge. Drept urmare, la vârstnici sunt dereglate
mecanismele de eliminare a antigenului, iar protecția antimicrobiană este redusă [15, 21,
24]. Un rol primordial în formarea imunității li se atribuie aminoacizilor. Aminoacizii
imunoactivi au capacitatea de a accelera producția de T-limfocite și de a spori producerea
anticorpilor specifici [27]. Din literatura de specialitate [33], se știe că valina, serina,
cisteina, arginina stimulează și fortifică sistemul imunitar prin producerea anticorpilor;
treonina, glicina sunt necesare pentru sinteza imunoglobulinelor și anticorpilor; acidul
glutamic este foarte important pentru funcționarea celulelor mucoasei intestinului subțire
și a celulelor sistemului imunitar; acidul aspartic este implicat în activitatea sistemului
imunitar și în sinteza ADN-ului și ARN-ului. Astfel sarcina principală a studiului a fost
determinarea dinamicii indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la
persoanele în vârstă.
Materiale și metode
În studiu au fost incluși 32 de pacienți adulți cu vârsta cuprinsă între 69,80±10,01
ani cu comorbidități compensate. A fost studiat conținutul aminoacizilor imunoactivi
și concentrația imunoglobulinelor IgM, IgA și IgG în plasmă. Conţinutul aminoacizilor
liberi s-a determinat prin metoda cromatografiei lichide cu schimb de ioni [32], iar
concentrația imunoglobulinelor – prin metoda imunoturbidimetrică [11].
Rezultate și discuții
Aminoacizii sunt structura biochimică principală în sinteza proteinelor organismului
uman: cele tisulare, a enzimelor, hormonilor, anticorpilor etc. În absența cel puțin a unui

33

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Fiziologia şi Sanocreatologia

aminoacid, construcția ulterioară a moleculei proteice devine imposibilă. Un interes
deosebit îl are metabolismul aminoacizilor, care sunt implicați nemijlocit în reacții
imune, sub formă de molecule individuale și nu ca parte a compușilor proteici. Acești
aminoacizi fac parte dintr-un grup separat numit grupul aminoacizilor imunoactivi. Din
aminoacizii imunoactivi fac parte: valina, treonina, triptofanul, acizii aspartic și glutamic,
serina, alanina, cistieina și acidul γ-aminobutiric. Acidul γ-aminobutiric nu face parte
din aminoacizii proteinogeni, dar are un rol important în organism – neuromediator [7].
În scopul studierea rolului aminoacizilor imunogeni asupra stării sistemului imunitar și
dinamica acestora a fost examinată concentrația aminoacizilor imunoactivi în plasma
sangvină la pacienții vârstnici. Conținutul acestora în plasma persoanelor vârstnice are
caracter variabil (Tab. 1.).
Tabelul 1. Conținutul aminoacizilor imunoactivi (µmol/L) în plasma persoanelor
vârstnice cu comorbidități compensate.
Aminoacid
Valina
Treonina
Acidul glutamic
Acidul aspartic
Serina
Glicina
Alanina
Cisteina
Arginina

Grupul de studiu,
n=32
97,8±21,8
70,6±22,3
88,1±0,8
1,8±0,9
51,2±12,6
120,2±18,4
186,4±19,2
0,7±0,08
22,3±0,7

Valori minime de referință
pentru adulți
92
73
92
1
60
122
177
0,8
15

În structura imunoglobulinelor se găsesc toți aminoacizii imunoactivi [6, 29].
Concentrațiile imunoglobulinelor sunt prezentate în Tabelul 2. IgA îndepărtează
cantitățile mici de antigene, provenite din alimente sau antigenele solubile ale
microorganismelor, absorbite în circulația generală, având rol important în lupta
împotriva bacteriilor din mucoase. Funcția esențială a IgG este neutralizarea toxinelor
bacteriene, activarea sistemului complement și liza celulelor bacteriene și a particulelor
virale, dar îndeplinește și rol opsonizant. IgM este principala opsonină imunoglobulinică
a serului, fiind foarte eficientă în reacția de apărare de bacterieni și toxine.
Tabelul 2. Indicii imunoglobulinelor în plasma (mg/dL) persoanelor vârstnice cu
comorbidități compensate.
Clasa
imunoglobulinei
IgM
IgG
IgA

Valoarea indicilor testați
29,4±10,1
694,8±19,4
61,7±14,7

Valori minime de referință
pentru adulți
40
700
70

Imunitatea reprezintă un sistem de protecție al organismului împotriva influențelor
străine nefavorabile (virusuri, bacterii, microbi etc.). Cea mai critică perioadă de
formare a statutului imun la vârstnici este vârsta de 60–74 ani, când funcțiile de protecție
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ale imunității înnăscute scad brusc și sporește frecvența înregistrării neutropeniei,
deficienței de apărare fagocitică și IgA pe fondalul colonizării intense a mucoaselor de
către microorganisme [24, 43].
Hiperimunoglobulinemia se pretinde ca fiind o caracteristică a vârstnicilor
[14, 16]. În general, rezultate științifice atestă că nivelurile serice ale IgG și IgA cresc
odată cu vârsta, în timp ce nivelul IgM rămâne neschimbat [3, 13, 19, 18, 20].
Totodată, în baza rezultatelor noastre și celor din literatură, putem afirma că există
o creștere a IgG și IgA respectiv cu 10 și 8,3 mg/dL, în timp ce nivelul IgM a scăzut
cu 10,6 mg/dL.
Sansoni și colab. [17] au realizat un studiu care a arătat că odată cu procesul de
îmbătrânire există o creștere a concentrației IgG. El explică aceasta prin faptul, că acest
proces ar putea fi asociat cu longevitatea, deoarece bătrânii au avut un număr mai mare
de infecții bacteriene și virale decât persoanele tinere.
Valorile scăzute ale anticorpilor nu ar însemna capacitatea imunitară depresivă,
dar poate fi rezultatul echilibrului dintre declanșatorii antigenici și mecanismele care
controlează nivelul imunoglobulinei [2].
Nivelul scăzut al imunoglobulinei IgM la persoanele vârstnice, posibil poate fi
explicat prin cercetările științifice efectuate de Tagonski, prin care demonstrează că
aceasta poate fi consecința reducerii noilor anticorpi în procesul de îmbătrânire a
sistemului imunitar datorită scăderii capacității proliferative a celulelor B [23].
Acizii aspartic și glutamic, de exemplu, accelerează transformarea precursorilor
celulelor T imune în măduva osoasă. Deopotrivă cu triptofanul, stimulează imunitatea
timus-dependentă.
Sistemul digestiv aduce o contribuție semnificativă la formarea și menținerea
activității funcționale a sistemului imunitar, concentrația cea mai semnificativă a
celulelor imunocompetente se găsește în intestin [12, 28, 40, 44]. De aceea este foarte
important de a face cercetări în ceea ce privește microbiota în dependență de vârstă.
Procesul de senescență este însoțit de imunodepresie. Un rol important în menținerea
imunității îl are conținutul de aminoacizi imunoactivi care se modifică semnificativ,
diferențiat și selectiv, ce nu a fost studiat pe deplin până acum.
Numeroase studii demonstrează că, în cazul insuficienței sau excesului aminoacizilor
în organism, se observă dereglarea stării generale a organismului și, în primul rând,
diminuează protecția imună [9]. Prin urmare, este foarte important controlul cantității
acestora și respectarea limitelor recomandate. Valorile glicinei, acidului glutamic și
serinei au scăzut corespunzător cu 1,8; 3,9 și 8,8 µmol/L. În schimb, valorile acidului
aspartic și alaninei au crescut respectiv cu 0,8 și 9,4 µmol/L. Aceste schimbări sunt
în concordanță cu datele existente din literatură [22]. Acidul glutamic stimulează
procesul de regenerare, în special a celulelor intestinului subțire și participă în procesele
imune [36], iar scăderea conținutului acestuia, posibil, provoacă scăderea imunității la
persoanele în vârstă.
Aceste modificări ale concentrației aminoacizilor indică scăderea capacității
de a utiliza pe deplin aminoacizii, atât pentru producerea de energie, cât și pentru
sinteza macromoleculelor proteice, afectând dezvoltarea proceselor reparative din
organism. Aminoacizii liberi sunt un grup mare de compuși care, de rând cu funcțiile
energetice și plastice, datorită structurii lor chimice, pot participa la reglarea multor
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reacții enzimatice, inclusiv procesele de transfer intercelular și transmembranar
în organism [29].
Scăderea conținutului aminoacizilor neesențiali poate indica dereglări ale
metabolismului glucidic, care este principalul furnizor al scheletului de carbon din
structura aminoacizilor neesențiali. Scăderea valorilor acestora duce la dereglări în
biosinteza proteinelor [31].
Un rol deosebit îl dețin aminoacizii esențiali care nu se sintetizează în organism
și trebuie să fie consumați în cantități necesare. La aminoacizii esențiali se atribuie:
arginina, valina, histidina, izoleucina, leucina, lizina, metionina, treonina, triptofanul
și fenilalanina.
Valina, fiind un aminoacid esențial are un rol important în sinteza și formarea
anticorpilor. Analiza sângelui pacienților vârstnici a demonstrat că conținutul valinei în
plasma acestora constituie 97,8±21,8 µmol/L și depășește valoarea minimă de referință
cu 5,8 µmol/L. Insuficiența valinei duce la dereglări funcționale nu numai în sistemul
imunitar, dar și la dereglări hormonale serioase, în primul rând în funcționarea glandei
tiroide și suprarenalelor. Cantități sporite ale valinei se găsesc în carnea de porc și de
pasăre, icre, soia, leguminoase, ouă, brânză, nuci, pește și produse de mare [7].
Treonina participă în procesele de creștere tisulară, activează sistemul imunitar,
elimină toxinele, îmbunătățește activitatea tractului gastrointestinal, fiind necesar
pentru dezvoltarea normală a organismului. Conținutul treoninei în plasma sangvină a
pacienților vârstnici constituie 70,6±22,3 µmol/L sau este cu 2,4 µmol/L mai diminuat
decât valoarea minimă recomandată. Deficitul treoninei scade activitatea sistemului
imunitar, provoacă întârzierea creșterii și scăderea masei corporale. Un conținut bogat
de treonină se găsește în icre, soia și alte leguminoase, nuci, semințe, brânză, cașcaval,
carne, ouă, pește și produse de mare [7].
Conținutul argininei în plasma sangvină a pacienților vârstnici constituie 22,3±0,7
µmol/L sau este cu 7,3 µmol/L mai sporit decât nivelul minim recomandat. Arginina este
un aminoacid esențial, care în anumită concentrație favorizează răspândirea virusurilor.
Ținând sub control consumul acesteia, se pot monitoriza bolile virale. Un conținut sporit
de arginină se găsește în nuci, semințe, grâu, cereale și ciocolată. Excluderea dietei cu
un conținut de arginină ajută organismul de a rezista la virus și de a-l depăși [9]. În
cantități rezonabile arginina fortifică sistemul imunitar [8].
Leucina activează sistemul de protecție complement-antivirus, precum și factorii
imunității umorale care împiedică pătrunderea virusului în celulă.
Lizina contribuie la formarea răspunsului imun umoral, stimulează activitatea
fagocitară a neutrofilelor. Serotonina și precursorul acesteia, aminoacidul triptofan
reglează imunitatea în celulele intestinului, asigurând rezistența totală a organismului.
L-lizina și frunza de măslin sunt foarte efective în lupta cu virușii. L-lizina, ca
aminoacid esențial, constituie o sursă efectivă împotriva virusului Herpes. Lizina
constituie o sursă profilactică, capabilă să trateze infecțiile active. S-a demonstrat că,
în combinație cu zincul, lizina înlătură aproape toate simptomele virusului Herpes în
decurs de șase zile. Lizina împiedică și oprește toate virusurile herpetice, ceea ce este
foarte important, deoarece această familie de viruși constituie cauza diferitor simptome
și boli cronice, de care suferă milioane de persoane din întreaga lume.
Lizina ajută la menținerea sistemului imunitar prin formarea anticorpilor, reține
răspândirea virușilor, sporește eficacitatea activităților anti-cancer și participă la
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numeroase reacții biochimice în organism. Produsele cu un conținut bogat în lizină
sunt produsele lactate, cașcavalul, carnea și peștele [9].
Un rol important în fortificarea imunității organismului îl au tioaminoacizii
metionina și cisteina. Ei stimulează activitatea limfocitelor, imunitatea celulară și
umorală. Metionina și cisteina posedă acțiune antioxidantă pronunțată, protejând
celulele organismului de radicalii liberi. Sunt capabile să neutralizeze metalele toxice
și metaboliții și, astfel asigură detoxificarea organismului [6].
Funcțiile metioninei ca aminoacid esențial sunt foarte variate. Activând leucocitele și
limfocitele, aceasta influențează pozitiv asupra particularităților antivirale, antitumorale
și antiinflamatorii ale acestora.
În afară de aminoacizii esențiali menționați, în procesul de formare a imunității
organismului influențează semnificativ un șir întreg de alți aminoacizi. Astfel, o influență
pozitivă în formarea anticorpilor o are derivatul glutaminei – acidul γ-aminobutiric.
Baza asigurării organismului cu aminoacizi imunoactivi necesari o constituie
alimentația variată și completă în diferite perioade de vârstă, iar pentru perioada de
diminuare, aceasta capătă o valoare deosebită.
Cea mai bună soluție de rezolvare a problemei este respectarea alimentației
sanogene care ia în considerare statutul metabolic al organismului.
Necesitatea unui anumit set de aminoacizi obligă înaintarea cerințelor sporite
componentei proteice a rației. Luând în considerare vârsta înaintată și starea funcțională
a tuturor sistemelor fiziologice vitale ale pacienților, componenta proteică a rației
trebuie să fie în cantități mici.
În rezultatul consumului hranei proteice trebuie să se țină cont de faptul că cel mai
rapid se absorb aminoacizii din proteinele din ouă, pește, brânză și carne slabă. Iar
pentru o asimilare mai bună a substanțelor folositoare este necesară combinarea corectă
a produselor în rația alimentară.
Astfel, studierea influenței aminoacizilor asupra formării și menținerii imunității
va extinde baza științifică, ceea ce permite un control mai eficient al stării sistemului
imunitar al organismului.
Concluzii
1. În grupul de cercetare aminoacizii imunoactivi în plasmă au avut o dinamică
diferită, cea mai semnificativă fiind creșterea conținutului alaninei, valinei și argininei
corespunzător cu 4; 5,8 și 7,3 µmol/L și scăderea concentrației serinei 8,8 µmol/L,
comparativ cu norma fiziologică.
2. Imunoglobulinele au avut o dinamică selectivă: IgG și IgA s-au schimbat
neesențial, iar IgM a scăzut cu 10,6 mg/dL, comparativ cu norma fiziologică.
3. Cercetarea aminoacizilor imunoactivi în dependență de vârstă, de microbiotă,
alimentație, grup de vârstă, de constituție necesită studii și pe viitor.
4. Corecția prin alimentație sanogenă va fi efectuată în dependență de tipul
metabolismului, constituție, grupul de vârstă.
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testosteronului. Alimentația cu conținut diferit al componentelor rației pe fondalul
administrării testosteronului cauzează schimbări ale conținutului aminoacizilor în ser
și eritrocite: rația bogată în proteine produce micșorarea atât a concentrației fiecărui
aminoacid, cât și pe grupe funcționale, iar rația bogată în glucide – sporirea acestora,
ceea ce atestă prevalarea corespunzător a anabolismului (rație bogată în proteine) sau
catabolismului (rație bogată în glucide).
Cuvinte cheie: rație alimentară, șobolani maturi, testosteron, aminoacizi liberi, grupe
funcționale.
Depus la redacţie 25 iunie 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Poleacova Lilia, Institutul de Fiziologie şi
Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail:
bostan-lilia@mail.ru; tel. (+373 22) 73-71-42.

Introducere
Semnificația alimentației ca factor determinant în asigurarea sănătății și profilaxiei
bolilor a sporit odată cu dezvoltarea sanocreatologiei care are ca scop crearea și
menținerea dirijată a sănătății [8, 9], deoarece ea prezintă cel mai frecvent factor ce
influențează asupra organismului. Conform teoriei alimentaţiei sanocreatologice [8],
rolul nutriţiei constă nu doar în aprovizionarea organismului cu substanţe energetice şi
plastice necesare, dar şi în constituirea şi menţinerea sănătăţii.
Realizarea obiectivelor principale ale sanocreatologiei – crearea și menținerea
dirijată a sănătății în conformitate cu condițiile de viață este imposibilă fără un sistem
de alimentație sanocreatologică, ceea ce a și determinat scopul studiului lucrării –
studierea particularităților modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la
şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.
Materiale și metode
Ca obiect de studiu au servit şobolanii albi de laborator – masculi maturi (5-7
luni) întreținuți în vivariu în condiții identice. Şobolanii au fost adaptați la condițiile
de întreținere timp de 14 zile. Animalele de laborator au fost repartizate în 3 loturi
experimentale: lotul I (de control) – rație alimentară standard (15% - proteine, 60% glucide, 25% - lipide), lotul II – rație alimentară bogată în proteine (25% - proteine,
55% - glucide, 20% - lipide), lotul III – rație bogată în glucide (70% - glucide,
10% - proteine, 20% - lipide). Valoarea energetică a rației alcătuia pentru animalele
mature – 90 kcal [12]. Pe parcursul experimentului temperatura și umiditatea aerului,
precum și iluminarea se mențineau în limite standarde, iar şobolanii erau cântăriți
în fiecare săptămână.
Experimentele cu administrare de testosteron (TS) au fost realizate, de asemenea,
pe şobolani albi masculi-maturi (5-7 luni), distribuiți conform vârstei în 3 loturi: rație
standard cu administrare de testosteron, rație bogată în proteine cu administrare de
testosteron şi rație bogată în glucide cu administrare de testosteron. Administrarea TS
s-a efectuat intramuscular zilnic (soluție de testosteron propionat), individual, conform
masei corporale (0,1 mg/100 g masă corporală) [5, 6], doza fiind modificată săptămânal
odată cu modificarea masei corporale. Durata experimentului – 31 de zile. La finele
experimentului a fost determinat conținutul aminoacizilor liberi în ser și eritrocite prin
metoda cromatografiei lichide cu schimb de ioni [2, 3]. Analiza statistică a rezultatelor
obținute s-a realizat cu utilizarea t-criteriului Student.
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Rezultate și discuții
Deoarece testosteronul, fiind un hormon anabolic, influențează în primul rând asupra
metabolismului proteic [1, 4, 7, 10, 11, 13, 14], a fost necesară studierea influenței
acestuia asupra metabolismului menționat, indicator al căruia poate servi conținutul
aminoacizilor liberi în ser și eritrocite.
Analiza comparativă a conținutului aminoacizilor liberi (AL) în serul șobolanilor
maturi hrăniți cu conținut diferit al componentelor constituente ale rației (tab. 1),
denotă că, în linii generale, atât concentrația majorității aminoacizilor liberi, conținutul
sumar al acestora, cât și pe grupe funcționale se micșorează sau manifestă tendință de
diminuare (conținutul aminoacizilor la șobolanii întreținuți cu rație standard, bogată
în proteine și în glucide alcătuia corespunzător: ∑AL – 322,06±15,40; 274,72±13,41;
246,96±15,29; ∑AL neesențiali – 184,00±5,93; 154,76±9,78; 120,00±8,11; ∑AL
esențiali – 109,74±4,26; 115,75±4,90; 83,23±3,45; ∑AL proteinogeni – 286,95±12,03;
262,53±10,41; 188,67±16,73). Cele menționate relevă dezechilibrul conținutului
aminoacizilor în ser, care se manifestă mai expresiv în lotul șobolanilor întreținuți cu
rație bogată în glucide, posibil, prin ce și se explică diminuarea semnificativă a masei
corporale, comparativ cu lotul șobolanilor hrăniți cu rație bogată în proteine.
Administrarea TS pe fondalul întreținerii animalelor cu rație cu conținut diferit al
componentelor constituente, provoacă modificări variate ale concentrației aminoacizilor
liberi, precum și pe grupe funcționale în dependență de specificul hranei:
1) la șobolanii hrăniți cu rație standard: a) din cei 24 de aminoacizi liberi studiați,
conținutul a 11 din ei n-a suportat modificări (acidul cisteinic, taurina, asparagina,
acidul glutamic, alanina, citrulina, valina, cisteina, leucina, AGAB, lizina și histidina),
a 8 aminoacizi – a scăzut (acidul aspartic, serina, glutamina, glicina, metionina,
izoleucina, tirozina și arginina), iar a 4 – a sporit (prolina, AAAB, fenilalanina și
ornitina); b) concentrația grupelor funcționale suportă o scădere veridică (în loturile
animalelor fără și cu administrare de testosteron, corespunzător: ∑AL – 322,06±15,40
și 250,23±3,50; ∑AL neesențiali – 184,00±5,93 și 136,96±0,17; ∑AL esențiali –
109,74±4,26 și 80,35±2,86; ∑AL imunoactivi – 142,05±1,06 și 110,97±4,23; ∑AL
glicogeni – 136,99±6,14 și 105,56±1,12; ∑AL cetogeni – 56,07±2,72 și 48,18±0,56;
∑AL proteinogeni – 286,95±12,03 și 217,31±2,69; ∑AL ce conțin sulf – 33,04±2,53 și
21,51±0,70);
2) la șobolanii hrăniți cu rație bogată în proteine: a) din cei 24 de aminoacizi liberi
studiați conținutul a 13 – a scăzut (serina, asparagina, acidul glutamic, glutamina, glicina,
alanina, citrulina, AAAB, cisteina, izoleucina, tirozina, lizina și histidina), a 10 – n-a
suportat schimbări (acidul cisteinic, taurina, acidul aspartic, prolina, valina, metionina,
leucina, fenilalanina, ornitina și arginina) și numai conținutul unui aminoacid (AGAB)
a sporit; b) concentrația grupelor funcționale suportă o scădere veridică (în loturile
animalelor fără și cu administrare de testosteron, corespunzător: ∑AL – 274,72±13,41
și 189,50±24,28; ∑AL neesențiali – 154,76±9,78 și 102,86±7,55; ∑AL esențiali –
115,75±4,90 și 82,02±7,45; ∑AL imunoactivi – 128,59±5,65 și 81,04±5,07; ∑AL
glicogeni – 127,03±6,62 și 79,29±4,75; ∑AL cetogeni – 65,94±3,18 și 44,60±1,24;
∑AL proteinogeni – 262,53±10,41 și 184,89±15,00; ∑AL ce conțin sulf – 22,80±1,56
și 17,70±0,88);
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18,87±0,98*
19,50±2,57

16,99±0,54*
20,50±1,77

5,70±0,48

23,86±1,70

21,39±1,89

7,50±0,72

21,16±2,31

0,07±0,01

25,52±1,20

Acidul aspartic

Serina

Asparagina

Acidul glutamic

Glutamina

Prolina

Glicina

2,78±0,18

2,61±0,13

Fenilalanina

7,88±0,76

8,43±0,35

2,28±0,20

Izoleucina

10,11±0,33

1,15±0,13*

6,58±0,26

Leucina

17,69±2,28

22,41±2,42

Cisteina

Metionina

Tirozina

5,54±0,61

3,28±0,31

6,14±0,89

Ac. α-aminobut.

Valina

4,00±0,30*

7,55±0,56*

2,35±0,31*

4,34±0,21*

29,12±1,90

23,17±3,10

33,24±2,92

Alanina

Citrulina

0,12±0,01*

15,77±0,23*

6,94±0,08

4,45±0,24*

15,23±1,32

3,38±0,39

16,77±1,04

Acidul cisteinic

Cu administrare de
TS (n=5)

Rație standard

Fără administrare
de TS (n=5)

Taurina

Aminoacizi

3,28±0,55

11,14±1,12

6,78±0,89

0,95±0,04**

4,81±0,81

24,10±4,38

1,73±0,18**

1,38±0,17

22,76±1,53**

24,76±3,14

20,98±1,46**

0,15±0,02**

15,36±0,54**

3,89±0,30**

21,74±1,36

19,48±1,77

4,65±0,75

15,47±1,07

1,53±0,21**

Fără administrare
de TS (n=5)

2,93±0,39

6,30±1,28*

6,13±0,33

0,70±0,03*

6,13±0,64

8,65±1,95*

1,31±0,41

0,92±0,09*

12,42±1,84*

13,94±1,41*

15,10±1,12*

0,12±0,02

6,90±0,75*

1,40±0,15*

14,98±1,90*

14,62±1,14*

4,90±0,67

14,67±1,35

1,39±0,53

Cu dministrare de
TS (n=5)

Rație bogată în proteine

6,78±0,64**

8,02±1,20

5,57±0,33**

0,42±0,04**

1,92±0,17**

12,27±2,88

1,62±0,20**

0,85±0,10**

29,54±2,74

20,55±2,91

13,69±1,36**

1,07±0,08**

15,62±0,48**

4,21±0,29**

26,10±2,87

20,54±1,36

7,92±1,65

14,20±0,61

1,52±0,35**

Fără administrare
de TS (n=5)

5,99±0,79

15,46±2,29*

10,01±1,35*

0,21±0,04*

3,39±0,56*

21,89±2,60*

1,52±0,37

1,35±0,17*

39,27±2,56*

18,50±2,94

24,33±3,84*

0,83±0,01*

23,19±3,21*

8,93±1,34*

25,40±4,54

26,56±2,03*

8,02±0,96

22,77±3,42*

2,72±0,33*

Cu administrare de
TS (n=5)

Rație bogată în glucide

Tabelul 1. Conținutul aminoacizilor liberi în serul (µmol/100 ml) şobolanilor maturi cu și fără administrare de testosteron în asociere cu
conținutul diferit al componentelor rației.
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4,08±0,59

Arginina

56,07±2,72

286,95±12,03

33,04±2,53

∑AL cetogeni

∑AL protein.

∑AL cu sulf
21,51±0,70*

217,31±2,69*

48,18±0,56*

105,56±1,12*

110,97±4,23*

80,35±2,86*

136,96±0,17*

250,23±3,50*

2,47±0,23*

27,24±2,0

3,97±0,10

0,84±0,10*

2,87±0,23

22,80±1,56**

262,53±10,41

65,94±3,18**

127,03±6,62

128,59±5,65**

115,75±4,90

154,76±9,78**

274,72±13,41**

5,40±1,35

37,23±5,64

8,36±0,77**

0,56±0,04

1,92±0,06**

17,70±0,88*

184,89±15,00*

44,60±1,24*

79,29±4,75*

81,04±5,07*

82,02±7,45*

102,86±7,55*

189,50±24,28*

6,49±1,35

22,42±2,28*

4,95±0,61*

0,58±0,12

2,85±0,31*

18,79±1,36**

188,67±16,73**

40,39±0,91**

122,02±1,73**

104,67±10,30**

83,23±3,45**

120,00±8,11**

246,96±15,29**

6,36±0,56**

16,82±1,79**

3,79±0,39

0,55±0,05

2,96±0,34

25,03±2,03*

281,14±17,92*

50,49±2,64*

142,23±7,63*

158,68±16,72*

98,73±5,28*

182,41±15,88*

317,21±22,60*

5,02±0,15*

16,63±0,99

4,03±0,59

0,63±0,08

5,28±0,57*

Notă: * - diferențe semnificative dintre lotul șobolanilor cu și fără administrare de testosteron (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără administrare de testosteron (p<0,05).

142,05±1,06

136,99±6,14

∑AL imunoactivi

∑AL glicogeni

184,00±5,93

109,74±4,26

∑AL neesențiali

∑AL esențiali

322,06±15,40

31,13±2,42

Histidina

∑AL

0,56±0,05

3,59±0,38

Ornitina

Lizina

3,21±0,41

Ac. γ-aminobut.
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3) la șobolanii întreținuți cu rație bogată în glucide: a) din cei 24 de aminoacizi
individuali studiați, conținutul a 8 n-a suportat modificări (acidul aspartic, asparagina,
alanina, valina, fenilalanina, ornitina, lizina și histidina), a 3 – a scăzut (prolina,
izoleucina și arginina), iar a 13 – a sporit (acidul cisteinic, taurina, serina, acidul
glutamic, glutamina, glicina, citrulina, AAAB, cisteina, metionina, leucina, tirozina
și AGAB); b) concentrația grupelor funcționale suferă o sporire veridică (în loturile
animalelor fără și cu administrare de testosteron, corespunzător: ∑AL – 246,96±15,29
și 317,21±22,60; ∑AL neesențiali – 120,00±8,11și 182,41±15,88; ∑AL esențiali –
83,23±3,45 și 98,73±5,28; ∑AL imunoactivi – 104,67±10,30 și 158,68±16,72; ∑AL
glicogeni – 122,02±1,73 și 142,23±7,63; ∑AL cetogeni – 40,39±0,91 și 50,49±2,64;
∑AL proteinogeni – 188,67±16,73 și 281,14±17,92; ∑AL ce conțin sulf – 18,79±1,36
și 25,03±2,03).
Așadar, luând în considerare micșorarea conținutului aminoacizilor pe grupe
funcționale, în cazul rației standard și scăderea sau menținerea neschimbată a conținutului
majorității aminoacizilor liberi, denotă predominarea proceselor anabolice. La șobolanii
întreținuți cu rație bogată în proteine, la care concentrația majorității aminoacizilor liberi
scade semnificativ în rezultatul administrării TS, precum și al grupelor funcționale, la
fel prevalează anabolismul. Administrarea TS la animalele din lotul cu rație bogată în
glucide provoacă sporirea conținutului atât al AL, cât și al grupelor funcționale, ceea ce
denotă predominarea proceselor catabolice și diminuarea celor anabolice.
În următoarea serie de experimente s-a studiat conținutul AL în eritrocite (tab. 2).
Analiza comparativă a cromatogramelor eritrocitelor șobolanilor maturi fără administrare
de testosteron și șobolanilor ce li s-a administrat testosteron întreținuți cu conținut
diferit al componentelor rației a identificat o scădere semnificativă a AL la șobolanii
întreținuți cu rație bogată în proteine, la care din cei 25 de aminoacizi studiați, conținutul
a 24 a scăzut (acidul cisteinic, taurina, acidul aspartic, treonina, serina, asparagina,
acidul glutamic, glutamina, prolina, glicina, alanina, citrulina, AAAB, valina, cisteina,
metionina, izoleucina, leucina, tirozina, AGAB, ornitina, lizina, histidina și arginina).
În lotul cu rație bogată în glucide a sporit veridic conținutul tuturor aminoacizilor. În
lotul cu rație standard a sporit doar conținutul a 10 aminoacizi (taurina, treonina, acidul
glutamic, prolina, alanina, citrulina, cisteina, izoleucina, ornitina și arginina).
Conținutul sumar al AL a scăzut în lotul cu rație bogată în proteine (cu 67,8%),
însă a sporit în lotul cu rație standard (cu 23,2%) și în lotul cu rație bogată în glucide
(cu 80,6%).
Conținutul grupelor funcționale de aminoacizi a suportat modificări în toate loturile.
Astfel, în lotul animalelor întreținute cu rație standard a sporit veridic numai conținutul
total al aminoacizilor imunoactivi, glicogeni, proteinogeni și al tioaminoacizilor. În
lotul șobolanilor hrăniți cu rație bogată în proteine a scăzut veridic conținutul sumar
al aminoacizilor tuturor grupelor funcționale, iar în lotul cu rație bogată în glucide
conținutul total al acestora din toate grupele funcționale a sporit veridic.
Analiza comparativă a conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite
demonstrează, că în cazul hrănirii șobolanilor cu rație bogată în proteine și glucide
în asociere cu testosteron, conținutul atât al fiecărui aminoacid liber, cât și pe grupe
funcționale este similar, pe când la cei întreținuți cu rație standard, conținutul mai
multor aminoacizi liberi în eritrocite au valoare sporită, ce posibil, denotă, că nu toate
rezervele de aminoacizi liberi din eritrocite sunt utilizate.
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42,98±2,36

50,35±2,62*
71,03±2,51*
6,25±0,99*
22,44±3,50*

12,36±0,81*
24,39±4,30

56,10±8,56

61,15±2,04

56,07±4,11

3,98±0,14

6,10±0,49

20,28±1,37

2,81±0,10

11,33±1,20

9,41±0,68

22,25±2,70

8,79±0,55

11,60±1,24

1,43±0,37

3,72±0,55

Prolina

Glicina

Alanina

Citrulina

Ac.α-aminob.

Valina

Cisteina

Metionina

Izoleucina

Leucina

Tirozina

Fenilalanina

Ac.γ-aminob.

Ornitina
6,02±0,44*

1,32±0,05

8,81±1,21

9,22±1,47

10,02±1,38

4,21±0,58*

4,84±0,29*

82,44±2,82*

38,33±1,16

80,12±3,05*

64,38±5,62

41,88±5,74

Ac. glutamic

19,60±2,41

Glutamina

42,58±4,02

18,47±2,51

Serina

Asparagina

35,30±1,81*

28,68±1,63

29,10±7,43

Treonina

38,01±2,85*

28,41±2,44

31,27±2,43

Taurina

4,09±0,60

6,60±1,85

Cu administrare de
TS (n=5)

Rație standard

Fără administrare
de TS (n=5)

Ac. aspartic

Ac. cisteinic

Aminoacizi

4,11±0,12

1,36±0,06

6,24±0,64**

6,57±0,54**

13,39±0,46**

11,23±1,03

6,75±0,71**

2,91±0,38

11,98±1,08**

4,39±0,46^**

3,92±0,38

51,69±2,97

49,19±3,48**

59,92±7,64

36,82±4,08

68,58±7,70

17,79±2,27

30,90±1,59**

23,11±1,00**

39,40±1,52**

25,74±2,90

4,07±0,63

Fără administrare
de TS (n=5)

3,04±0,26*

0,68±0,21*

5,44±1,22

4,63±0,61*

7,52±1,27*

4,97±0,74*

2,31±0,56*

1,33±0,07*

5,94±0,51*

0,88±0,06*

1,11±0,20*

15,79±2,60*

26,12±1,98*

15,19±1,31*

1,64±0,14*

3,19±0,88*

4,85±0,64*

4,07±0,46*

5,51±1,12*

12,21±1,28*

7,65±0,84*

2,16±0,12*

Cu administrare de
TS (n=5)

Rație bogată în proteine

5,19±0,29**

1,53±0,14

6,86±0,38**

6,55±0,60**

13,29±1,27**

15,51±1,36**

5,55±0,22**

2,65±0,04

14,92±1,28**

2,64±0,15**

1,88±0,20**

42,89±1,95**

58,67±5,25

35,82±1,68**

11,40±1,75**

15,98±3,97**

10,78±0,63**

19,69±1,05**

15,68±0,86**

18,31±2,38**

15,20±0,51**

5,35±0,65

Fără administrare
de TS (n=5)

10,37±1,12*

1,73±0,17

25,17±3,52*

14,04±1,64*

24,75±2,38*

12,82±2,02

12,50±0,38*

2,98±0,09*

23,24±2,78*

4,63±0,61*

2,93±0,29*

76,51±4,86*

69,83±6,40

58,97±4,92*

31,73±3,51*

54,52±10,89*

30,55±4,10*

45,27±5,68*

42,83±5,75*

20,96±2,55

21,68±0,93*

4,27±0,44

Cu administrare de
TS (n=5)

Rație bogată în glucide

Tabelul 2. Conținutul aminoacizilor liberi în eritrocitele (µmol/100 mg) şobolanilor maturi cu și fără administrare de testosteron în
asociere cu conținutul diferit al componentelor rației.
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725,50±11,03*

302,56±10,60*

47,33±2,05

∑AL protein.

∑AL cu sulf
56,68±2,92*

663,71±13,71*

140,97±4,53

250,89±8,33*

33,76±3,81**

494,62±23,88

111,37±5,07**

196,85±5,98

228,78±13,83

173,04±6,03**

321,58±19,28**

533,31±26,41

24,20±1,97

5,73±0,26**

75,36±3,53**

13,44±1,59*

154,93±18,71*

44,04±7,40*

70,44±6,64*

55,56±6,38*

60,57±7,39*

94,37±11,47*

171,74±20,32*

2,89±0,60*

4,03±0,53*

15,40±4,51*

28,60±0,51**

326,52±18,28**

73,71±5,56**

182,04±12,56

133,75±4,71**

119,43±5,51**

244,88±25,32**

391,27±20,00**

11,09±0,83**

7,09±0,55

36,41±1,90**

44,30±5,28*

658,24±61,71*

148,16±18,74*

278,64±24,16*

298,40±33,25*

253,07±30,32*

405,17±32,03*

706,70±64,37*

27,27±2,99*

12,07±1,14*

67,36±10,40*

Notă: * - diferențe semnificative dintre lotul șobolanilor fără testosteron și cei cu administrare de testosteron (p<0,05); ** - diferențe semnificative
dintre loturile șobolanilor fără testosteron (p<0,05).

141,80±11,90

538,54±48,98

∑AL cetog.

236,25±24,78

205,32±15,67

∑AL imun.

∑AL glicog.

240,71±8,97

231,91±17,70

∑AL esen.

417,99±4,41

588,73±58,19

404,38±28,91

∑AL

∑AL neesen.

8,30±0,97
28,86±1,66*

8,97±0,89

21,34±2,08

Histidina

Arginina

93,36±0,99

91,77±5,91

Lizina
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Întreținerea șobolanilor maturi timp de 31 de zile cu conținut diferit al componentelor
constituente ale rației, provoacă scăderea în ser și eritrocite a cantității majorității
aminoacizilor liberi, cât și pe grupe funcționale, ceea ce indică predominarea proceselor
anabolice. S-a stabilit, că alimentația cu conținut diferit al componentelor rației pe
fondalul administrării testosteronului cauzează schimbări ale conținutului aminoacizilor
în ser și eritrocite: rația bogată în proteine produce micșorarea atât a fiecărui aminoacid,
cât și pe grupe funcționale, iar rația bogată în glucide – sporirea acestora, ceea ce atestă
prevalarea corespunzător a anabolismului (rație bogată în proteine) sau catabolismului
(rație bogată în glucide).
Concluzii
1. Conținutul diferit al componentelor constituente ale rației șobolanilor maturi atât
în ser, cât și în eritrocite produce o scădere a concentrației majorității aminoacizilor
liberi, cât și pe grupe funcționale.
2. Hrana șobolanilor maturi cu conținut diferit al componentelor constituente ale
rației în asociere cu testosteron cauzează micșorarea concentrației aminoacizilor liberi
și pe grupe funcționale în lotul cu rație bogată în proteine, și sporirea acestora în lotul
cu rație bogată în glucide.
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Rezumat

În articol este abordată în detaliu infracțiunea privind provocarea avortului din perspectiva
dreptului penal comparat. Actualitatea temei cercetate, ţine de opiniile controversate
apărute în societate cu privire la avort, la aspectul moral, precum și consecințele acestuia.
Avortul este o preocupare a diferitelor tipuri de servicii de sănătate, iar participarea
femei la asemenea acțiuni este una dramatică și tensionată, deoarece, de femeie depinde
sănătatea generală a populaţiei, progresul şi existența unui stat.
Cuvinte-cheie: dreptul la viață, avort, femeie însărcinată, normă juridică, legislația în
vigoare, pedeapsa penală.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Cicala Alexandru, Academia ,,Ștefan cel Mare” a
Ministerului afacerilor interne al Republicii Moldova, str. Gheorghe Asachi 21, MD-2009,
Chișinău, Republica Moldova, e-mail: alexandru_cicala@mail.ru, +373 79935921.

Introducere
Viața fiecăruia dintre noi este un proces continuu, care își are originea la concepție
și avansează prin diverse etape, până la infinitul etern, sau până la trecerea în lumea
spiritelor. Genul feminin, are marea responsabilitate a perpetuării speciei umane, doar
că uneori această responsabilitate divină este întreruptă și nerespectată. Factorii care
contribuie la apariția în realitatea obiectivă a asemenea acțiuni, sunt diverși, unii se
referă la un număr mai mare de persoane, alții doar la femeia însărcinată. Întreruperea
cursului obișnuit a unei sarcini, reprezintă un moment discriminatoriu care în final
diminuează și valoarea vieții umane. De la o zi la alta ameninţările la adresa vieţii
fiinţei umane încă nenăscute se înmulțesc şi se diversifică. Acest fapt, ne-a determinat
de-a efectua o cercetare comparată în ceea ce ține de provocarea avortului în legislațiile
străine. Evoluția societății de la un secol la altul, i-a determinat pe oameni să-și adopte
diferite reguli, concepte, norme, legi etc. de protecţie proprie faţă diverse atentate
asupra vieții și sănătății persoanei. Întreruperea sarcini, este prevăzută în toate statele
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de pe continentul european. Așadar, în continuare ne propunem de-a analiza legislația
unor state în vederea identificării mecanismelor de protecție a nou-născuților, și evident
acumularea unor noi tratări normative care ulterior pot fi implementate în țara noastră,
în vederea contracarării acestui fenomen ilicit.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. Elaborarea
unei cercetări pe tematica respectivă are menirea de a prezenta în mod obiectiv, complet
și coerent modul de incriminare în alte state a structuri normelor juridico-penale de
provocare a avortului. Precum și preluarea bunelor practici în vederea armonizării
propriei legislații.
Metode aplicate și materiale utilizate
În procesul cercetării științifice și pregătirii articolului dat au fost utilizate mai
multe metode, cum ar fi: sistemică, logică, analitică, comparativă etc. În calitate de
suport empiric au servit materialul normativ provenind din rezultatele obținute în urma
studiului a peste 10 legislații penale din diverse state.
Rezultatele obținute și discuții
În Codul penal al Republici Moldova incriminarea privind provocarea ilegală a
avortului este dislocată la art. 159. Potrivit textului de lege, este supusă răspunderii
penale persoana care întrerupe cursul sarcinii:
a) în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b) care nu are studii medicale superioare speciale;
c) ce depăşeşte 12 săptămâni, în lipsa indicaţiilor medicale, stabilite de Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
d) în cazul contraindicaţiilor medicale pentru efectuarea unei asemenea operaţii;
e) în condiţii antisanitare – art. 159 alin. (1) C. pen. al R. Moldova. Se pedepsește
o asemenea faptă cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale
sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de până la 3 ani. De asemenea în cazul dat poate fi aplicată
și pedeapsa închisorii de până la 2 ani.
La alin. 2 al aceluiași articol sunt consacrate și două forme gravante ale faptei de
provocare a avortului. Așadar, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 6 ani cu (sau fără)
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe
un termen de până la 5 ani, persoana care a provocat ilegal avortul și ca urmare a cauzat
din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii sau
care a provocat din imprudenţă decesul victimei [1].
Sediul normativ de incriminare în Letonia a tematicei analizate este consacrat în
Capitolul XIII cu denumirea generică Infracțiuni împotriva sănătății unei persoane,
unde la secțiunea 135 stipulează răspunderea penală pentru efectuarea neautorizată a
unui avort. În corespundere cu textul de lege al Letoniei:
- o persoană care are dreptul să efectueze avorturi, comite un avort asupra unei
femei însărcinate, în cazul în care avortul este efectuat în afara unui spital sau a altei
instituții medicale, sau în incinta unei instituții medicale, dar fără un temei juridic – sec.
135 alin. (1) C. pen. al Letoniei, va fi pasibil de răspunderea penală. Pedeapsa pentru
o asemenea faptă poate fi de mai multe tipuri: amendă, munca în folosul comunității,
privarea de libertate, precum și privarea de dreptul de a activa într-o instituție medicală
pe o perioadă de cel mult 5 ani.
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- o persoană care comite un avort asupra unei femei însărcinate în condiții
neigienice, chiar dacă avortul este efectuat de către o persoană care nu are dreptul să
efectueze avorturi – sec. 135 alin. (2) C. pen. al Letoniei, aceasta la fel va fi sancționată.
O asemenea faptă poate fi pedepsită cel mai grav cu închisoare de până la 2 ani.
- o persoană care comite un avort neautorizat asupra unei femeie însărcinate
împotriva voinței acesteia, sau în cazul în care săvârșirea unui avort neautorizat a
condus la decesul unei femei însărcinate sau la alte consecințe grave – va fi sancționat
cu o pedeapsă de tipul închisorii pe o perioadă de la 3 la 12 ani și cu interzicerea
desfășurării unei activități de cel mult 10 ani, conform sec. 135 alin. (3) C. pen. al
Letoniei [2].
Legiuitorul Republicii Lituania a plasat infracţiunea de întrerupere a sarcinii în
Capitolul XIX „Infracţiuni ce pun în pericol sănătatea umană și viața”, art. 142 Avortul
ilegal din Codul penal. În conformitate cu prevederile articolului sus-menţionat se
aplică pedeapsa:
- cu închisoare de până la 2 ani medicului care are dreptul de a efectua avorturi
și efectuează un avort la cererea unui pacient, în prezența contraindicațiilor sau în cazul
în care nu este efectuat într-o unitate medicală – art. 142 alin. (1) C. pen. R. Lituania.
- cu închisoare pe un termen de până la 3 ani specialistului în sănătate care nu are
dreptul de a efectua avorturi și efectuează un avort la o unitate sanitară la cererea unui
pacient – art. 142 alin. (2) C. pen. R. Lituania.
- cu închisoare de până la 4 ani persoana care nu are dreptul de a efectua avorturi și
întrerupe sarcina la cererea unei femei gravide – art. 142 alin. (3) C. pen. R. Lituania.
În C. pen. R. Lituania la art. 143 este prevăzută o acțiune separată în ceea ce privește
provocarea unui avort ilegal. Aceasta se manifestă prin constrângerea adusă în adresa
unei femei însărcinate ca să efectueze un avort. Norma respectivă face trimitere la
persoanele care încearcă prin diverse metode să exercite o constrângere mintală asupra
victimei sau a persoanelor apropiate ei, în așa mod ca aceasta să întrerupă cursul normal
al sarcinii sale. O asemenea faptă se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani [3].
Provocarea avortului cunoaşte o incriminare distinctă şi în legislaţia penală a
Marelui Ducat de Luxemburg. Capitolul I intitulat Despre avort, înglobează în sine
trei norme juridice ce incriminează răspunderea penală pentru fapta de întrerupere a
cursului sarcini.
Așadar, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani fapta ilicită de oferire a
alimentelor, medicamentelor, folosirea violenței cu scopul de a provoca avortul unei
femei însărcinate – art. 348 C. pen. al Luxemburgului. În cazul în care, avortul a fost
provocat prin violențe exercitate cu bună ştiinţă, dar fără intenţia de a-l provoca – art.
349 alin. (1) C. pen. al Luxemburgului, făptuitorul va fi sancționat cu o amendă în
mărime de la 251 până la 3.000 euro și cu privarea de libertate pe o perioadă de la 3 luni
la 2 ani. Iar dacă, violenţele au fost comise cu premeditare sau cunoscând starea femeii
de-a fi însărcinată – art. 349 alin. (2) C. pen. al Luxemburgului, vinovatul va fi amendat
de la 500 la 5.000 euro și cu închisoare pe un termen de la 6 luni până la 3 ani.
Cea mai aspră pedeapsă care poate fi aplicată în conformitate cu legislația susmenționată pentru întreruperea ilegală a cursului sarcini, este una de tipul închisori pe
o perioadă de maxim 15 ani. Aceasta se aplică în cazul când femeia însărcinată nu a
consimțit la avort, iar această ilegalitate s-a soldat cu decesul persoanei însărcinate –
art. 352 C. pen. al Luxemburgului [4].
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În Republica Elenă*, răspunderea penală pentru provocarea avortului este instituită
în Capitolul XV Infracțiuni împotriva vieții. Potrivit C. pen. al Greciei, este pedepsită
persoana care atât cu acordul gravidei, cât și fără acordul acesteia întrerupe cursul
sarcinii. Dacă, în urma provocării unui avort, se constată o cauzare de suferințe
corporale grave sau intelectuale în adresa persoanei însărcinate – art. 304 alin. (2) lit.
b), atunci făptuitorul își va petrece următorii cel puțin 2 ani după gratii, iar dacă survine
decesul persoanei – până la 10 ani privațiune de libertate.
În textul art. 304 alin. (4) C. pen. al Greciei se stipulează că nu este o faptă ilicită
întreruperea artificială a sarcinii care este realizată cu acordul gravidei de către o moașămedic ginecolog cu participarea anestezistului într-o unitate de spitalizare organizată
când intervine una dintre următoarele situații:
1. nu s-au împlinit 12 săptămâni de sarcină;
2. s-a constatat, cu mijloacele moderne de diagnoză prenatală, indicii de anomalie
gravă a embrionului care implică nașterea unui nou-născut patologic și sarcina nu are
o durată mai mare de 24 săptămâni;
3. există un pericol inevitabil pentru viața gravidei sau un risc de vătămare gravă
și permanentă a sănătății corporale sau psihice a acesteia. În situația aceasta este
necesară o adeverință în aceste sens din partea unui medic abilitat;
4. sarcina este rezultatul violului, al seducției minorei, al incestului sau al abuzării
unei femei incapabile să reziste și dacă nu s-au împlinit 19 săptămâni de sarcină [5].
În C. pen. al Maltei, incriminarea privind răspunderea penală pentru infracţiunile ce
atentează la relaţiile sociale de protejare a vieții și sănătății persoanei este specificată în
Subtitlul VII Despre avort, administrarea sau furnizarea substanțelor otrăvitoare
sau dăunătoare pentru sănătate și despre răspândirea bolilor din Titlul VIII Despre
infracțiuni împotriva persoanei.
Conform textului de lege:
- persoana care prin orice alimente, băuturi, medicamente, violență sau prin
diverse mijloace provoacă pierderea sarcinii – art. 241 C. pen. al Maltei, va fi pasibilă,
la condamnare, de pedeapsa închisorii de la 18 luni până 3 ani.
- dacă mijloacele utilizate la întreruperea cursului sarcini provoacă decesul
femeii, sau o vătămare gravă persoanei acesteia, indiferent dacă pierderea sarcinii s-a
produs sau nu – art. 242 C. pen. al Maltei, făptuitorul va fi pasibil de pedeapsa aplicabilă
în cazul omuciderii cu premeditare sau a vătămării corporale cu premeditare.
- orice medic, chirurg, obstetrician, sau farmacist care, în cunoștință de cauză,
a prescris sau a administrat mijloacele prin care este provocată pierderea sarcinii –
art. 243 C. pen. al Maltei, va fi pasibil la condamnare cu pedeapsa închisorii de la 18
luni la 4 ani și cu interzicerea permanentă a exercitării activității profesionale.
- când din imprudență, neglijență, lipsa competențelor în profesie sau meserie,

*

Republica Elenă – este numele sub care este cunoscut statul grec în timpul Războiului
de Independență de sub stăpânirea Imperiului Otoman. Acesta este un termen pur istoric, care
subliniază natura constituțională și democratică a regimului revoluționar care a precedat fondarea
Regatului Greciei independent. Acest termen asociază perioada istorică a războiului revoluționar
cu formele nemonarhice de organizare ale țării de mai târziu – A Doua Republică Elenă și A
Treia Republică Elenă. https://ro.wikipedia.org/wiki/Prima_Republic%C4%83_Elen%C4%83
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ori prin nerespectarea normelor, provoacă pierderea sarcinii unei femei gravide – art.
243A C. pen. al Maltei, subiectul de drept va fi pasibilă de pedeapsa închisorii cu limita
maximă de 6 luni sau amendă în valoare de cel mult doi mii trei sute douăzeci și nouă
euro și treizeci și șapte de eurocenți (2.329,37). Amenda pentru o asemenea faptă este
una fixă și nu poate fi nici mărită nici micșorată [6].
Analizând legislaţia penală a Portugaliei, menţionăm că acţiunile ce prevăd
întreruperea cursului de sarcină sunt instituite în Capitolul II, cu denumirea marginală
Despre infracțiuni contra vieții intrauterine. Asemenea precizărilor efectuate în
cercetările statelor anterioare, observăm că legislația Portugaliei incriminează în sine
mai multe norme juridice ce prevăd răspunderea penală a subiecților de drept pentru
provocarea unui avort. Așadar:
a) provocarea avortului fără consimțământul persoanei însărcinate – art. 140
alin. (1) C. pen. al Portugaliei, este sancționată cu o pedeapsă de tipul închisorii pe o
perioadă de până la 8 ani.
b) provocarea avortului cu consimțământul femeii însărcinate – art. 140 alin. (2)
C. pen. al Portugaliei, se pedepsește cu închisoare pe un termen de până la 3 ani.
c) femeia însărcinată care își dă consimțământul pentru avortul săvârșit de o
persoană terță sau dacă își întrerupe ea singură sarcina – art. 140 alin. (3) C. pen. al
Portugaliei, la fel se sancționează. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este una de tipul
închisori de până la 3 ani.
d) când avortul sau mijloacele utilizate în vederea acestuia au ca rezultat moartea
sau vătămarea corporală gravă a femeii însărcinate – art. 141 alin. (1) C. pen. al
Portugaliei, limitele pedepsei aplicabile celui care i-a provocat avortul sunt sporite cu
o treime.
Articolul 142 din C. pen. al Portugaliei intitulat Întreruperea de sarcină
nesusceptibilă de pedeapsă prevede unele situații când nu se sancționează penal
provocarea unui avort efectuat de medic ori sub îndrumarea acestuia, într-o instituție de
sănătate oficială sau în mod oficial recunoscută și cu consimțământul femeii însărcinate,
atunci când:
 constituie unicul mod de a îndepărta pericolul de moarte sau de lezarea gravă
și ireversibilă a sănătății fizice sau psihice a femeii însărcinate;
 există indici siguri și legali care demonstrează că copilul nenăscut va suferi, în
mod incurabil, de o boală gravă sau de o malformație congenitală și este realizată în
primele 24 de săptămâni de sarcina, cu excepția situațiilor în care fetușii sunt neviabili,
caz în care întreruperea va putea fi realizata oricând;
 sarcina este rezultatul unei infracțiuni contra libertății și autodeterminării
sexuale, iar întreruperea este realizată în primele 16 săptămâni;
 este realizată, la alegerea femeii însărcinate, în primele 10 săptămâni de sarcină [7].
În legislaţia penală a Republicii Slovace, incriminarea subiectului cercetat este
dislocată la Capitolul I C. pen. cu denumirea marginală Infracțiuni contra vieții sau
a integrității corporale. În esență, potrivit textului de lege al Slovaciei, acțiunile
antisociale de întrerupere a cursului sarcinii unei femei se pot manifesta prin:
I. provocarea avortului fără consimțământul persoanei însărcinate – art. 150
alin. (1) C. pen. al R. Slovace. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este una de tipul
închisori de la 3 până la 8 ani.
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II. provocarea unui avort fără consimțământul persoanei însărcinate care s-a
soldat cu cauzarea unor vătămări corporale deosebit de grave sau decesul femeii
însărcinate – art. 150 alin. (3) C. pen. al R. Slovace. O asemenea faptă ilicită se
pedepsește cu închisoarea pe o perioadă de la 8 la 15 ani.
III. provocarea avortului cu consimțământul persoanei însărcinate prin proceduri
sau în condiții care încalcă reglementările legale generale privind avortul – art. 151
alin. (1) C. pen. al R. Slovace. Făptuitorul acestei ilegalități va fi privat de libertate pe
o perioadă de la 2 până la 5 ani.
IV. provocarea avortului cu consimțământul persoanei însărcinate asupra unei
persoane minore, fără consimțământul tutorelui legal al acesteia sau al persoanei
în îngrijirea căreia este încredințată minora – art. 151 alin. (2) lit. b) C. pen. al R.
Slovace. Persoana dată va fi sancționată cu pedeapsa închisorii de la 3 la 8 ani.
V. incitarea unei femei însărcinate să-și cauzeze singură un avort ori să solicite
sau să permită altei persoane să-i efectueze un avort folosind proceduri care încalcă
reglementările legale generale privind avortul – art. 152 alin. (1) C. pen. al R. Slovace.
Pedeapsa pentru o asemenea abatere de la prevederile legale este una de tipul închisorii
de până la un an de zile.
VI. liberarea de răspundere penală a persoanei însărcinate care își face singură
avortul sau cere ori permite altei persoane să facă acest lucru. În cazul dat, femeia nu
va fi pedepsită nici măcar conform prevederilor referitoare la persoana care instigă sau
ajută la comiterea infracțiunii [8].
Codul penal al Republicii Slovenia, de asemenea conţine o normă corespunzătoare
ce reglementează interzicerea provocării unui avort. Aceasta din urmă este dislocată
în Capitolul XV Infracțiuni contra vieții și membrelor, art. 121 din Codul penal,
intitulat Provocarea ilegală a avortului. În corespundere cu prevederile articolului dat
se aplică pedeapsa penală pentru:
•

•
•

•

persoana care provoacă un avort cu consimțământul femei însărcinate sau care o
asistă la inducerea avortului într-o manieră care nu este similară cu practica medicală
și cu metodele de întrerupere a sarcinii prevăzute de lege – art. 121 alin. (1) C. pen.
al R. Slovenia. Aceasta din urmă poate fi privată de libertate pe o perioadă de la 6
luni până la 5 ani.
persoana care provoacă un avort fără consimțământul femei însărcinate – art. 121
alin. (2) C. pen. al R. Slovenia. În asemenea situații făptuitorul se va alege cu
închisoare de maxim 8 ani.
persoana care afectează alegerea genului viitorului copil prin utilizarea metodei de
fertilizare cu asistență medicală – art. 121 alin. (3) C. pen. al R. Slovenia. Pedeapsa
pentru astfel de ilegalități este una de tipul închisorii, și poate ajunge până la 3 ani.
Nu constituie elementele componenței de infracțiune a faptei respective, în cazul
în care acțiunile date sunt efectuate pentru a evita o boală ereditară severă legată
de sex.
persoana care efectuează ilegal procedura de fertilizare cu asistență biomedicală
datorită maternității surogate – art. 121 alin. (4) C. pen. al R. Slovenia. Vinovatul
fapte respective va fi sancționat cu aceeași pedeapsă menționată la art. 121 alin. (3)
C. pen. al R. Slovenia.
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persoana care comercializează spermatozoizi, ovule nefertilizate și embrioni
umani prematuri – art. 121 alin. (5) C. pen. al R. Slovenia. Pedeapsa pentru o
asemenea ilegalitate manifestată în realitatea obiectivă este una de tipul închisori
de maxim 3 ani.

Conform prevederilor legale (C. pen. al R. Slovenia), când are loc săvârșirea
unei dintre acțiunile alternative reiterate mai sus ce se soldează cu decesul
persoanei însărcinate, atunci subiectul de drept va fi pedepsit cu maxim 15 ani
de închisoare [12].
În legislația Spaniei infracţiunile ce atentează la relaţiile sociale de protejare a vieții
și sănătății persoanei sunt instituite în Partea a II-a din C. pen., cu denumirea marginală
Infracţiunile şi pedepsele acestora. În conținutul Titlului II cu denumirea generică
Avortul, sunt statuate acțiunile alternative prin care poate fi întrerupt cursul normal al
unei sarcini.
Astfel, în conformitate cu textul de lege sus-remarcat al Spaniei, persoana care
produce avortul unei femei fără consimţământul acesteia, ori cu consimţământul femeii
obţinut prin violenţă, ameninţare sau înşelătorie – art. 144 C. pen. al Spaniei, va fi
pasibilă de răspunderea juridică. Cel mai grav ce se poate întâmpla după comiterea
unei asemenea acțiuni, este privarea de libertate pe o perioadă de la 3 la 10 ani. Dar,
potrivit prevederilor legale, făptuitorul dat, mai este sancționat cu decăderea specială
din exercitarea oricărei profesii medicale sau de prestarea serviciilor de orice fel în
clinici, sau cabinete medicale de ginecologie, publice ori private, pe o perioadă de la 3
până la 10 ani.
Este important de menționat că conform art. 145 C. pen. al Spaniei, când are loc
întreruperea cursului sarcini după 22 de săptămâni din momentul conceperii, judecătorul
care va examina cauza, poate aplica o pedeapsă vinovatului de 0,5 ori mai mare din
maximul pedepsei, jumătatea superioarei.
La art. 145bis alin. (1) C. pen. al Spaniei sunt prevăzute unele variante agravante a
faptei descrise la art. 144, mai sus: aceeaşi acțiune comisă fără să fi fost verificat dacă
femeia a fost informată în prealabil despre drepturile, subvențiile publice și ajutorul
pentru sprijinirea maternității sau înafara instituțiilor medicale publice ori private,
abilitate de-a efectua întreruperea sarcini. Forma agravata se pedepsește cu închisoare
de la 6 la 20 luni. De asemenea variantele agravante, la capitolul sancțiuni, cad sub
incidența art. 145 C. pen. al Spaniei [9].
În C. pen. al Ungariei, acțiunile ilegale de provocare a avortului sunt instituite în
conținutul a trei norme juridice dislocate în trei capitole diferite.
Primele două reglementări constituie agravante la alte fapte de bază. Iar cea de-a
treia acțiune, statuată separat, este și norma principală care are menirea de a proteja
viața, integritatea corporală și sănătatea persoanei.
Așadar, potrivit Capitolul XIII din C. pen. al Ungariei intitulat Crime împotriva
umanității, este pedepsită persoana care printr-o practică răspândită sau sistematică
forțează pe alții să se prostitueze sau să poarte o sarcină sau să avorteze ilegal – art.
143 alin. (1) lit. f). Se pedepsește o asemenea faptă cu închisoarea de la 10 la 20 ani sau
cu detenție pe viață. În Capitolul XIV cu denumirea marginală Crime de război, la art.
149 Atacul asupra persoanelor protejate, se sancționează persoana care în timpul
războiului forțează o persoană protejată să se prostitueze sau să poarte o sarcină
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sau să facă un avort ilegal – art. 149 alin. (2) lit. c). Pedeapsa pentru o asemenea
abatere de la prevederile legale este identică cu cea menționată la art. 143 alin. (1)
lit. f) C. pen. al Ungariei.
Corespunzător Capitolului XV din C. pen. al Ungariei cu denumirea generică
Infracțiuni împotriva vieții, integrității corporale și sănătății, la art. 163 alin. (1)
este pedepsită cu închisoare de până la 3 ani, persoana care săvârșește eliminarea sau
expulzarea unui făt. Ca agravantă la acțiunea de bază, constituie provocarea avortului
fără consimțământul femeii însărcinate sau provocarea unor vătămări corporale
acesteia din urmă. Variantele tipice care derivă de la fapta principală pot fi sancționate
cu o pedeapsă de tipul închisorii de la unu până la 5 ani. Iar în cazul când întreruperea
de sarcină are ca consecință decesul femeii însărcinate – art. 163 alin. (3) C. pen. al
Ungariei, atunci se va aplica o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 8 ani [10].
În C. pen. al Italiei, răspunderea penală pentru întreruperea cursului de sarcină este
consacrată în Titlul X intitulat Despre infracţiuni împotriva integrităţii şi sănătăţii
rasei. În conformitate cu prevederile titlului sus-menţionat:
• persoana care provoacă avortul unei femei fără consimțământul acesteia –
art. 545 C. pen. al Italiei, este pedepsit cu închisoare de la 7 până la 12 ani.
• persoana care provoacă avortul unei femei cu consimțământul acesteia – art.
546 C. pen. al Italiei, răspunde conform legi. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este
una de tipul închisori pe o perioadă de la 2 până la 5 ani.
• femeia care își provoacă singură avortul – art. 547 C. pen. al Italiei, la fel este
pedepsită. O asemenea faptă se sancționează cu închisoarea de la 1 la 4 ani.
• persoana care instigă o femeie gravidă să avorteze, punându-i la dispoziţie
mijloacele adecvate – art. 548 C. pen. al Italiei, va fi condamnată pe o perioadă de la
6 luni la 2 ani.
• dacă faptele enunțate la art. 545 și 546 C. pen. al Italiei au ca urmare decesul
femeii însărcinate – art. 549 C. pen. al Italiei, atunci perioada maximă de privare de
libertate care poate fi aplicată pentru asemenea ilegalități este de până la 20 ani [11].
Concluzie
În lumina celor constatate, putem preciza cu certitudine că provocarea unui
avort, fie el legal sau ilegal, are ca rezultat distingerea copilului nenăscut de mama și
tatăl său. Unele state, reiterând în prim-plan rolul dreptului la viață a fiecărui cetățean, și
având drept scop relaţiile sociale de protejare a vieții și sănătății persoanei, au prevăzut
unele sancțiuni „dureroase” pentru întreruperea cursului de sarcină. Astfel, asemenea
ilegalități pot: priva de libertatea făptuitorul până la 15 ani (Luxemburg, R. Slovenia);
interzice permanent de a exercita o activitate profesională (Malta); sancționa vinovatul
cu 2.329, 37 euro. Această amendă fiind una fixă și nu poate fi supusă schimbării.
În Ungaria, provocarea avortului ca circumstanță agravantă la altă infracțiune de
bază, poate fi pedepsită maxim și cu detenție pe viață.
Cu toate, că aceste tratări normative de rigoare, în R. Slovacia este eliberată de
răspundere penală persoana însărcinată care își face singură avortul sau cere ori permite
altei persoane să facă acest lucru.
Deci, analizând aceste prevederi, reiterăm faptul că copilul nenăscut ar trebui să se
bucure deplin de dreptul său internațional la viaţă şi să fie protejat de rele tratamente,
atât în R. Moldova, cât și în întreaga lume.
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În articol este descrisă variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la
şobolanii senili alimentați cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.
La șobolanii senili, analiza comparativă a influenței rației de diferită structură asupra
conținutului aminoacizilor în ser și eritrocite, atestă diminuarea proceselor anabolice
mai ales în cazul rației bogată în proteine. Examinarea comparativă a influenței rației cu
diferită structură pe fondalul administrării TS asupra conținutului aminoacizilor relevă
că la aceste animale este diminuat procesul anabolic, iar în cazul rației bogată în glucide
– procesul catabolic este destul de exprimat.
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Introducere
Alimentația este unul din factorii de bază ce influențează asupra sănătății, dezvoltării
fizice, morbidității populației [17, 18, 20]. Este cunoscut, că alimentația constituie unul
din principalii factori, care determină procesele metabolice din organism, deoarece
hrana, în fond, reprezintă o sursă principală şi reglatorul schimbului de substanțe [9].
Este cert faptul că conținutul şi structura rației alimentare trebuie să se elaboreze în
conformitate cu perioadele de dezvoltare a statutului morfofuncțional postnatal al
organismului. Analiza impactului rațiilor alimentare cunoscute asupra organismului
atestă imperfecțiunea acestora şi nu întâmplător, în ultimul timp, se propun noi şi noi
rații alimentare.
Până în prezent lipseşte o opinie unanim acceptată referitor la structura şi conținutul
rației alimentare în perioada de degradare a organismului, în special a conținutului
proteinelor. Se consideră că odată cu vârsta, după perioada morfofuncțională stabilă,
cantitatea de proteine administrate trebuie să se micşoreze, însă este bine cunoscut că
în perioada de diminuare a funcțiilor şi degradare a organismului domină procesele
catabolice [9, 11], ceea ce determină procesul degradării. În conformitate cu unele
viziuni ale sanocreatologiei [10, 11], preîntâmpinarea degradării precoce a organismului
este posibilă prin sporirea anabolismului pe fondalul catabolismului intensiv în
scopul obținerii echilibrului acestor procese [11] prin majorarea cantității de proteine
în rația alimentară.
Deoarece testosteronul, fiind un hormon anabolic și influențând în primul rând
asupra metabolismului proteic [1, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 19], a fost necesară studierea
influenței acestuia asupra metabolismului dat, indicator al căruia poate servi conținutul
aminoacizilor liberi în ser și eritrocite. Scopul cercetării a fost de a determina
particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili
hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.
Materiale și metode
Ca obiect de studiu au servit şobolanii albi de laborator – masculi senili (24-30
luni) întreținuți în vivariu în condiții identice. Şobolanii au fost adaptați la condițiile
de întreținere timp de 14 zile. Animalele de laborator au fost repartizate în 3 loturi
experimentale: lotul I (de control) – rație alimentară standard (15% ˗ proteine, 60% ˗
glucide, 25% ˗ lipide), lotul II – rație alimentară bogată în proteine (25% ˗ proteine,
55% ˗ glucide, 20% ˗ lipide), lotul III – rație bogată în glucide (70% ˗ glucide, 10% ˗
proteine, 20% ˗ lipide). Valoarea energetică a rației alcătuia pentru animalele senile –
110 kcal [15]. Pe parcursul experimentului temperatura și umiditatea aerului, precum
și iluminarea se mențineau în limitele standarde, iar şobolanii erau cântăriți în fiecare
săptămână.
Experimentele cu administrare de testosteron (TS) au fost realizate, de asemenea,
pe şobolani albi masculi-senili (24-30 luni), distribuiți conform vârstei în 3 loturi: rație
standard cu administrare de testosteron, rație bogată în proteine cu administrare de
testosteron şi rație bogată în glucide cu administrare de testosteron. Administrarea TS
s-a efectuat intramuscular zilnic (soluție de testosteron propionat), individual, conform
masei corporale (0,1 mg/100 g masă corporală) [6, 7], doza fiind modificată săptămânal
odată cu modificarea masei acestora. Durata experimentului – 31 de zile. La finele
experimentului a fost determinat conținutul aminoacizilor liberi în ser și eritrocite prin
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metoda cromatografiei lichide cu schimb de ioni [2, 3]. Analiza statistică a rezultatelor
obținute s-a realizat cu utilizarea t-criteriului Student.
Rezultate și discuții
Întreținerea șobolanilor senili cu rație cu conținut diferit al componentelor
constituente a generat în ser (tab. 1.) sporirea valorii numerice a majorității aminoacizilor
liberi, cât și pe grupe funcționale, fapt ce permite să admitem că sunt sporite procesele
catabolice, iar cele anabolice sunt diminuate; pe când pe fondalul administrării TS,
modificarea vectorului concentrației majorității aminoacizilor are caracter descendent.
Adică rația atât cu conținut bogat în proteine, cât și cu conținut bogat în glucide, posibil,
este asociată cu diminuarea anabolismului, iar rația standard pe fondalul TS – cu
diminuarea atât a anabolismului, cât și a catabolismului.
Conținutul total al aminoacizilor a scăzut (tab. 1) în serul sangvin al șobolanilor
senili cu administrare de TS în asociere cu conținutul diferit al componentelor rației în
toate cele trei loturi, comparativ cu animalele fără administrare de testosteron întreținute
cu aceiași rație.
Investigarea caracteristicilor dinamicii modificărilor concentrațiilor aminoacizilor
liberi (AL) în sânge la animalele senile fără administrare de TS și pe fondalul administrării
TS și întreținute cu rații cu diferită structură, nu va fi suficientă fără a ține cont de
particularitățile dinamicii pool-ului AL în eritrocite (tab. 2), care îndeplinesc funcția de
depou, purtători, precum și reglatori ai conținutului AL plasmatici [3, 4, 12].
Administrarea rației alimentare cu diferită structură se reflectă diferit asupra
conținutului aminoacizilor în eritrocite comparativ cu conținutul acestora în serul
sangvin (tab. 1): dacă în cazul rației bogată în proteine concentrația majorității
aminoacizilor se micșora și numai a asparaginei, acidului glutamic, glicinei, alaninei și
metioninei – sporea; apoi la cei cu rație bogată în glucide – circa jumătate din valoarea
numerică a aminoacizilor studiați (treonina, serina, acidul glutamic, prolina, glicina,
alanina, metionina, fenilalanina și ornitina) – sporea, iar nivelul taurinei, acidului
aspartic, citrulinei, AAAB, valinei, cisteinei, izoleucinei, tirozinei, lizinei, histidinei
– scădea. Aceste modificări ale cantității aminoacizilor denotă despre diminuarea
anabolismului.
Modificările concentrației aminoacizilor liberi în eritrocite sub influența rației cu
conținut diferit al componentelor constituente pe fondalul administrării TS au caracter
individual:
1) în cazul rației standard: a) sporește conținutul serinei, glicinei, alaninei, citrulinei,
cisteinei și metioninei și b) scade cel al taurinei, acidului aspartic, treoninei, acidului
glutamic, glutaminei, prolinei, valinei, izoleucinei, leucinei, tirozinei, fenialaninei,
ornitinei, lizinei și histidinei;
2) în cazul rației bogată în proteine: a) sporește concentrația acidului cisteinic,
taurinei, serinei, acidului glutamic, glutaminei, prolinei, glicinei, citrulinei, metioninei,
ornitinei și lizinei și b) scade concentrația alaninei, leucinei, tirozinei, fenilalaninei și
histidinei;
3) în cazul rației bogată în glucide: a) sporește concentrația acidului cisteinic,
taurinei, serinei, citrulinei, AAAB, cisteinei și izoleucinei și b) se micșorează cea a
asparaginei, acidului glutamic, alaninei, metioninei, leucinei, tirozinei și fenilalaninei.
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Ac. cisteinic
Taurina
Ac. aspartic
Treonina
Serina
Asparagina
Ac. glutamic
Glutamina
Prolina
Glicina
Alanina
Citrulina
Ac.α-aminob.
Valina
Cisteina
Metionina
Izoleucina
Leucina
Tirozina
Fenilalanina
Ac.γ-aminob.

Aminoacizi

Rație standard
Fără adminisCu administrare
trare de TS (n=5)
de TS (n=5)
1,38±0,09
3,48±0,29*
30,17±1,03
9,34±0,52*
9,94±0,83
4,60±0,18*
12,86±0,92
15,68±0,38*
23,69±0,87
13,45±1,30*
12,70±1,01
0,96±0,22*
15,59±0,82
10,41±1,11*
30,29±1,62
10,14±1,02*
20,02±0,93
18,19±2,00
23,08±1,25
14,86±2,12*
40,56±1,27
24,22±2,29*
3,52±0,39
2,18±0,17*
1,39±0,15
2,63±0,30*
12,83±1,64
6,35±0,63*
5,53±0,38
3,29±0,30*
2,94±0,12
1,63±0,12*
6,70±0,02
2,82±0,10*
11,90±0,50
3,43±0,25*
7,59±0,37
2,51±0,27*
5,42±0,33
2,98±0,26*
1,43±0,20
0,16±0,03*

Rație bogată în proteine
Fără adminisCu administrare
trare de TS (n=5)
de TS (n=5)
0,69±0,19**
1,19±0,02*
42,57±1,27**
39,87±2,55
7,14±0,17**
11,42±0,67*
15,40±0,46**
12,19±0,26*
28,76±1,83**
27,50±1,34
10,56±0,72
10,96±0,38
11,30±0,75**
13,95±0,58*
33,86±2,39
28,16±0,62*
16,28±0,77**
12,69±0,58*
24,86±0,38
27,56±0,06*
32,23±2,32**
30,82±0,11
5,23±0,41**
2,28±0,15*
1,77±0,01**
1,88±0,12
25,24±1,10**
16,17±0,90*
4,67±0,48
4,47±0,05
5,06±0,04**
3,64±0,35*
14,25±0,74**
9,27±0,96*
20,22±1,33**
16,27±0,17*
14,47±1,44**
7,91±0,75*
9,39±0,65**
7,01±0,32*
1,14±0,06
2,73±0,15*

Rație bogată în glucide
Fără adminisCu administrare
trare de TS (n=5)
de TS (n=6)
1,04±0,04**
9,81±0,40*
53,38±3,01**
43,38±2,27*
14,12±0,22**
10,99±0,08*
44,10±1,33**
21,31±1,28*
87,63±5,41**
31,63±2,22*
12,38±0,50
14,69±0,78*
17,63±0,28**
18,69±0,64
67,90±0,33**
25,63±1,38*
46,18±1,93**
20,45±0,48*
45,45±2,44**
30,75±1,63*
119,62±0,87**
44,69±2,44*
7,24±0,71**
3,43±0,40*
3,57±0,46**
1,76±0,33*
14,67±0,54
16,45±0,04*
5,05±0,06
3,56±0,55*
3,89±0,35**
2,22±0,31*
9,68±0,61**
4,20±0,39*
12,52±1,03
13,18±0,04
10,85±0,68**
5,33±0,58*
7,85±0,62**
5,26±0,18*
1,24±0,08
3,39±0,36*

Tabelul 1. Conținutul aminoacizilor liberi în serul (µmol/100 ml) şobolanilor senili cu și fără administrare de testosteron în asociere cu
conținutul diferit al componentelor rației.
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Fără administrare de TS (n=5)

12,73±1,35
32,51±3,73
21,64±1,47
44,54±3,99
21,90±1,64
30,29±5,68
25,24±2,91

Aminoacizi

Ac. cisteinic
Taurina
Ac. aspartic
Treonina
Serina
Asparagina
Ac. glutamic
15,94±1,39
21,94±1,49*
8,39±0,89*
6,30±1,78*
28,24±1,69*
34,43±1,28
11,16±0,71*

Cu administrare
de TS (n=5)

Rație standard

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**

Fără administrare de TS (n=5)

27,37±1,98*
12,25±0,99*
23,64±2,63
34,35±2,88
48,69±5,90*
44,58±9,78
42,28±2,36*

Cu administrare de
TS (n=5)

Rație bogată în proteine

Rație bogată în glucide
Cu adminisFără administrare
trare de TS
de TS (n=5)
(n=6)
10,97±1,16
19,06±1,57*
4,25±0,54**
19,41±3,56*
10,00±1,21**
11,14±1,39
64,49±6,22**
60,05±3,66
46,85±3,61**
60,64±4,48*
28,35±2,87
12,25±2,30*
61,67±5,11**
46,54±3,62*

Tabelul 2. Conținutul aminoacizilor liberi în eritrocitele (µmol/100 mg) şobolanilor senili cu și fără administrare de testosteron în asociere
cu conținutul diferit al componentelor rației.

Ornitina
4,19±0,24
1,47±0,17*
12,90±0,48**
4,44±0,05*
20,25±1,39**
5,61±0,38*
Lizina
27,44±1,46
24,95±1,22
63,68±3,86**
30,21±0,86*
27,89±1,39
24,46±0,22*
Histidina
6,35±0,15
2,47±0,16*
13,56±0,78**
5,00±0,22*
7,12±0,21**
5,60±0,43*
∑AL
342,68±3,93
197,49±0,38*
451,97±18,01**
327,80±4,72*
673,16±12,32**
367,12±10,61*
∑AL neesențiali
188,99±2,95
113,98±3,76*
169,65±12,82
167,53±2,28
415,97±9,16**
201,09±5,45*
∑AL esențiali
101,32±0,82
56,55±3,13*
188,05±6,59**
96,13±0,37*
144,30±5,00**
90,46±2,32*
∑AL imunoactivi
165,08±0,50
84,19±1,64*
185,46±8,20**
161,40±0,92*
351,91±13,13**
189,18±7,35*
∑AL glicogeni
151,26±2,14
88,02±1,31*
133,63±3,28**
125,66±0,02*
325,59±10,48**
155,82±7,53*
∑AL cetogeni
64,08±3,06
38,54±1,45*
64,42±0,61
43,20±0,21*
46,39±3,55**
31,36±0,74*
∑AL protein.
293,26±3,65
175,37±1,29*
377,24±17,93**
275,20±2,31*
575,01±15,19**
299,10±8,05*
∑AL cu sulf
40,02±1,25
18,15±0,06*
52,99±1,52**
49,17±2,27
63,36±2,56**
58,97±2,52
Notă: * - diferențe semnificative dintre lotul șobolanilor fără și cu administrare de testosteron (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără administrare de testosteron (p<0,05).
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Glutamina
51,28±11,49
19,69±0,98*
22,09±2,43**
40,57±2,24*
48,28±8,02
56,40±15,16
Prolina
26,00±2,83
10,08±1,07*
22,63±4,42
130,87±17,92*
53,35±10,73**
67,17±8,33
Glicina
21,37±2,13
45,31±1,28*
45,94±6,16**
72,45±9,05*
90,94±19,00**
103,16±6,94
Alanina
29,14±1,10
32,32±0,71*
60,47±6,20**
40,24±4,70*
111,92±10,53**
82,69±5,93*
Citrulina
4,39±0,56
54,72±1,47*
2,21±0,08**
3,32±0,40*
1,06±0,20**
1,61±0,11*
Ac.α-aminob.
17,28±2,49
18,80±1,55
6,51±0,96**
7,88±1,42
8,70±0,63**
11,43±1,02*
Valina
25,94±5,27
9,03±1,68*
13,24±1,55**
13,42±1,64
11,44±1,51**
10,46±1,43
Cisteina
5,24±0,67
22,98±1,45*
3,45±0,30**
2,97±0,28
1,25±0,19**
2,36±0,36*
Metionina
8,58±1,03
22,09±1,37*
21,09±1,91**
28,53±1,02*
42,01±7,71**
23,89±2,13*
Izoleucina
33,50±3,39
11,07±1,49*
13,96±2,29**
11,42±1,19
14,80±3,14**
23,39±1,74*
Leucina
50,91±5,36
21,27±1,60*
35,25±3,80**
20,15±1,34*
44,76±2,45
25,68±2,72*
Tirozina
89,76±12,57
10,85±1,70*
24,56±5,11**
8,44±1,43*
26,9±5,15**
13,36±2,65*
Fenilalanina
41,19±3,08
9,19±1,55*
30,78±2,43**
16,42±1,68*
107,58±7,30**
28,07±4,01*
Ornitina
8,51±0,79
3,80±0,56*
6,58±0,23**
8,72±0,74*
11,69±1,06**
11,89±2,02
Lizina
254,53±46,32
9,23±1,10*
62,12±3,72**
76,66±4,66*
32,04±6,19**
37,83±5,69
Histidina
181,44±7,04
56,16±2,46*
34,09±9,42**
9,78±1,20*
11,55±1,32**
10,21±1,31
∑AL
1116,48±67,72
525,30±7,44*
582,29±36,44**
707,17±31,61*
902,63±54,25**
753,66±36,89*
∑AL eesenț.
313,48±25,01
254,93±2,29*
295,45±20,04
416,14±12,78*
450,79±53,85**
473,73±29,08
∑AL esenț.
669,02±45,76
164,17±1,97*
267,90±13,03**
221,53±12,51*
366,58±31,40**
234,83±9,95*
∑AL imun.
213,08±8,98
236,12±1,53*
220,42±15,36
239,93±9,39
342,47±20,03**
288,04±9,27*
∑AL glicog.
174,01±17,71
181,09±1,83
193,50±8,70
227,12±11,05*
363,79±57,55**
334,21±11,74
∑AL cetog.
447,27±28,70
108,03±2,89*
180,97±11,11**
141,61±7,03*
268,17±56,95**
124,64±12,61*
∑AL protein.
986,53±53,64
430,17±5,02*
574,32±22,88**
671,31±33,68*
877,26±72,64
682,03±34,54*
∑AL cu sulf
59,51±3,65
71,05±2,61*
44,24±4,08**
67,03±4,52*
60,54±7,42
64,37±2,89
Notă: * - diferențe semnificative dintre lotul șobolanilor fără și cu administrare de testosteron (p<0,05); ** - diferențe semnificative dintre
loturile șobolanilor fără administrare de testosteron (p<0,05).
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Analiza conținutului aminoacizilor grupelor funcționale în eritrocitele șobolanilor
senili are caracter variabil indiferent de conținutul rației alimentare pe fondalul
administrării TS. Astfel, în lotul animalelor întreținute cu rație standard în asociere
cu testosteron a sporit veridic conținutul grupelor de aminoacizi imunoactivi și al
tioaminoacizilor, și a scăzut concentrația celor neesențiali, esențiali, cetogeni și
proteinogeni. În lotul cu rație bogată în proteine a crescut conținutul celor neesențiali,
glicogeni, proteinogeni și tioaminoacizilor, iar al celor esențiali și cetogeni a scăzut.
În lotul șobolanilor hrăniți cu rație bogată în glucide s-a micșorat valoarea numerică a
aminoacizilor esențiali, imunoactivi, cetogeni și proteinogeni.
Așadar, la șobolanii senili, analiza comparativă a influenței rației de diferită structură
asupra conținutului AL în ser și eritrocite, atestă diminuarea proceselor anabolice mai
ales în cazul rației bogată în proteine. Examinarea comparativă a influenței rației cu
diferită structură pe fondalul administrării TS asupra conținutului AL relevă că la aceste
animale este diminuat procesul anabolic, iar în cazul rației bogată în glucide – procesul
catabolic este destul de exprimat.
Concluzii
1. Analiza comparativă a influenței rațiilor cu structură diferită la șobolanii senili
asupra conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite denotă diminuarea proceselor
anabolice, mai ales în cazul rației bogată în proteine.
2. Influența rațiilor cu conținut diferit al componentelor constituente pe fondalul
administrării testosteronului asupra conținutului aminoacizilor liberi la șobolanii senili
relevă diminuarea proceselor anabolice ale acestora, iar în cazul rației bogată în glucide
– procesele catabolice sunt evident exprimate.
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Введение
Пшеница – важнейшая продовольственная зерновая культура, которая в
Республике Молдова занимает около половины пропашных земель. Стоит
отметить, что в климатических условиях Молдовы колебания температур в период
вегетации пшеницы варьируют в широких пределах, что отражается на росте,
развитии и продуктивности растений [12]. В связи с этим ведутся исследования,
направленные на изучение воздействия на растения пшеницы абиотических
факторов среды. Исследования в этом направлении стали особенно актуальными
в свете угрозы глобального потепления климата [11]. Поэтому, особое внимание
уделяется методам ускоренной сравнительной оценки устойчивости разных
генотипов пшеницы к высоким температурам и путям повышения устойчивости
при помощи регуляторов роста.
Интерес к регуляторам роста обусловлен широким спектром их
биологического действия на растения, их способностью направленно регулировать
отдельные этапы роста и развития с целью мобилизации потенциальных
возможностей растительного организма и повышения урожайности
сельскохозяйственных культур.
В последние годы практическое применение нашли природные регуляторы
роста [8]. Способность данных соединений стимулировать в исключительно
низких концентрациях рост и развитие растений, повышать устойчивость к
стрессовым условиям и тем самым увеличивать продуктивность, характеризует
их как бирациональные и экологически безопасные регуляторы роста.
Отмеченными свойствами обладает препарат Реглалг, который выделяется
из водорослей рода Spirogyra, выращиваемых в специальных условиях[6].
Было установлено, что применение препарата Реглалг для обработки семян
пшеницы перед посевом приводит к уменьшению длины эпикотиля, тем самым
позволяя узлу кущения образовываться глубже в почве [3] благодаря чему в зимнее
время он лучше защищен от воздействия отрицательных температур, а корни
размещены в более влажных слоях почвы в течении всего периода онтогенеза
это, тем самым, увеличивает способность растений преодолевать резкие
перепады температур на протяжении всего периода вегетации. В совокупности
все это создает предпосылки для получения дружных всходов, интенсивного
роста в начальный этап онтогенеза в результате чего растения образуются более
развитыми по сравнению с необработанными и в конечном итоге способны выдать
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продуктивный потенциал выше. Отмеченные эффекты содействуют избеганию
(уменьшению) повреждающего действия неблагоприятных температур и засухи
на растения пшеницы. В связи с этим возникла задача выявить если растения
получение из семян обработанные препаратом Реглалг характеризуются
специфической устойчивостью к воздействию высоких температур. В качестве
метода ускоренной оценки устойчивости мы выбрали метод утечки электролитов
из листьев проростков пшеницы подвергнутых воздействию разных доз
теплового шока (ТШ).
Материал и методы
Объектом исследования являлись листья растений пшеницы (Triticum
aestivum L.) сорта Молдова 5. Перед посевом семена пшеницы обрабатывали
водой (контроль) и водным раствором препарата Реглалг в концентрации 1/200
(опыт). Контрольные и опытные семена высевали на опытном участке Института
генетики, физиологии и защиты растений. Для исследования устойчивости
растений к ТШ, после перезимовки (в мае месяце) отбирали листья второго яруса
одинаковой толщины и размера.
Цитоплазма клетки растений содержит электролиты - ионы, катионы и
клеточные метаболиты. Удерживание электролитов внутри клеток обеспечивается
клеточными мембранами. В результате воздействия теплового шока мембрана
теряет свою функциональную целостность, что приводит к выходу электролитов
(в наших исследованиях - в дистиллированную воду). Скорость и уровень
выхода электролитов увеличиваются пропорционально степени деградации
клеточных мембран, которая, в свою очередь, зависит от доз теплового шока,
теплоустойчивости мембран, а также способности клеток восстановить тепловые
повреждения мембран [2]. При полной деградации клеточной мембраны процесс
выхода электролитов происходит до уравновешивания градиента по обе стороны
мембраны. Электропроводность (количество электролитов) определяется
кондуктометрическим методом [1] Полученные значения соответствуют
степени повреждения мембраны. Отметим, что метод кондуктометрии, утечка
электролитов, является точным и универсальным, экспрессным и позволяет
проводить исследования с различными органами растений. Полный выход
электролитов из биологического материала достигается при полной деградации
клеточных мембран, полученной после инкубации при 100оС, и используется
для определения относительной утечки электролитов [2]. Расчёт относительной
утечки электролитов проводился по следующей формуле:
(µТ-µ25) /(µ100-µ25) 					

(1).

Где µТ – утечка электролитов при данной дозе теплового шока в mS/m; µ25
- утечка электролитов образцов, не подвергнутых тепловому шоку, mS/m; µ100
полный выход электролитов (кипячение - 100оС), mS/m.
В ходе предварительных опытов были установлены параметры, влияющие
на величину выхода электролитов из клеток листьев: количество высечек
(сегментов), диаметр высечек, длительность и температуру теплового шока
определяли по методу, описанному в работе [5]. В результате была определена
температура для проведения ТШ, равная 48°С с разной продолжительностью
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инкубации. В каждой из трех повторностей опыта использовали по 10 сегментов
листьев диаметром 5мм, погруженных в 3 мл дистиллированной воды. Тепловой
шок осуществляли путем инкубации проб в ультратермостате U – 10 (Германия),
с заданными параметрами (температура и продолжительность инкубации).
Проницаемость клеточных мембран определяли по выходу электролитов из
сегментов листьев в дистиллированную воду с использованием кондуктометра
Elwro N-5127 (Польша).
Динамику выхода электролитов в контрольном варианте определяли после
инкубации сегментов листьев при температуре +25°С сразу и через 15, 30 и 60
минут после действия шока. О влиянии теплового шока судили по разнице утечки
электролитов из сегментов, подвергнутых тепловому шоку при температуре 48°С
градусов, и сегментов, инкубированных при +25°С после различных периодов
воздействия температуры.
Удельную утечку электролитов определили по уравнению (1). Опыт
проводили в трехкратной повторности. Данные обрабатывали статистически,
определяя среднее значение и стандартное отклонение среднего [7].
Результаты и обсуждение
Фигура А показывает, что динамика и уровень выхода электролитов зависят
от продолжительности экспозиции ТШ, времени измерения электропроводности
после воздействия ТШ и от варианта опыта. В контрольном варианте (фигура А)
экспоненциальная фаза выхода электролитов начинается после продолжительности
ТШ выше 10 минут и продолжается при ТШ вплоть до 50 минут. В этом интервале
динамика кривой увеличения утечки электролитов тем круче, чем длительнее
интервал инкубации дисков при 25оС после воздействия ТШ. Повышение
температуры инкубации выше 50оС вызывало увеличение выхода электролитов,
но с меньшей скоростью. Указанные закономерности свидетельствуют о том,
что уровень и скорость восстановления повреждений, вызванных экспозицией
листовых дисков при 48оС до 10 минут достаточны для поддержания утечки
электролитов на уровне контроля. При увеличении продолжительности
теплового шока более 10 минут уровень необратимых повреждений возрастает
пропорционально повышению температуры, в связи с чем, уровень утечки
электролитов линейно возрастает с увеличением угла наклона при увеличении
периода, прошедшего после ТШ. При продолжительности инкубации больше
50 минут тепловое повреждение сегментов листьев становится необратимым, о
чем свидетельствует снижение расстояния между кривыми, измеряемыми через
0, 15, 30 и 60 минут после воздействия ТШ. При продолжительности ТШ более
50 минут механизм эффективности восстановления повреждений уменьшается
пропорционально увеличению температура ТШ.
Ход кривых утечки электролитов из сегментов листьев растений, полученных
из семян, обработанных Реглалгом, свидетельствует о благоприятном воздействии
препарата на теплоустойчивость растений, (Фигура В). Доза ТШ, при которой
достигается 50% выхода электролитов, является мерой термоустойчивости.
Если через 0 и 60 минут после воздействия ТШ продолжительностью 50мин
из сегментов листьев контрольных растений (фигура А) вытекло от 0.41 до
0.77, то из сегментов листьев опытных растений (фигура В) этот прирост был
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соответственно от 0.35 до 0.76, что в 0,5 раза меньше. Это свидетельствует о
том, что сегменты листьев опытных растений меньше повреждаются ТШ и более
интенсивно восстанавливают полученные повреждения.

Фигура А. Влияние продолжительности ТШ при температуре 48°С на
относительную утечку электролитов из сегментов листьев пшеницы сорта
Молдова 5, необработанных препаратом (контроль) через 0, 15, 30 и 60 мин после
его воздействия.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что предпосевная
обработка семян препаратом Реглалг способствует как увеличению начальной
теплоустойчивости растений, так и их способности восстанавливать повреждения,
что обеспечивает их более высокую жизнеспособность в условиях экстремальных
температур. Ранее было показано [3, 4], что узел кущения растений, полученных
из семян пшеницы, обработанных перед посевом препаратом Реглалг, образуется
глубже в почве, что содействует избеганию вредного влияния на растения зимних
морозов, летней жары и засухи.

Фигура В. Влияние продолжительности воздействия ТШ при 48°С на
относительную утечку электролитов из сегментов листьев пшеницы сорта Молдова
5 (обработанные Реглалгом) через 0, 15, 30 и 60 мин после его воздействия.
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Таким образом, суммарный эффект одновременного влияния препарата
Реглалг на устойчивость растений к высоким температурам и морфологическим
изменениям, содействующие к избеганию влияния этих температур, обеспечивает
их более высокую жизнеспособность и продуктивность в изменяющихся условиях
окружающей среды. В целом, под влиянием препарата Реглалг создаются
более благоприятные условия для развития растений в осенний (холодный)
период года [3] и для более продуктивного использования влаги в весенний и
летний (засушливый) периоды по сравнению с контрольными растениями.
Это все можно выразить в таких показателях как рост и развитие листовой
поверхности, накопление хлорофилла в динамике развития растений, лучшей
работе фотосинтетического аппарата и более высокой устойчивости растений к
воздействию неблагоприятных высоких температур.
Выводы
1. Метод утечки электролитов (кондуктометрии) из сегментов листьев
может быть использован для определения устойчивости растений пшеницы к
действию высоких температур.
2. При помощи метода утечки электролитов можно определить влияние
биологически активных соединений на устойчивость растений к высоким
температурам.
3. Препарат Реглалг содействует повышению жизнеспособности и
устойчивости растений пшеницы к высоким температурам.
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Introducere
Diversitatea intraspecifică a plantelor este expresia variabilității genetice, condiție
esențială pentru dezvoltarea unui potențial adaptativ sporit. Speciile vegetale, prin
varietăți și subspecii distincte după particularităţile morfo-structurale şi fiziologice își
măresc arealul, devenind treptat mai puţin vulnerabile la fluctuațiile factorilor de mediu.
Totuși, nu toate populațiile dispun de o largă plasticitate ecologică a indivizilor, care fiind
puţin eficienți în concurenţa interspecifică sunt represați sau chiar eliminați din habitat.
Astfel, asociaţiile vegetale se restructurează, uneori cu dezechilibre în componentele
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ecositemului manifestate prin reducerea diversităţii specifice și dominanţa unor specii
foarte competitive [19, 20].
Origanum vulgare L. (sovârf) fiind o specie de plante medicinale și aromatice
(PMA) este supusă unei puternice presiuni antropice, adițional condițiilor de creștere
și stres biotic/abiotic, datorită fitoconstituenților cu multiple valențe de întrebuințare.
În Europa, numeroase specii de PMA sunt colectate din biocenoze native, periclitând
astfel existenţa acestora, inclusiv a speciei O. vulgare, care a și fost inclusă în lista
„Priority Species” a Programului European de Cooperare pentru Resursele Genetice
ale Plantelor [17].
Investigațiile din ultimele decenii au pus în evidență un grad înalt de variabilitate
morfologică [6], genetică [3] și chimică [7, 16] a acestei specii. Recent, au fost efectuate
cercetări autohtone asupra plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană
(Orheiul Vechi, s. Butuceni) fiind relevate polimorfisme la nivel molecular-genetic
[8, 13], fitochimic [12] și fenotipic [11]. Diversitatea intrapopulațională a plantelor
de O. vulgare indică asupra unor modificări fiziologice corelate în dinamica factorilor
de mediu şi poate oferi unele predicții asupra evoluţiei ulterioare a populației
din care fac parte.
Acumularea informațiilor științifice privind gradul înalt de eterogenitate în cadrul
aceleiași specii, în cazul dat al O. vulgare, în dependență de arealul geografic, varii
interacțiuni biotice și abiotice [10], ridică numeroase întrebări, așa ca: baza genetică
a caracterelor cantitative cu cea mai mare pondere în variabilitatea populației,
rolul reglării epigenetice, transcripționale și post-transcripționale a reacției de
răspuns adaptiv, factorii menținerii variațiilor genetice în populații, cauze ale
constrângerii plasticității ecologice determinate de structura genetică a populațiilor
etc. Elucidarea acestor probleme de cunoaștere necesită o abordare întegrativă a datelor
multidimensionale obținute în laborator și în diverse contexte ecologice naturale.
Realizările recente în genetica populațională și biologia sistemică, dezvoltată după
anul 2000 o dată cu noile derivate ale științei numite „omice”, a impulsionat investigarea
organismului per ansamblu, ca un tot unitar, făcând conexiunea dintre genom, proteom,
metabolom. În acest context se înscriu și modelele statistice sau a celor generate în
silico, care combinate cu datele experimentale permit de a obține informații despre o
cale metabolică, natura variațiilor și evoluția speciilor de plante.
O modalitate relativ simplă de identificare a diferențelor care contribuie la varianța
genetică a unui fenotip/populație constă în efectuarea studiilor de asociere a diferitor
variabile biologice. Testele Mantel [3, 4] sunt pe larg utilizate în analiza corespondenței
datelor multivariate pentru a evidenția posibile interrelaționări.
Lucrarea însumează rezultatele cercetărilor privind anumite particularităţi
corelative ale caracterelor morfologice, consituenților fitochimici și markerilor
moleculari EST-SSR. O semnificație aparte revine investigării asocierilor cantitative
dintre compușii terpenici și transcipții a 7 terpen-sintetaze din frunze și flori, cu
contribuții teoretice în elucidarea proceselor de sinteză și interconexiune biochimică
a metaboliților secundari.
Material și metode
Studiile de asociere a diferitor variabile biologice s-a realizat prin aplicarea testului
Mantel oferit de programul XLSTAT (https://www.xlstat.com). Schema generală
de corespondență a datelor morfologice, molecular-genetice și biochimice a inclus
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combinații formate din: matrice integrale a datelor inițiale, grupuri de variabile asociate
corelativ (Spearman), variabile cu cea mai mare pondere informațională în caracteristica
subpopulațiilor (identificată prin Analiza Componentelor Principale) [12].
Datele primare care reprezintă rezultate ale cercetării diversității structurale
şi funcţionale a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din 7 subpopulații (Or1-Or7),
prelevate din rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, s. Butuceni, sunt descrise în
publicații recente cu referire la particularitățile fenotipice [11], molecular-genetice [15]
și biochimice [12, 14].
Rezultate și discuții
Abordare multidimensională a variabilității intrapopulaționale la O. vulgare
ssp. vulgare din flora spontană. Plantele de O. vulgare din flora spontană au fost
studiate sub aspectul diversității intrapopulaționale la nivel morfologic (caractere
cantitative), biochimic (conținutul unor metaboliți secundari și transcripți ai terpensintetazelor) și molecular-genetic (genotipare cu markeri EST-SSR).
Evaluarea fenotipică a 7 subpopulații de O. vulgare în baza a 9 parametri biometrici
(tab. 1., fig. 1, c) a pus în evidență, gradul înalt de variație a plantelor la nivelul a 6
dintre ei (înălțimea plantei, numărul de frunze pe nod, diametrul tulpinii, numărul de
noduri pe tulpină, distanța internodurilor și lățimea frunzei). Cele mai multe corelații
(Pearson, r) statistic semnificative au fost obținute pentru înălțimea plantei, numărul
de frunze pe nod și diametrul tulpinii în pereche cu alte caractere. Comparativ, s-a
evidențiat fenotipul plantelor din subpopulația Or2 prin anumite particularități xeromorfe
de adaptare și lipsa unor relații asociative între caracterele morfologice studiate, cu o
singură excepție (numărul de funze/nod:distanța internoduri, r =0,46) [11].
Tabelul 1. Parametrii morfologici la subpopulațiile de O. vulgare.
Indici

Rezervația Orheiul Vechi
Or1

Or2

Or3

Or4

Or5

Or6

Or7

HP (cm)

54,64±2,50

33,66±1,04

44,33±2,17

47,64±1,56

52,31±1,96

50,60±1,20

54,94±2,76

RP

9,25±1,35

6,15±0,76

8,75±0,71

11,10±0,88

9,85±1,03

9,00±0,88

11,95±0,9

LR (cm)

2,19±0,16

1,83±10,15

4,50±0,32

3,76±0,54

2,97±0,48

3,39±0,34

5,50±0,53

DT (mm)

2,82±0,17

1,34±0,11

2,53±0,21

2,57±0,16

2,76±0,14

1,95±0,12

2,36±0,16

NT

18,25±0,79

16,9±0,52

17,45±0,86

18,05±0,8

16,1±0,99

15,35±0,76

16,45±0,51

DI (cm)

3,59±0,42

2,00±0,10

3,29±0,47

2,35±0,19

3,72±0,14

2,99±0,21

3,79±0,33

FN

11,45±0,73

8,55±0,49

10,55±1,1

10,55±0,67

13,1±1,37

7,25±0,59

14,00±1,15

LF (cm)

2,65±0,16

1,85±0,09

2,72±0,14

2,56±0,20

2,72±0,16

3,01±0,09

2,40±0,12

lF (cm)

1,52±0,10

0,94±0,07

1,25±0,08

1,19±0,14

1,38±0,09

1,34±0,06

1,46±0,11

Notă: înălţimea plantei (HP), diametrul tulpinii (DT), numărul de ramuri pe plantă (RP),
lungimea ramurii (LR), numărul de frunze pe nod (FN), numărul de noduri pe tulpină (NT),
distanța dintre internoduri (DI), lungimea frunzei (LF), lățimea frunzei (lF), a 5-a frunză matură
de la bază.

Polifenismul constatat la populația de O. vulgare ssp. vulgare autohtonă poate fi
rezultatul unui context geografic diferit (expunerea pe versantul Butuceni, tipul solului
etc.), plantele având diferite condiții de creștere.
Rolul semnificativ al factorilor ecologici în formarea fenotipurilor vegetale a fost
evidențiat și în profilul unor metaboliți secundari. Astfel, analiza fitochimică a extractelor
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vegetale a relevat nivelul diferențiat intrapopulațional (10-40%) al bioacumulării
flavonoidelor, acizilor polifenolcarboxilici și ponderea acestora (63-69%) în fracția
compușilor polifenolici.
În amprentele cromatografice (cromatografia în fază gazoasă cuplată cu
spectroscopie de masă) ale uleiului volatil au fost idențificați 38 de componenți dintre
care 20 de monoterpene și 15 sesquiterpene. În tabelul 2 sunt prezentate valorile medii
pentru 9 compuși majoritari: β-cariofilen, oxid de cariofilen, sabinen, germacren
D, cis-β-ocimen, τ-gurjunen, β-bisabolen, γ-terpinen și p-cimen, care caracterizează
valoarea aromatică a uleiului volatil și pot fi considerați compuși cu potențial de
„marker” în autentificarea plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană a
Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi). Cantitativ (procentul relativ), valorile
medii ale sesquiterpenelor sunt mai mari cu 23-70% față de cele ale monoterpenelor,
rezultate similare fiind obținute și de alți cercetători în studiul biochimic al plantelor de
O. vulgare din flora spontană [12].
Multiple investigații au descris modificarea chemotipului metaboliților secundari la
plantele medicinale și aromatice, îndeosebi cel al terpenelor din uleiurile volatile sub
acțiunea factorilor pedoclimatici, biotici și antropogeni, indicând asupra semnificației
acestor compuși în adaptarea și perpetuarea populațiilor/speciilor de plante [18].
Tabelul 2. Compușii terpenici majoritari din uleiul volatil al plantelor de O. vulgare
ssp. vulgare din flora spontană.
Or1

Or2

Or3

Or4

Or5

Or6

Or7

15,04±0,04b

0,65±0,12g

11,93±0,13e

13,51±0,05c

15,31±0,07a

8,04±0,03f

2,96±0,03d

4,97±0,02b

3,42±0,02c

2,06±0,02g

2,60±0,01e

5,35±0,09a

2,67±0,02d

2,11±0,02f

2,10±0,03c

5,43±0,02b

2,37±0,10e

2,00±0,04g

0,34±0,09e,f

1,39±0,05c

2,20±0,03a

1,24±0,12d

0,41±0,07e

0,27±0,08f

20,97±0,16b

33,02±0,19a

19,70±0,22c

14,82±0,08e

13,56±0,15g

17,44±0,17d

11,45±0,12f

12,38±0,28d

16,83±0,17a

12,74±0,17c

9,45±0,11g

12,05±0,11e

3,01±0,03c

3,73±0,11b

4,25±0,08a

3,12±0,13c

2,58±0,17d

1,69±0,16e

1,60±0,02b

1,08±0,13c

1,52±0,07b

0,81±,015d

0,25±0,09e

0,27±0,05e

7,84±0,13b

4,88±0,21e

3,38±0,09g

6,22±0,05d

12,00±0,03a

sabinen (A)
12,37±0,28d
p-cimen (B)
2,13±0,05f
cis-β-ocimen (C)
5,67±0,03a
γ-terpinen (D)
1,84±0,08b
β-cariofilen (E)
14,53±0,26f
germacren D (F)
16,06±0,13b
τ-gurjunen (G)
3,70±0,11b
β-bisabolen (H)
2,63±0,06a

oxid de cariofilen (K)
4,47±0,17f

6,67±0,12c

Notă: sunt prezentate valorile medii ± eroarea valorii medii (n=3); a fost utilizată analiza
ANOVA (testul Bonferroni), prin litere la exponent este indicată diferența statistic semnificativă
(p˂0,05) dintre subpopulații. Notațiile prezentate prin litere atribuite compușilor terpenici,
monoterpene: sabinen (A), p-cimen (B), cis-β-ocimen (C), γ-terpinen, (D); sesquiterpene:
β-cariofilen (E), germacren D (F), τ-gurjunen (G), β-bisabolen (H), oxid de cariofilen (K) sunt
redate în fig. 1.
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În contextul celor expuse, se poate afirma că eterogenitatea biochimică
intrapopulațională constatată în profilul compușilor uleiului volatil al plantelor de O.
vulgare din flora spontană reflectă rezultatul variabilității neereditare asociat cu cel
al variabilității genetice, ereditare (mutații, recombinări ale materialului genetic).
Acest reper ipotetic a fost testat prin analiza moleculară a plantelor de O. vulgare cu
11 markeri microsateliți din regiunile de codificare a genelor ce se transcriu în țesutul
epidermic glanduar, cu funcție de sinteză și depozitare a terpenelor [14]. Rezultatele
genotipării au pus în evidență convergența datelor privind diferențierea moleculară
(numărul de profile alelice, alele/profil, frecvență alelică etc.) și gradul înalt de
polimorfism al markerilor (PIC: 0,65). De asemenea, prin cuantificarea diversității
genetice (He, Ho, F, GST, FSR, FRT) la nivelul unui locus separat și multi-locus, inclusiv
prin analiza varianței moleculare (AMOVA) s-a constatat variabilitatea moleculară
intrapopulațională mare (42%). Au fost identificate variantele alelice specifice doar a
unor subpopulații: OR81136 și OR10112, OR13148 (Or1, Or2); OR6484, OR09150, OR75100,
OR10130, OR27106, OR81145 (Or3, Or4, Or5, Or6); OR44148, OR1487, OR75103, OR09165,
Or27110 (Or7). Aceste alele reprezintă polimorfisme și au o frecvență >25%. Conform
amprentelor genetice subpopulațiile Or4 și Or6 se caracterizează prin ponderea cea
mai mare a heterozigoților, spre deosebire de Or1, Or2 și Or7, care au cei mai puțini
heterozigoți [15].
Din expunerea grafică a dendrogramei distanței genetice (fig. 1, d) obținută
pe matricea frecvenței alelelor a 11 loci EST-SSR se constată similaritatea între
subpopulațiile Or1, Or2 și Or7, care se deosebesc de celelalte Or3, Or4, Or5, Or6 și
după biotopul colectării (altitudine mai mare).
Variabilitatea intrapopulațională mare în regiunile genice (EST-SSR) active
transcripțional și a compoziției metaboliților terpenici sugerează asupra unui profil
cantitativ de terpen-sintetaze la fel de eterogen și cu o prevalență a expresiei sesquiterpensintetazelor față de monoterpen-sintetaze. Cuantificarea transcripților care codifică
enzimele din calea metabolică a compușilor terpenici a fost realizată separat pe organe,
frunze și flori (tab. 3, fig. 1, b ).
Tabelul 3. Expresia relativă a genelor Ovtps în frunze, unități convenționale.
FRUNZE
Ovtps1

Ovtps2

Ovtps3

Ovtps4

Ovtps5

Ovtps6

Ovtps7

Or1

0,299±0,105

0,001±0,000

0,057±0,014

0,941±0,309

0,010±0,003

0,228±0,021

0,341±0,124

Or2

0,137±0,023

0,001±0,000

0,006±0,002

0,022±0,007

0,050±0,012

0,062±0,010

0,004±0,001

Or3

0,110±0,021

0,003±0,000

0,036±0,013

0,108±0,036

0,014±0,003

0,086±0,014

0,021±0,007

Or4

0,143±0,013

0,004±0,001

0,012±0,004

0,126±0,031

0,029±0,007

0,074±0,026

0,118±0,029

Or5

1,748±0,579

0,000

0,591±0,174

3,850±0,370

0,103±0,025

1,818±0,299

0,473±0,117

Or6

1,168±0,112

0,014±0,004

0,737±0,188

3,623±1,201

0,053±0,005

1,527±0,389

1,566±0,550

Or7

1,053±0,381

0,018±0,003

0,292±0,097

1,943±0,319

0,014±0,003

0,415±0,102

0,050±0,012

Datele obținute prin RT-qPCR au prezentat variații cantitative cu valori medii mai
mari în cazul sesquiterpen-sintetazelor, comparativ cu cel al monoterpen-sintetazelor
atât în frunze (de cca 3,3 ori), cât și în flori (de 1,7 ori), rezultate așteptate, reeșind din
conținutul mai mare al sesquiterpenelor (42-73%) față de cel al monoterpenelor (2151%) din uleiul volatil [14].
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Figura 1. Aspect comparativ al variabilității intrapopulaționale la nivelul conținutului
de terpene (a), de transcripți tps (b), parametrilor morfologici (c) și al amprentelor ESTSSR (d) la O. vulgare ssp. vulgare.
Notă: În figură sunt prezentate în scară gri valorile medii (%) raportate la valoarea maximă
a parametrului (100%) analizat la nivelul întregii populații de O. vulgare ssp. vulgare (Or1Or7). Dendrograma similarității genetice a fost obținută pe matricea frecvenței a 82 de alele
a 11 loci EST-SSR, metoda Agglomerative hierarchical clustering (distanța Euclideană): I –
({Or1},{Or7, Or2}); II –{Or7, Or2}; III – ({Or3,Or4},{Or6,Or5},{Or1, Or7, Or2}) [12].
Tabelul 4. Expresia relativă a genelor Ovtps în flori, unități convenționale.
FLORI
Ovtps1

Ovtps2

Ovtps3

Ovtps4

Ovtps5

Ovtps6

Ovtps7

Or1

2,764±0,265

0,008±0,002

0,024±0,008

1,341±0,444

0,006±0,001

0,899±0,229

0,617±0,152

Or2

1,465±0,515

0,006±0,001

1,433±0,475

0,823±0,242

0,101±0,019

0,209±0,053

0,332±0,062

Or3

1,943±0,319

0,183±0,047

1,951±0,641

1,075±0,353

0,090±0,022

0,787±0,201

0,916±0,086

Or4

2,370±0,390

0,003±0,001

0,473±0,117

1,049±0,259

0,044±0,007

1,465±0,515

0,768±0,126

Or5

0,807±0,284

0,007±0,002

0,381±0,126

0,860±0,212

0,123±0,023

1,222±0,201

0,897±0,167

Or6

0,719±0,118

0,023±0,004

0,081±0,013

0,530±0,176

0,097±0,034

0,553±0,152

0,862±0,303

Or7

0,017±0,005

0,001±0,000

0,005±0,002

0,018±0,005

0,088±0,023

0,033±0,008

0,007±0,002

Notă: sunt prezentate valorile medii ± eroarea valorii medii (n=3).

Intrapopulațional, diferențele între valorile minime și maxime ale conținutului de
transcripți a 6 gene sunt mai mici (de 3-8 ori) în flori, comparativ cu cele din frunze (de
10-30 ori). Subpopulațiile Or1, Or2, Or3 și Or4 s-au evidențiat prin conținutul mai înalt
al transcripților în flori.
În concluzie, studiul de diversitate populațională a speciei O. vulgare ssp. vulgare
din flora spontană prezintă o abordare multidimensională, care redată grafic (fig. 2)
sugerează asupra unor relații de dependență între variabile diferite.
Asocieri corelative cu datele morfologice. În rezultatul analizei diferitor combinații
ale datelor morfologice cu celelalte variabile, prin testul Mantel, au fost identificate
relații de depndență doar în anumite cazuri (fig. 2). Astfel, o corelație de intensitate
medie cu valoare negativă (r(AB)=-0,45) a fost constatată între 3 parametri morfologici
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(lungimea frunzei, lungimea ramurilor, nr. ramuri/plantă) și 19 monoterpene (a fost
exclus sabinenul, având cel mai mare conținut procentual din acest grup). Matricea
derivată din datele doar ale LF și LR a corelat pozitiv (r(AB)=0,52) cu 13 compuși
sesquiterpenici (au fost excluși compușii cu cele mai mari concentrații, β-cariofilen –
15-33% și germacren D – 9-17%).

Figura 2. Analiza corelativă a parametrilor morfologici și a compușilor terpenici
identificați în uleiul volatil de O. vulgare.

Date convergente în variabilitatea morfologică și cea biochimică au fost stabilite
doar în cazul monoterpenelor și sesquiterpenelor cu concentrații mai mici de 8% și
12%. De aceea, pentru a evalua potențiale asocieri a indicilor morfologici cu cei 9
compuși terpenici majoritari (tab. 1, 5) a fost analizată corelația diferenței rangurilor
(Spearman) fiind obținute corelații pozitive ale lungimii ramurilor cu monoterpena
p-cimen (rs=0,75, p=0,02) și negative cu monoterpenele sabinen (rs=-0,71, p=0,03) și
cis-β-ocimen (rs=-0,71, p=0,03). Corelații negative s-au constatat și pentru diametrul
tulpinii în combinație cu sesquiterpena oxidul de cariofilen (rs=-0,68, p=0,04).
Valorile acestui parametru morfologic corelează pozitiv cu conținutul procentual al
2 monoterpene, considerate precursori ai carvacrolului și timolului [18]: γ-terpinen
(rs=0,71, p=0,03) și cis-β-ocimen (rs=0,68, p=0,04), dar și cu un compus sesquiterpenic
germacren D (rs=0,86, p=0,01).
Tabelul 5. Valorile coeficienților de corelație Spearman (rs) între parametrii morfologici
cu conținutul a 9 compuși terpenici.
Terpene

Parametrii morfologici
HP

RP

LR

DT

NT

DI

FN

LF

lF

γ-terpinen

-0,14

0,07

-0,07

0,71*

0,68*

-0,21

-0,11

0,29

-0,04

p-cimen

-0,11

0,18

0,75*

-0,43

0,14

0,00

0,11

-0,32

-0,25

sabinen

-0,14

-0,36

-0,71*

-0,32

-0,50

-0,39

-0,57

0,11

-0,14

cis-β-ocimen

0,07

0,00

-0,71*

0,68*

0,39

-0,11

0,00

0,00

0,18

oxid de cariofilen

-0,14

-0,11

0,57

-0,68*

-0,11

0,00

0,00

-0,25

-0,21

germacren D

0,18

0,46

0,04

0,86*

0,71*

0,14

0,39

-0,11

0,18

β -bisabolen

-0,29

-0,29

-0,57

0,36

0,86*

-0,36

-0,04

-0,46

-0,14

τ -gurjunen

-0,39

-0,07

-0,04

0,57

0,71*

-0,32

-0,11

0,14

-0,29

β -cariofilen

-0,64

-0,29

0,21

-0,25

0,36

-0,32

0,00

-0,39

-0,64

Notă: * − corelații statistic semnificative (Spearman, rs, p ˂0,05).

Dependențe corelative pozitive au fost constatate și în cazul asocierii parametrului
morfologic numărul noduri/tulpină cu conținutul a 4 compuși terpenici: γ-terpinen
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(rs=0,68, p=0,04), germacren D (rs=0,71, p=0,03), β-bisabolen (rs=0,86, p=0,01) și
τ-gurjunen (rs=0,71, p=0,03).
În concluzie, lipsa corelațiilor între variabilitatea intrapopulațională morfologică și
alelică a EST-SSR se argumentează prin tipul markerilor elaborați pe regiuni genice,
asociate sintezei metaboliților secundari în trihomii glandulari și care nu fac parte din
sistemul poligenic de reglare al caracterelor morfologice cantitative.
A fost relevată convergența datelor variabilității intrapopulaționale la nivelul
metaboliților secundari și unii indici morfologici (diametrul tulpinii, lungimea frunzei,
lungimea ramurilor, nr. ramuri/plantă, nr. noduri/tulpină), fapt pentru care aceștia ar
putea fi utilizați în calitate de potențiali markeri fenotipici în screening-ul biochimic.
Asocieri corelative cu datele molecular-genetice. Divergența genică determinată
de frecvența alelelor locilor SSR în asociere cu conținutul procentual al terpenelor a
prezentat o corelație slabă, negativă (r (AB)= -0,37) în cazul a 9 din 11 markeri studiați
(OR09, OR10, OR13, OR14, OR27, OR44, OR64, OR75 și OR81) și cei 9 compuși
majoritari (sabinen, p-cimen, cis-β-ocimen, γ-terpinen, β-cariofilen, τ-gurjunen,
β-bisabolen, oxid de cariofilen, germacren D), prezentată grafic în figura 3.
Comparațiile per locus a evidențiat OR09 (6 alele) asociat cu toate monoterpenele
identificate (20) printr-o corelație slabă, negativă (r= -0,41, p= 0,03).
În contrast cu aceste date sunt corelațiile pozitive între amprenta genetică și
profilul de expresie al terpen-sintetazelor. Astfel, a fost constatată corelarea (r(AB)=
0,51) matricei de frecvență a alelelor (82) cu cea formată din 4 monoterpen-sintetaze
(Ovtps1, Ovtps 2, Ovtps5, Ovtps7), active transcripțional în flori (fig. 3). Însă, 2 dintre
11 loci, OR44 (4 alele) și OR40 (10 alele) corelează (r=0,50) cu toate 7 terpen-sintetaze
expresate în flori.

Figura 3. Analiza corelativă a datelor moleculare (frecvența alelelor) între conținutul
compușilor terpenici și a transcripților EST la O. vulgare.

În cazul frunzelor, sunt depistate corelații (r(AB)= 0,43) între nivelul de expresie
al sesquiterpen-sintetazelor Ovtps3, Ovtps 4, Ovtps6 și locii: OR64 (4 alele),
OR40 (10 alele).
Aceste date reprezintă exemple elocvente de asociere a regiunilor genice studiate
cu sinteza terpenelor și a derivaților lor.
Asocieri corelative cu datele biochimice. Preliminar statisticii comparative a
coeficienților de distanță dintre matricele metaboliților secundari și ale trascripților
implicați în sinteza acestora a fost analizată corelația Spearman. Astfel, în cazul
variabilelor studiate la nivelul frunzelor, corelații liniare puternice pozitive se identifică
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între monoterpene, monoterpen-sintetaza Ovtps1 și sesquiterpen-sintetazele Ovtps3,
Ovtps4. Surprinzător este rezultatul care indică corelația negativă (rs=-0,82, p=0,02)
dintre sesquiterpene și sesquiterpen-sintetaza Ovtps3 (tab. 6).

EST

rs

p <0,05*; 0,01**;

rs

p <0,05*; 0,01**;

Ovtps1

0,89

0,007**

0,36

0,156

Ovtps2

0,44

0,278

Ovtps3

0,71

0,036*

Ovtps4

0,86

0,014*

Ovtps5

0,54

0,221

Ovtps6

0,40

0,345

Ovtps7

0,48

0,208

Sesquiterpene

Monoterpene

Tabelul 6. Valorile coeficienților de corelație Spearman (rs) între conținutul sumar al
compușilor terpenici cu cel al transcripților sintetizați în frunze.

0,45

0,301

-0,82

0,023*

0,21

0,123

0,42

0,356

0,35

0,201

0,11

0,525

Analiza asociativă separată, pe metaboliți cu fiecare genă expresată în frunze și
în flori a relevat numeroase cazuri de corelări. În tabelul 7 și 8, sunt prezentați doar
compușii, conținutul procentual al cărora corelează puternic cu cel al terpen-sintetazelor,
aceștia fiind ulterior incluși în testul Mantel.
Profilul de variație intrapopulațională a 7 monoterpene cu concentrații de 3,5-7,2%
(α-pinen, β-pinen, β-mircen, d-limonen, eucaliptol, 4-terpineol, α-terpineol) prezintă
convergență cu matricea de disimilaritate a monoterpen-sintetazelor Ovtps1, Ovtps2,
Ovtps5, Ovtps7 (r (AB)= 0,57) și sesquiterpen-sintetazelor Ovtps3, Ovtps4, Ovtps6
(r (AB)= 0,65) din frunze (fig. 4).
Tabelul 7. Valorile coeficientului de corelație Spearman (rs) între conținutul
monoterpenelor și cel al transcripților genelor studiate.
Monoterpene (rs ), p < 0,05*; 0,01**; 0,001***
α-pinen (0,79 ); d-limonen (0,96***), eucalyptol (0,93**) α-terpineol (0,96***)
eucalyptol (0,79*)
d-limonen (0,93**); α-terpineol (0,86*); eucalyptol (0,93**); α-pinen (0,93**)
β-mircen (0,79*)
d-limonen (0,82*); eucalyptol (0,86*); α-terpineol (0,82*);
β-mircen (0,86*)
α-terpinen + γ-terpinen (0,86*)
α-terpinen + γ-terpinen (0,86*)
α-terpinen + γ-terpinen (0,96***)

Frunze

*

Flori

EST
Ovtps1
Ovtps3
Ovtps4
Ovtps5
Ovtps6
Ovtps7
Ovtps1
Ovtps4
Ovtps6
Ovtps7

trans-β-ocimen (0,93**)

Rezultatele testului Mantel a matricei de disimilaritate a sesquiterpenelor (15) cu
cea a conținutului de transcripți (ARNm) a prezentat o relație corelativă de intensitate
moderată cu sesquiterpen-sintetazele Ovtps4, Ovtps3, Ovtps6 expresate în flori (r(AB)=
0,63). Tot cu matricea sesquiterpen-sintetazelor din flori (r(AB)= 0,56) a corelat și cea
derivată din compușii majoritari (fig. 4).
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Tabelul 8. Valorile coeficientului de corelație Spearman (rs) între conținutul
sesquiterpenelor și cel al transcripților genelor studiate.
EST
Ovtps2
Frunze
Ovtps1
Ovtps3
Ovtps1
Flori
Ovtps4
Ovtps6

Sesquiterpene
τ-murolol
β-bisabolen
β-cariofilen, α-cariofilen
τ-gurjunen

rs (Spearman)
0,86
0,86
0,78
0,86
0,86
0,82

p < 0,05*; 0,01**
0,014*
0,014*
0,045*
0,014*
0,014*
0,023*

De asemenea, un coeficient de corelație pozitivă, puternică (r(AB)=0,82
p<0,0001) s-a constatat între variația compușilor monoterpenici (20) și a celor
sesquiterpenici (15).
Congruența datelor privind variația între cele 7 subpopulații de plante după nivelul
de expresie relativă al terpen-sintetazelor și al conținutului compușilor terpenici,
constatată în cadrul prezentei lucrări, indică asupra unui mecanism de control al
biosintezei acestora la nivel de transcripție, care în aspect aplicativ, ar avea rol de
marker al plantelor potențial bogate în compuși terpenici de interes.
În concluzie, prin stabilirea asocierilor în variația diferitor variabile biologice a fost
pus în evidență particularități corelative ale diversității molecular-genetice, chimice și
morfologice a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană.

Figura 4. Analiza corelativă între conținutul compușilor terpenici și al transcripților
EST.

Date similare axate pe identificarea unor asocieri între variabilitatea populațională
la nivel morfologic, chimic și molecular-genetic au fost descrise atât pentru specia O.
vulgare, cât și alte PMA. Astfel, în investigațiile realizate de către Azizi A. și colab.
pe un număr de 42 de populații de O. vulgare, în majoritate, originare din Europa au
fost identificate corelații relativ înalte între chemotip și markeri moleculari, și slabe
între matricea parametrilor morfologici și a distanței genetice (AFLP și SAMPL). Prin
analiza corelativă în pereche (Pearson) a trăsăturilor morfologice, autorii au constatat
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corelarea diametrului tulpinii cu randamentul uleiului esențial și conținutul de carvacrol,
concluzionând asupra posibilității de utilizare a acestui caracter morfologic, în calitate
de indicator pentru selecția indirectă și ameliorarea a 2 trăsături importante economic,
producția de ulei esențial și conținutul de carvacrol în O. vulgare [3].
Corelații relativ înalte între profilele metaboliților secundari și cele moleculargenetice au fost relevate și în cadrul unor studii de genotipare a unor specii din genul
Origanum L. din Egipt, fiind expuse, de asemenea, argumente cu referire la eficiența
și puterea de discriminare intraspecifică a germoplasmei mai înaltă a markerilor SRAP
în comparație cu cei ISSR [2]. În această ordine de idei se înscriu și investigațiile
compoziției uleiului esențial în funcție de variabilitatea genetică a plantelor de Salvia
officinalis L. A fost subliniată corespunderea profilelor RAPD cu raportul dintre
principalii compuși chimici volatili, fiind sugerată relația de dependență înaltă între
profilul chimic și cel genetic [1].
În cadrul unor cercetări privind variabilitatea uleiului volatil al O. vulgare din 16
regiuni din flora spontană a Albaniei au fost emise concluzii privind rolul de bază al
structurii genetice în determinarea compoziției chimice a terpenelor, în contrast cu factorii
de mediu, care au cauzat doar unele efecte minore [5]. În același timp, sunt informații
care demonstrează efecte semnificative ale unor factori de mediu ce influențează căile de
sinteză ale metaboliților secundari și care trebuie luați în considerație în programele de
ameliorare. De exemplu, prin experiențe de modelare ale stresului hidric, Morshedloo
M. R. (2017) prezintă dovezi cu referire la variația metaboliților secundari și a nivelului
de expresie a genelor la 2 subspecii native de O. vulgare (ssp. virens și ssp. gracile cu
diferit conținut în monoterpene) din Iran. Sub acțiunea stresului hidric, uleiul esențial
de O. vulgare ssp. gracile a fost bogat în carvacrol, în timp ce sesquiterpena (Z)-abisabolen a fost constituentul major al uleiului de O. vulgare ssp. virens. Tot la această
subspecie considerată săracă în monoterpene, cantitatea de (E)-b-cariofilen a crescut
semnificativ sub acțiunea factorului stresor, indicând cu certitudine asupra unei reacții
de adaptare la condițiile specifice de mediu [9].
Concluzii
- A fost relevată asocierea corelativă a variabilității intrapopulaționale la nivelul
unor parametri morfologici (lungimea frunzei, lungimea ramurilor, nr. ramuri/plantă)
și metaboliți secundari (13 compuși sesquiterpenici și 19 monoterpene).
- S-a constatat variația activității de transcripție a monoterpen-sintetazelor din
flori (Ovtps1, Ovtps 2, Ovtps5, Ovtps7) în funcție de frecvența alelelor a 11 loci. Locii
OR44 și OR40 sunt direct asociați cu conținutul transcripților a 7 terpen-sintetaze
în flori. În cazul frunzelor, locii OR40 și OR64 s-au evidențiat prin interrelația
dintre frecvența alelică și nivelul de expresie al sesquiterpen-sintetazelor (Ovtps3,
Ovtps4, Ovtps6).
- Variația relativ scăzută a valorilor cantitative a 9 compuși majoritari (sabinen,
p-cimen, cis-β-ocimen, γ-terpinen, β-cariofilen, τ-gurjunen, β-bisabolen, oxid de
cariofilen, germacren D) în subpopulații cu diferită frecvență alelică a 9 din 11 loci
SSR (r = -0,37, p=0,04) confirmă stabilirea corectă a profilului chimic general al
populației.
- Variația compușilor monoterpenici (20) este direct relaționată cu cea a
sesquiterpenelor (r = - 0,82).
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- Congruența matricelor de disimilaritate a subpopulațiilor după conținutul
transcripților terpen-sintetazelor și cel al compușilor terpenici sugerează asupra rolului
de marker în selecția plantelor potențial bogate în compuși terpenici de interes.
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VARIABILITATEA GENETICĂ A UNOR POPULAȚII DE
OROBANCHE CUMANA WALLR. DIN REPUBLICA MOLDOVA
Duca Maria, Port Angela, Mutu Ana, Clapco Stela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Rezumat

Orobanche cumana Wallr. este o plantă holoparazită cu potențial înalt de distrugere a
recoltei agricole de floarea-soarelui din numeroase țări, preponderent cele din Asia
centrală și sud-estul Europei. Cunoașterea diversității și structurii genetice a populațiilor
de O. cumana este necesară pentru elucidarea evoluției raselor și a patosistemului în
scopul ameliorării rezistenței genetice cu efecte de durată. Obiectivul cercetărilor a fost
de a analiza diversitatea alelică a unor loci SSR și a relațiilor genetice dintre indivizii
a patru populații autohtone de O. cumana colectate din Sărata-Mereșeni, municipiul
Chișinău, Popeasca și Gura-Galbenii. Genotiparea a pus în evidență polimorfismul a 13
loci microsateliți, diferențiind populațiile prin profil, număr și frecvența alelelor la același
locus. S-a constatat că majoritatea alelelor sunt frecvente și foarte puține rare (4-8%).
Modelul generat de ACP a pus în evidență tendințele de covariație în frecvența a 32 din 51
de alele (14 loci SSR) și alelele cu cele mai mari contribuții procentuale în caracteristica
populațiilor. Nu au fost identificate variante alelice specifice indivizilor doar unei populații.
Conform indicilor de estimare și cuantificare a diversității genetice populația colectată de
la Sărata-Mereșeni prezintă cel mai mic grad de variație genetică la nivel intrapopulațional
și cel mai mare la cel interpopulațional. Între populațiile din mun. Chișinău (IGFPP) și
Gura-Galbenii (Hâncești) nu sunt diferențe genetice semnificative, intrapopulațional sunt
heterogene, indivizii prezentând profile caracteristice ambelor fonduri de gene.
Cuvinte cheie: Orobanche cumana Wallr., genotipare SSR, variabilitate genetică, analiza
componentelor principale (ACP).
Depus la redacţie 28 ianuarie 2020
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Cantemir”, str. Academiei 3/2, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova; e-mail:
portang@yahoo.com.

Introducere
Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) este o specie de antofită parazită din familia
Orobanchaceae cu un potențial sporit de infectare prin depășirea mecanismului de
rezistență a plantelor-gazdă. Holoparazitul întâlnit preponderent în centrul și sud-estul
Europei, Spania, Turcia, Israil, Iran, Kazahstan, China constituie unul dintre factorii
limitativi de bază în obținerea producției agricole de floarea-soarelui (Helianthus
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annuus L.) [32]. Actualmente sunt cunoscute opt rase (de la A la H), dintre care F, G și
H sunt cele mai virulente și se răspândesc într-un ritm ascendent, ocupând noi suprafețe
în întreaga lume [19, 48].
O. cumana se caracterizează prin specificitate înaltă de gazdă, floarea-soarelui fiind
unica plantă de cultură parazitată. Această particularitate poate fi asociată cu modul
preponderent vertical (monogenic, dominant) de moștenire a rezistenței genetice la
fitopatogen [18, 41]. Introducerea rezistenței specifice, oligogenice, provoacă apariția
unor gene de virulență, de rase capabile să paraziteze formele noi. Deși evoluția
raselor fiziologice decurge concomitent cu ameliorarea rezistenței genetice a floriisoarelui, în patosistemele formate, deseori dezvoltarea este în favoarea parazitului,
spre deosebire de plantele sălbatice la care coexistența plantă- parazit este rezultatul
selecției stabilizatoare.
În câmpurile de floarea-soarelui din țară au fost identificate diferite rase prin
utilizarea liniilor diferențiatoare cu gene dominante Or1-Or5 [13, 15]. În ultimii 5-10
ani se atestă populații mai virulente care devin din ce în ce mai expansive în regiunea
de centru și sud-est a Republicii Moldova [23]
Extinderea suprafeței de culturi infectate cu lupoaie și evoluția spre forme mult mai
agresive demonstrează capacitatea înaltă de adaptare la condițiile mediului înconjurător,
sugerând asupra variabilității genetice largi în populațiile locale. Se cunoaște că premizele
de bază în evoluția și apariția de noi rase sunt astfel de evenimente ca recombinările
genetice, mutațiile, driftul și fluxul de gene care generează diversitate [36, 38].
Există și alți factori care induc dezechilibre în raportul de coexistență între parazit și
gazdă, soldate cu pierderi mari de recoltă, de exemplu, numărul mic de soiuri și hibrizi
intensivi autohtoni, aplicarea dozelor mari de îngrășăminte, nerespectarea perioadelor
de rotații, unor procedee tehnologice etc. Astfel, în funcție de condițiile agroecologice,
potențialului economic, de cunoștințele și competențele dobândite se formează decalaje
mai mult sau mai puțin pronunțate în materie de producție. Identificarea raselor de
O. cumana este o componentă prioritară în ameliorarea rezistenței la parazit, iar
investigațiile cu markeri moleculari pot furniza informații relevante în acest scop.
La nivel național, specia O. cumana a făcut subiectul diferitor investigații axate
preponderent pe fiziologia și aspectul molecular al dezvoltării gazdă-parazit [14, 24,
39, 42], identificarea genelor specifice de rezistență [13, 23], diferiți indici de virulență,
caracteristici agro-economice a culturilor afectate [16, 21, 22]. În contextul elucidării
variabilității genetice a reprezentanților acestui patogen pot fi menționate unele studii
comparative ale polimorfismului fragmentelor RAPD (Random Amplification of
Polymorphic DNA) și SSR (Simple Sequence Repeats) [12, 17].
Markerii RAPD sunt frecvent utilizați în analiza genomului diferitor specii de
plante, întrucât identifică un procent relativ mare de polimorfisme generate de inserţii
ale fragmentelor mari de ADN între cele două situs-uri de fixare ale primer-ului, deleţii
ale fragmentelor de ADN cu unul sau mai multe regiuni de fixare ale amorsei, substituţii
de nucleotide etc. [1]. Deși genotiparea RAPD continuă să rămână o etapă primară în
elaborarea markerilor specifici, nu este informativă în studii de genetică populaţională,
deoarece frecvenţa alelelor genelor nu poate fi calculată (cca. 95% din fragmentele
RAPD sunt apreciate ca markeri dominanţi) [46].
Tehnicile de genotipare SSR, spre deosebire de cele cu primeri arbitrari, au căpătat,
în ultimii 20 de ani, un rol considerabil în analiza molecular-genetică, ca urmare a
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faptului că au o locaţie specifică pe cromozom, sunt codominanți, multi-alelici,
reproductibili experimental și pot fi utilizați la speciile înrudite [49]. Întrucât, diferite
alele pot exista la un anumit locus SSR, secvențele microsatelite sunt mai informative
decât alți markeri, inclusiv SNP-urile (Single Nucleotide Polymorphism) [31]. Tehnica
SSR este în special utilă în cazul diferențierii speciilor/formelor sălbatice, în studii
privind diversitatea măsurată pe baza distanței genetice, evaluarea fluxului de gene și
identificarea relațiilor genetice intraspecifice [26, 49].
Reieșind din importanța cunoașterii diversității și structurii genetice a populațiilor
de lupoaie din culturile agricole locale de floarea-soarelui și lipsa informațiilor la acest
subiect, scopul cercetărilor expuse în lucrare a constituit analiza diversității alelice a
unor loci SSR și a relațiilor genetice dintre indivizii diferitor populații de O. cumana.
Studiile de genetică populațională a speciei O. cumana din diferite regiuni geografice
pot aduce contribuții esențiale în elucidarea particularităților evolutive și funcționale ale
patosistemului și respectiv în dezvoltarea strategiilor naționale de control și ameliorare
a rezistenței florii-soarelui față de parazit.
Material și metode
Materialul biologic. Analiza diversității genetice intra- și interpopulaționale
a holoparazitului epirizoid Orobanche cumana Wallr. s-a realizat la patru populații
de indivizi colectați în anul 2018 din câmpurile de floarea-soarelui cu antofitoze din
localitățile: Sărata-Mereșeni (SM), Popeasca (PoP), Gura-Galbenii (GuG) și mun.
Chișinău (IGFPP- Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor). Probe
vegetale individuale au fost prelevate de la plante înainte de înflorire, înghețate în azot
lichid și păstrate la -20oC până la extragerea ulterioară a ADN-lui.
Pentru analiza SSR s-au utilizat eșantioane de ADN genomic de la 22 plante
individuale din fiecare populație, obținute prin metoda de extragere cu soluția-tampon
CTAB [33]. Extragerea, purificarea și cuantificarea probelor de acizi nucleici s-a
realizat prin metode descrise în literatură [40].
Analiza SSR. Genotiparea s-a efectuat cu 14 primeri SSR elaborați de PinedaMartos R. et al. [14]. Reacțiile de amplificare au decurs în 15 µL de mediu de reacție
care a inclus: 60 ng de matriță ADN, 0,03 U/µL DreamTaq Green ADN Polimerază
în soluție tampon (1x) (Thermo Scientific), dNTP 200 µM, MgCl2 2,5 mM (Thermo
Scientific) și primeri SSR 0,4 µM.
A fost utilizat amplificatorul PCR Veriti (Applied Biosystem) programat
astfel: 95°C – 3 minute; 35 de cicluri: 95°C – 30 secunde, 57°C – 45 secunde,
72°C – 1 minute; 72°C - 5 minute.
Separarea produşilor de amplificare s-a realizat în gel de poliacrilamidă de 8%,
în tampon TBE (1x), la intensitatea de 230 V, în cameră de electroforeză verticală
(Consort, Belgia). În calitate de marker molecular a fost utilizat GeneRuler 100 bp DNA
ladder (Thermo Scientific). Gelurile, după imersia în bromură de etidiu – 0,05 μg/ml, au
fost vizualizate la transiluminatorul UVITEC Cambridge (Franța), asociat cu sistemul
de fotodocumentare DOC-PRINT-VX2 (model SXT-F20.M, Franța) și analizate prin
intermediul programului specializat Photo-Capt (versiunea 15.02).
Prelucrarea datelor moleculare. Pentru fiecare locus SSR a fost estimată
dimensiunea (pb) și numărul alelelor, care au fost incluse ulterior în matricea binară
de date (0-lipsă/1-prezență). Fragmentele de ADN la un singur locus, considerate
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alele diferite au fost notate convențional, reieșind din dimensiunea ampliconului,
de exemplu OC52.179 (fragment cu dimensiunea de 179 pb amplificat cu primer-ul
OC52). Frecvența alelelor (Fa) a fost determinată prin raportul numărului de alele de
interes (N) la numărul total de alele dintr-o populație (Nt) [50].
Estimarea diversității și diferențierii genetice s-a realizat în baza: numărului de
alele la un locus (Na) și sumar, pentru toți 14 loci, într-o populație (Na/p), numărului
de alele specifice pentru o singură populație (Ns), conținutului informației polimorfe
(PIC), heterozigoției observate și așteptate (Ho și He), indicelui de fixare (F) și de
diferențiere genetică FST [34]. Analiza varianței moleculare (AMOVA) s-a realizat prin
intermediul programului GenAlEx versiunea 6.5 [35]. Pentru determinarea structurii
genetice a fost aplicată Analiza componentelor principale (ACP) [28] prin programul
biostatistic XLSTAT (https://www.xlstat.com/).
Rezultate și discuții
Genotiparea cu 14 markeri microsateliți (tab. 1) a diferențiat populațiile prin număr
și distribuția frecvenței alelelor. Cinci dintre ei: OC52, OC174, OC59, OC196, OC197
s-au remarcat în cadrul unei populații prin diverse profile (mono, bi-, tri-, tetraalelice
etc.). Locusul OC122 este monomorf, iar ceilalți 13 sunt polimorfi. Reieșind din
numărul de profile diferite (1-6) generate de un marker, populațiile din localitățile
Sărata-Mereșeni și Popeasca sunt relativ omogene (1-2) comparativ cu cele colectate
din Gura-Galbenii (1-6) și IGFPP (1-4).
Locii OC197, OC196, OC160, OC52 sunt eterogeni după numărul de variante
alelice, spre deosebire de: OC70, OC74, OC75, OC81, OC87, OC122, OC141 și OC206
(tab. 1). De asemenea, variază și lungimea secvenței nucleotidice ale alelelor, cel mai
larg interval de valori fiind constatat la OC196 (120 pb).
Analiza polimorfismului alelic (PIC) a pus în evidență puterea de discriminare
a markerilor. Astfel, la șapte dintre ei: OC52, OC70, OC74, OC75, OC87, OC196,
OC197 s-a constatat un nivel înalt (> 0,5) al valorii PIC, iar la patru: OC59, OC81,
OC160, OC141, OC206 - un nivel moderat al conținutul informației polimorfe
(0,25˂ PIC ˂0,5).
În concluzie, datele privind numărul de profile, alele/profil și indicele PIC,
caracterizează locii SSR: OC196, OC197, OC52, ca fiind unii din cei mai informativi
pentru genotiparea populațiilor de lupoaie.
Conform indicelui Na/p populațiile s-au grupat astfel: GuG cu IGFPP cu câte 50 și
51 de alele și SM cu PoP cu 39 și respectiv 42 de alele (tab. 2).
Variante alelice specifice indivizilor ce aparțin doar unei populații nu au fost
identificate. Însă, este important de menționat că patru alele ale locilor OC197, OC52
și OC160 (OC197.105, OC197.95, OC52.135, OC160.145) sunt prezente în genomul
indivizilor din trei populații: SM, GuG și IGFPP. Alte trei alele ale locilor OC197 și
OC52 (OC197.152, OC52.196, OC52.179) sunt specifice indivizilor din GuG, IGFPP
și PoP. Șase alele (locii OC196, OC160 și OC174) diferențiază GuG și IGFPP de PoP
și SM (OC160.133, OC196.311, OC196.198, OC196.189, OC174.216, OC174.205),
dintre care trei sunt la locusul OC196. Doar o singură alelă – OC59.103 diferențiază
ambele populații IGFPP și PoP de SM și GuG.
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Tabelul 1. Particularități ale markerilor SSR utilizați în genotiparea plantelor de O.
cumana.
Numărul alelelor
PIC
Na
SM
PoP
GuG
IGFPP
OC52
135-196
6
4
5
6
6
0,73 ±0,05
OC59
92-103
3
2
3
2
3
0,43 ±0,13
OC70
106-128
3
3
3
3
3
0,59 ±0,00
OC74
114-142
4
4
4
4
4
0,70 ±0,00
OC75
104-147
4
4
4
4
4
0,70 ±0,00
OC81
91-97
2
2
2
2
2
0,38 ±0,00
OC87
111-148
4
4
4
4
4
0,70 ±0,00
OC122
237
1
1
1
1
1
0,00 ±0,00
OC160
133-159
4
3
2
4
4
0,50 ±0,30
OC141
195-221
3
3
3
3
3
0,50 ±0,17
OC174
191-216
3
1
1
3
3
0,21 ±0,41
OC196
189-311
5
2
2
5
5
0,54 ±0,30
OC197
95-152
7
4
6
7
7
0,75 ±0,08
OC206
122-130
2
2
2
2
2
0,38 ±0,00
Notă: Na – numărul de alele; PIC – conținutul informației polimorfe. Nivel înalt
PIC > 0,5; nivel moderat 0,25˂ PIC ˂0,5; nivel scăzut PIC ˂0,25 [7].
Loci SSR

Lungimea
alelelor (pb)

Tabelul 2. Indici de diversitate genetică.
Indici
Na/p
Ns
Loci cu
alele
specifice
He
Ho
F

Populații
SM
GuG
IGFPP
PoP
39
50
51
42
4
13
14
4
OC197.105; OC197.95; OC52.135; OC160.145
OC197.152; OC52.196; OC52.179
OC160.133; OC196.311; OC196.198;
OC196.189; OC174.216; OC174.205
OC59.103
0,53±0,15
0,61±0,16
0,61±0,11
0,53±0,15
0,80±0,23
0,71±0,24
0,83±0,20
0,79±0,23
-0,44
-0,42
-0,15
-0,33

Prezența acelorași variante alelice la indivizii diferitor populații, în proporție
mai mare la GuG și IGFPP, poate fi explicată atât prin natura comună a secvențelor
microsatelite, cât și prin existența unui flux de gene între aceste populații.
Analiza frecvenței (%) cu care se întâlnesc alelele (14 loci SSR) a relevat faptul
că majoritatea din ele sunt frecvente (72 – SM, 71 – PoP, 78 – GuG și 76 – IGFPP ),
un procent relativ mare de alele sunt abundente (28 – SM, 21 – PoP, 18 – GuG și 16 –
IGFPP), iar cele rare sunt puține (7 – PoP, 4 – GuG și 8 – IGFPP). În cazul populației
SM nu s-au identificat alele cu frecvența <0,05. (fig. 1).
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Alelele cu cea mai mare frecvență (>0,5) pentru toate cele 4 populații sunt OC81.97,
OC81.91, OC206.130, OC122.237, OC174.191, OC59.98.

Figura 1. Numărul și frecvența alelelor locilor SSR identificate în amprentele
indivizilor din populațiile de O. cumana. Notă: Fa – frecvența alelelor: <0,05 (rare); 0,050,50 (frecvente); >0,5 (abundente) [9]; Na/p – numărul de alele total pe populație.

Cuantificarea diversității genetice s-a realizat prin estimarea heterozigoţiei aşteptate
(He) și observate (Ho), indicelui de fixare (F), coeficientului de diferențiere genică
(FST) și analiza varianței moleculare (AMOVA).
Astfel, valoarea medie a heterozigoției observate pentru cei 14 loci analizați
este mare pentru toate populațiile (tab. 2). Indicii heterozigoției au valori similare
în cazul populațiilor PoP (He = 0,53±0,15; Ho=0,79±0,23) și SM (He=0,53±0,15;
Ho=0,80±0,23) și cu unele diferențe în cazul GuG (He = 0,61±0,16; Ho=0,71±0,24)
și IGFPP (He=0,61±0,11; Ho=0,83±0,20). Întrucât valorile medii ale heterozigoției
așteptate sunt mai mici comparativ cu cele ale heterozigoției observate se constată exces
de heterozigoție la toate populațiile de O.cumana. Cea mai mare pondere a indivizilor
heterozigoți a fost relevată în populațiile SM și PoP.
În conformitate cu valorile indicelui He, populațiile studiate prezintă un grad mare
de diversitate genetică. Datele obținute în rezultatul investigării indicilor diversității
genetice sunt completate de cele ale analizei AMOVA care au relevat că 69% din
variația moleculară revin diferențelor între indivizii din populații (88 de indivizi) iar
31% sunt determinate de diferențele între populații (p ˂0,001) (fig. 2).
Coeficientul de diferențiere la nivel interpopulațional (FST) indică populația SM
cu un grad de diferențiere genetică foarte mare față de celelalte trei populații. Indivizii
din PoP prezintă divergențe genetice mari față de cei din IGFPP și GuG, iar populațiile
IGFPP și GuG sunt similare la nivelul secvențelor celor 14 loci SSR studiați.
Pentru a identifica alelele cu cele mai mari contribuții procentuale în diferențierea
genetică a populațiilor de O. cumana a fost efectuată Analiza componentelor principale
(ACP). Conform datelor generate de program, 3 componente principale (CP) prezintă
cumulat 100% din varianţa totală a datelor moleculare. Primele două CP recuperează
93% din informaţia totală conţinută în datele inițiale, fapt pentru care au fost alese
în interpretarea structurilor spațiale, în corespundere cu criteriul lui Benzécri [2]. Au
fost stabilite asocieri corelative (Pearson) de intensitate puternică între variabile și
componentele principale (tab. 3).
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Figura 2. Analiza varianţei moleculare a populațiilor de O. cumana și valorile
coeficientului de diferențiere genetică (FST). Notă: I – variația moleculară dintre indivizi
(88); P – variația moleculară dintre populații (p ˂0,001; 999 de permutări); a fost utilizat
programul GenAlEx 6.5 [35].

Astfel, din totalul de 51 de alele, 16 corelează cu CP1 iar 16 cu CP2:
• 9 alele corelate pozitiv (r= 0,78-1,0) cu componenta CP1 (OC197.100; OC197.95;
OC70.128; OC160.133; OC196.311; OC196.198; OC196.189; OC174.216;
OC174.205),
• 7 alele corelate negativ (r= 0,89-1,0) cu componenta CP1 (OC197.136; OC197.125;
OC197.115; OC160.140; OC196.206; OC196.193; OC174.191),
• 7 alele corelate pozitiv (r= 0,76-0,97) cu componenta CP2 (OC197.152; OC70.106;
OC52.196; OC52.179; OC141.221; OC141.207; OC59.103),
• 9 alele corelate negativ (r= 0,76-0,97) cu componenta CP2 (OC197.105; OC70.112;
C52.162; OC52.149; OC52.142; OC52.135; OC160.145; OC141.195; OC59.92).
În ansamblu, tendințele de covariație în frecvența alelelor ale unui și mai mulți loci,
indică asupra implicării potențiale a acestora în interacțiuni genice cu efecte aditive și
nonaditive.
Tabelul 3. Combinațiile de variabile corelate cu primele 2 CP.
Variabile (alele ale locilor SSR)
CP1, 16 variabile
OC197.100; OC197.95; OC70.128; OC160.133;
OC196.311; OC196.198; OC196.189; OC174.216;
OC174.205; OC197.136; OC197.125; OC197.115;
OC160.140; OC196.206; OC196.193; OC174.191.
CP2, 16 variabile
OC197.152; OC70.106; OC52.196; OC52.179; OC141.221;
OC141.207; OC59.103; OC197.105; OC70.112; C52.162;
OC52.149; OC52.142; OC52.135; OC160.145; OC141.195;
OC59.92.

Loci SSR, ale căror alele sunt
variabile corelate
cu ambele CP

cu CP1/CP2
OC196
OC174

OC70
OC160
OC197

OC52
OC141
OC59

Trei loci (OC70, OC160, OC197) prezintă alele a căror variație în frecvență este
explicată de ambele componente principale (tab. 3). Variantele alelice ale OC196,
OC174 se regăsesc doar în CP1, iar cele ale locilor OC52, OC141 și OC59 se află în
combinația liniară a CP2.
Ambele componente sunt relevante pentru prezentarea modelului de variație
moleculară intra- și interpopulațională a indivizilor de O. cumana, întrucât au
aproximativ aceeași pondere informațională 44 și respectiv 49%.
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Valoarea medie a contribuției așteptate a unei variabile, calculată reieșind din
numărul total de variabile este de 1,95% (fig. 3). Astfel, conform tabelului de date,
generat de ACP, numărul alelelor care contribuie cu o valoare mai mare decât valoarea
procentuală medie per total, în cadrul primei componente este 9, dintre care 3 prezintă
contribuții relevante și pentru CP2. Din 12 variante alelice ale locilor studiați, cu
contribuție mare în formarea CP2, doar 9 sunt exclusiv pentru aceasta.
În concluzie, alelele cu cele mai mari contribuții procentuale în caracterizarea
varianței moleculare a populațiilor sunt:
- OC160.140 (31%), OC160.133 (28%), OC174.191 (12%), OC196.193 (4%),
OC196.206 (3%), OC174.216 (3%) OC174.205 (3%) – CP1;
- OC59.103 (20%), OC59.92 (20%), OC141.195 (18%), OC160.145 (11%)
OC141.221 (5%), OC141.207 (5%) OC197.152 (4%), OC197.105 (4%),
OC52.135 (3%), OC52.196 (2%), OC52.179 (2%) – CP2.

Figura 3. Contribuția procentuală a variantelor alelice în formarea componentelor
principale.

În baza informațiilor extrase din reprezentarea grafică a modelului de variație
a observațiilor (indivizi, populații), a celor care indică contribuția variabilelor la
construcția CP, a fost pus în evidență grupul de alele (și frecvența acestora, %), care
caracterizează cel mai bine fiecare populație (fig. 4):
• SM: OC141.195 (73%), OC59.92 (50%), OC160.145 (40%), OC196.193 (50%),
OC196.206 (50%), OC197.105 (25%), OC52.135 (25%), OC141.221 (33%),
OC141.207 (33%), OC174.191 (100%);
• GuG: OC141.195 (68%), OC59.92 (50%), OC174.216 (21%), OC174.205 (21%),
OC160.133 (45%);
• IGFPP: OC160.133 (50%), OC141.221 (33%), OC141.207 (33%), OC59.103
(30%), OC174.191 (79%);
• PoP: OC59.103 (48%), OC160.140 (85%), OC52.179 (20%) OC52.196 (20%),
OC174.191 (100%), OC196.193 (51%), OC196.206 (49%), OC197.152 (24%).
Norul de puncte ce reprezintă indivizii din populația colectată de la SărataMereșeni indică cel mai mic grad de variație intrapopulațională și cel mai mare nivel
de diferențiere genetică față de celelalte 3 populații studiate.
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IGFPP și GuG, în modelul de structură genetică a populațiilor, sunt cele
mai heterogene. Pentru a pune în evidență această constatare, au fost excluși din
reprezentarea grafică (fig. 4) observațiile cu cele mai mici valori ale scorului factorial
și al cosinusului. Astfel, din 22 de indivizi/populație se regăsesc în expunerea grafică
19 de la SM și 17 de la PoP, ceea ce denotă caracterul omogen al populației din care au
fost extrași. Spre deosebire de aceste 2 populații, în cazul GuG și IGFPP se vizualizează
doar 7 și respectiv 3 observații, celelalte fiind excluse, demonstrând lipsa unor diferențe
genetice semnificative între aceste două populații, constatare relevată și de coeficientul
de diferențiere genetică (FST).
În concluzie, reieșind din faptul că IGFPP și GuG prezintă intrapopulațional
nivele înalte ale diversității genetice și conțin indivizi cu profil molecular și valori ale
frecvenței alelice similare ambelor populații se poate afirma existența unui flux de gene
între ele prin polenizare încrucișată și transport de semințe.
Deși tradițional O. cumana este considerată autogamă [30, 37], sunt dovezi care
indică asupra unei rate de polenizare încrucișată în cadrul speciei de până la 30% (în
condiții experimentale), fiind identificate unele insecte în calitate de agenți de polinizare
[38]. De asemenea, este important de menționat că aceste 2 populații coexistă la distanțe
mici una față de alta. Semințele minuscule în dimensiuni (250-380 μm în lungime și
150-240 μm în lățime) și cu greutatea de 1,0-2,5 μg [11] sunt ușor răspândite prin
intermediul apei, vântului, solului infectat cu semințe care pot avea viabilitatea de până
la 20 de ani [20]. La scară largă, dispersia semințelor de Orobanche cumana este puternic
influențată și antropogen, prin practici agricole și de cultivare, comerțul cu semințe
de cultură contaminată, stocuri de semințe [47], care depășesc distanțele geografice,
bariere în calea fluxului genic, fenomen caracteristic ecosistemelor naturale.
Sinteza analitică a informațiilor cu referire la structura genetică a populațiilor de
O. cumana din diferite țări a relevat unele particularități similare cu datele discutate în
lucrare. Astfel, în Spania a fost constatată prezența a două fonduri genetice distante de
O. cumana, în regiunea de sud, Guadalquivir Valley și de centru, Cuenca, cu diversitatea
intra- și interpopulațională generală joasă, atribuită „efectului de fondator” (founder
effect) precum și existența unui număr mai mic de populații cu o înaltă variabilitate
genetică rezultată din hibridări succesive a indivizilor care aparțin la aceste două
fonduri genetic distincte [32, 37]. Ulterior, s-a concluzionat că apariția populațiilor
polimorfe genetic (Ggv, FGv), care diferă de rasele G și F din țările Europei de est,
a avut loc in situ prin mutații în cadrul celor existente, iar virulența sporită poate fi
rezultatul recombinării genelor de avirulență, prezente în fondul genetic al populațiilor
distante din Guadalquivir Valley și Cuenca [30].
Conform unui studiu publicat recent de Bilgen B. și colab. (2019) populațiile de
O. cumana colectate din câmpuri agricole de floarea-soarelui din regiunea Thrace a
Turciei [3] au prezentat o diversitate genetică intrapopulațională mai mare comparativ
cu cea interpopulațională – 66% (AMOVA) și 34% respectiv. Similar, nivel înalt al
diversității intrapopulaționale (78%) și un număr comparativ mare de heterozigoți a
fost relevat în cazul populațiilor de O. cumana din Federația Rusă și Kazahstan, spre
deosebire de cele prelevate din România, caracterizate prin grad scăzut de variabilitate
și corelat cu deficit de heterozigoție [27].
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Figura 4. Prezentarea grafică a proiecției variabilelor (frecvența alelelor) și a
indivizilor/populațiilor. Notă: A – reprezentarea grafică a variabilelor (frecvența alelelor)
și a populațiilor.; B – vizualizare 3D pe primele trei axe generate de XLSTAT-3DPlot;
C – prezentarea observațiilor (indivizilor) pe axele F1 și F2; SM (1-22), Pop (23-44), GuG
(45-66), IGFPP (67-88).
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Gruparea populațiilor din Federația Rusă și Kazahstan separat față de cele din
România, indiferent de rasa patogenului, a determinat autorii să afirme că polimorfismul
intrapopulațional are la bază diversitatea genetică și similaritatea soiurilor și hibrizilor
de floarea-soarelui cultivați în spațiul ex-sovietic.
Prezintă interes rezultatele unui studiu realizat în premieră în Bulgaria [36] pe
plante de O. cumana care parazitează gazde din flora spontană și din culturile agricole.
Autorii au constatat lipsa anumitor particularități în structura genetică a populațiilor
determinate de gazdă, contrar așteptărilor, întrucât, la numeroase specii de fitoparazite
autogame (Orobanche minor Sm., Striga asiatica, S. gesnerioides) specificul gazdei
determină izolarea și ulterior apariția divergențelor genetice în populații [4, 5, 6, 43, 44,
45]. O concluzie importantă a acestor cercetări a fost că structura populațiilor sălbatice
de O. cumana prezintă introgresiuni de la plantele ce infectează culturile agricole și
invers. Astfel, diversitatea genetică înaltă a speciilor din ecosistemul natural poate
favoriza evoluția raselor fiziologice cu capacități virulente superioare nivelului de
rezistență a florii-soarelui.
Deși problematica originii, evoluţiei şi dinamicii populaţiilor de O. cumana este
un subiect intens şi îndelung dezbătut de comunitatea ştiinţifică internaţională [8]
obținerea rezultatelor convergente și conturarea unei imagini clare a procesului evolutiv
întâmpină un șir de dificultăți, de exemplu, lipsa unor diferențiatori validați, a unei baze
de date moleculare privind descrierea raselor, genotiparea cu diferiți markeri, obținerea
generațiilor de descendenți etc.
În concluzie, populațiile de O. cumana din câmpurile de floarea-soarelui din
R. Moldova, prezintă nivele înalte de diversitate și diferențiere genetică intra- și
interpopulațională, constituind astfel un genofond favorabil apariției de noi rase
fiziologice.
În prezent, gazdele cu rezistență genetică ameliorată sau indusă de factori abiotici
sau biotici [25, 29] continue să rămână elementele de bază în controlul răspândirii
holoparazitului. În această ordine de idei, este evidentă necesitatea de a identifica noi
surse de rezistență la patogeni și sporirea variabilității germoplasmei autohtone a floriisoarelui, utilizată în calitate de material pentru ameliorare. De asemenea, informațiile
cu privire la diversitatea alelică, structura genetică și statutul rasial al populațiilor de
O. cumana locale prezintă interes științific pentru programele regionale/globale de
cercetare consacrate răspândirii, evoluției și coexistenței acestui patogen în biotopul
său natural sau agricol.
Concluzii
1. Polimorfismul alelic pus în evidență cu 14 loci microsateliți a diferențiat
populațiile de O. cumana prin profil, număr și frecvența alelelor la același locus.
Markerii OC52, OC174, OC59, OC196, OC197 s-au evidențiat în cadrul unei populații
prin diverse profile mono, bi-, tri-, tetraalelice etc. Locii OC196, OC197 și OC52 sunt
cei mai informativi pentru genotiparea populațiilor de O. cumana.
2. S-a constatat că în genomul indivizilor din populații majoritatea alelelor sunt
frecvente (71 -76%), un procent relativ mare de alele sunt abundente (16-28%), iar cele
rare sun puține (4-8%). În cazul populației SM nu s-au identificat alele cu frecvența
<0,05. Alele cu cea mai mare frecvență (>0,5) pentru toate cele 4 populații sunt
OC81.97, OC81.91, OC206.130, OC122.237, OC174.191, OC59.98.
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3. Modelul generat de ACP a pus în evidență tendințele de covariație în frecvența
a 32 din 51 de alele (14 loci SSR) și alelele cu cele mai mari contribuții procentuale în
caracteristica populațiilor. Nu au fost identificate variante alelice specifice indivizilor
doar unei populații.
4. Toate populațiile de O. cumana prezintă exces de heterozigoție, valori substanțiale
fiind constatate la cele din localitatea Sărata-Mereșeni, Popeasca și Gura-Galbenii.
5. Populația colectată de la Sărata-Mereșeni prezintă cel mai mic grad de variație
genetică la nivel intrapopulațional și cel mai mare la cel interpopulațional.
6. Între populațiile din municipiul Chișinău (IGFPP) și Gura-Galbenii (Hâncești)
nu sunt diferențe genetice semnificative, intrapopulațional sunt heterogene, indivizii
prezentând profile caracteristice ambelor fonduri de gene.
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului instituţional 15.817.05.03F
„Rezistența florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.):
mecanisme genetico-moleculare și fiziologice”.
Autorii sunt recunoscători colaboratorilor Centrului Genetică Funcțională a USDC,
dnei dr. Bivol I. și dr. Tabără O. pentru implicare în izolarea ADN-ului și genotiparea
plantelor de O. cumana.
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Rezumat

Studiul biochimic al extractelor vegetale de O. vulgare ssp. vulgare a demonstrat că
în fracția compușilor polifenolici predomină acizii polifenolcarboxilici (70%), acidul
rozmarinic fiind component majoritar. Bioacumularea flavonoidelor variază la nivel
intrapopulațional (10-40%) și corelează cu gradientul altitudinal și direcția de expoziție a
versantului Butuceni de pe care au fost colectate plantele. Analiza uleiului volatil prin GCSM a evidențiat cantități mai mari ale sesquiterpenelor față de cele ale monoterpenelor.
Din 38 de compuși identificați, 20 sunt monoterpene, 15 sesquiterpene și 3 componenți
minoritari (cu valori mai mici de 1%) dihidro-edulan I, 3-octanonă și 3-octanol.
Analiza componentelor principale a relevat 9 compuși: β-cariofilen, oxid de cariofilen,
sabinen, germacren D, cis-β-ocimen, τ-gurjunen, β-bisabolen, γ-terpinen, p-cimen ce
caracterizează valoarea aromatică a uleiului volatil, reprezentând o chemovarietate a
plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova (rezervația
Orheiul Vechi).
Cuvinte cheie: Origanum vulgare ssp. vulgare, flora spontană, diversitate biochimică,
metabolism secundar, compuși polifenolici, terpene.
Depus la redacţie 14 martie2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Port Angela, Universitatea de Stat „Dimitrie
Cantemir”, str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova. E-mail:
portang@yahoo.com

Introducere
Origanum vulgare L. este o specie de plante medicinale și aromatice (PMA) din
genul Origanum L. (familia Lamiaceae). În flora spontană a Republicii Moldova se
întâlnește subspecia vulgare și numeroase varietăți ale acesteia în dependență de arealul
geografic și condițiile climaterice [17].
Plantele de O. vulgare se caracterizează prin concentrații înalte de uleiuri volatile,
care sunt obținute prin hidrodistilare din flori, frunze, rădăcini, seminţe etc. Compoziția
chimică calitativă și cantitativă a uleiului este variabilă, fiind identificate diferite
chemotipuri de monoterpene și sesquiterpene în calitate de compuși dominanți [22].
Interesul științific și comercial pentru compoziția uleiului volatil de O. vulgare este
determinat în cea mai mare parte de conținutul și tipul compușilor terpenici [13]. Cel
mai răspândit chemotip, care are la bază compuși monoterpenici și o aromă specifică
utilizată în industria alimentară, este cel al speciilor O. dubium, O. onites [22] și O.
syriacum [12]. Pentru specia O. vulgare sunt caracteristice monoterpenele fenolice din
care derivă ulterior timolul și carvacrolul [22].
Factorii care determină compoziţia şi cantitatea uleiului volatil sunt numeroşi și
interdependenţi, fiind dificil de diferenţiat între ei. Adițional la componentele genetice,
sunt variaţiile sezoniere, de maturaţie, originea geografică și fazele de creştere ale plantei.
De asemenea, o pondere mare în variabilitatea profilului metaboliților secundari revine
condițiilor de creștere (structura și compoziția solului etc.), care în asociere cu condițiile
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de mediu induc multiple reacții ale răspunsului de adaptare a plantei, determinate de
capacitatea de autoreglare a concentrației metaboliților moleculari [5, 10, 13]. Este
important de menționat faptul că deși unii metaboliți secundari, precum terpenele și
derivații acestora, nu îndeplinesc funcții primare, similar altor compuși, de exemplu
în fotosinteză (carotenoizi, clorofile, plastochinone), respirație (ubichinona), creștere
și dezvoltare (citochinine, gibereline, brasinosteroizi), modificarea metabolismului
specific în scopul obținerii anumitor chemotipuri valoroase economic, deseori afectează
potențialul de rezistență fiziologică a plantei [22, 24, 26].
Informații cu privire la cmpoziția chimică a uleiului volatil a plantelor din habitatul
natural autohton, sunt fragmentare, spre deosebire de alte țări, în care plantele de O.
vulgare L. indigene sunt pe larg explorate științific și economic [2, 15, 25].
Germoplasma locală de O. vulgare ssp. vulgare, formată în condiţii ecologice
specifice regiunii (cantități reduse de precipitații, alternate cu perioade îndelungate
de secetă, temperaturi scăzute, habitate la altitudini mici) poate reprezenta o sursă de
fenotipuri și chemotipuri cu potențial ameliorativ. Anterior a fost stabilit un grad înalt
de variabilitate molecular-genetică a plantelor din 7 subpopulații de O. vulgare din
habitatul natural (rezervația Orheiul Vechi) la nivelul unor secvențe microsatelit din
regiunile de codificare a genelor active în celulele secretoare a perilor glandulari cu
funcție de producere și depozitare a metaboliților secundari [20], fapt care sugerează
asupra heterogenității fenotipului biochimic.
În contextul celor expuse, prezentul articol este consacrat cercetării variabilității
biochimice a extractelor vegetale de O. vulgare din flora spontană a Republicii
Moldova (rezervația Orheiul Vechi) în scopul identificării profilurilor fitochimice
valoroase – potențiale surse autohtone de ulei esenţial și extracte vegetale bogate
în principii bioactive.
Material și metode
Materialul de cercetare a inclus 7 subpopulații de O. vulgare ssp. vulgare din
rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi (Or1-Or7), caracterizate prin particularități
fenotipice și morfologice specifice [3]. Prelevarea plantelor din flora spontană s-a
efectuat în perioada înfloririi, când 90% din ramurile axiale erau înflorite [1, 4, 21].
Probele de uleiul volatil pentru analizele biochimice au fost obținute din 100 g de
material uscat (părţi aeriene) în conformitate cu recomandările Farmacopeei Române
ediţia a X-a și Agenția Europeană a Medicamentului.
Analiza biochimică a metaboliților secundari din extractele vegetale și uleiul
volatil s-a efectuat în Laboratorul Biologie vegetală şi experimentală, Centrul de
Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România prin cromatografia în fază
lichidă de înaltă performanţă (HPLC), spectrofotometrie și gaz-cromatografie cuplată
cu spectroscopie de masă (GC-MS).
Analiza cantitativă a compușilor polifenolici a fost realizată la spectrofotometrul
UV/Vis de model Jenway 6300 conform metodelor standard. Compoziția chimică a
uleiului volatil a fost stabilită prin analiza GC-MS la cromatografului de gaze Agilent
Technologies 1200, prevăzut cu o coloană de fază inversă Eclipse XDB-C18 (150 mm
x 4,6 mm; 5 µm) şi detector UV-Vis cu multidiode [16].
Prelucrarea statistică și interpretarea datelor s-a realizat prin metode de statistică
descriptivă, comparativă (ANOVA, testul Bonferroni) [14] și analiză multivariată
(Analiza Componentelor Principale – ACP) [9].
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Rezultate și discuții
Conținutul metaboliților secundari în extractele vegetale de O. vulgare ssp.
vulgare. Analiza spectrofotometrică a extractelor vegetale a rezultat în date cantitative
ale conținutului total al polifenolilor, acizilor polifenolcarboxilici şi flavonoidelor
(g/100 g s.u. – substanță uscată). Astfel, conținutul polifenolilor totali (g echivalenți
acid galic/100 g s.u.) variază între cca 3-5 g.
În plantele din subpopulațiile Or1 și Or6 s-a constatat conținutul în polifenoli totali
cel mai mare, iar în cele din Or3, Or4 și Or7 valori de 2,99-3,72 g, cu 25-40% mai mici
(fig. 1).

Figura 1. Ponderea procentuală a acizilor polifenolcarboxilici în conţinutul de
polifenoli totali în extractele de O. vulgare ssp. vulgare (polifenoli totali – 100%).

Cuantificarea acizilor polifenolcarboxilici (g echivalenți acid rozmarinic/100 g s.u.)
a relevat valori maxime (3,40 g) la Or1 și Or6 și cu 18-47% mai mici la subpopulațiile
Or2, Or4 și Or7 (1,76-2,80 g). Ponderea acestor compuși în conținutul total al
polifenolilor constituie 63-69%, cea mai mică valoare fiind observată la subpopulația
Or4 (58,70%).
Nivelul bioacumulării flavonoidelor prezintă diferențe cantitative (10-40%) între
cele 7 subpopulaţii.
Studiul fracțiilor prin HPLC a pus în evidență acidul rozmarinic – component
majoritar cu valori maxime la Or6 (1678,14±6,27 mg/100 g s.u.) și minime la Or4
(431,06±4,37 mg/ 100 g s.u.) (tab. 1). În baza conținutului acidului rozmarinic s-a
conturat următorul clasament al subpopulațiilor: Or4˂Or7˂Or5˂Or3˂Or2˂ Or1˂ Or6.
Spre deosebire de acidul rozmarinic, ceilalți compuși au fost identificați în cantități
de: 15,15-20,76 mg/100 g s.u. în cazul acidului cafeic; 1,65-5,12 mg/100 g s.u. pentru
acidul clorogenic și de 1,20-1,88 mg/100 g s.u. – acidul p-cumaric. Aceste cantități
sunt considerabil mai mici față de valoarea medie a conținutului acidului rozmarinic
(961,20 mg/100 g s.u.) de 64, 275 și 640 de ori în cazul acidului cafeic, clorogenic și
acidului p-cumaric.
Diferența foarte mare în conținutul de substanțe polifenolice și flavonoide poate
fi determinată de condițiile climaterice în perioada înfloririi, de exemplu umiditate
ridicată și zile puțin însorite. Se cunoaște că flavonoidele în plante variază în funcţie
de durata şi intensitatea luminii solare, având un rol în protecția țesuturilor faţă de
radiaţiile ultraviolete. Atunci când planta nu necesită cantități sporite de substanțe
flavonoide cresc acumulările de acizi polifenolcarboxilici, care au la bază aceiaşi
precursori biogenetici [8].
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Tabelul 1. Conţinutul în polifenoli şi flavonoide determinat prin HPLC (mg/100 g s.u.)
la subpopulațiile de O. vulgare ssp. vulgare.
Subpop.

Acid
clorogenic

Acid
cafeic

Acid
p-cumaric

Acid
rozmarinic

Luteolină

Or1
2,51±0,11d
16,67±0,23d
1,88±0,04a
1175,76±9,91b
5,96±0,15a
Or2
2,21±0,21e
18,10±0,24c
1,66±0,10b
1003,90±4,74c
3,67±0,06c
Or3
2,67±0,06d
14,90±0,27e
1,50±0,17c
992,64±2,40d
3,09±0,23d
Or4
5,12±0,21a
18,86±0,14b
1,20±0,12d
431,06±4,37g
2,33±0,10e
b
e
b,c
e
Or5
4,36±0,14
15,15±0,07
1,60±0,09
875,94±9,01
5,29±0,01b
Or6
1,65±0,11f
16,92±0,13d
1,06±0,05e
1678,14±6,27a
3,13±0,06d
Or7
3,53±0,10c
20,76±0,31a
1,28±0,16d
570,94±4,49f
2,04±0,07f
Notă: datele sunt prezentate sub forma mediei ± eroarea valorii medii (n=3); analiza
statistică a fost realizată prin ANOVA, testul Bonferroni; prin litere este indicată diferența
statistic semnificativă (p˂0,05) dintre subpopulații.

Compoziția chimică a uleiului volatil de O. vulgare ssp. vulgare. Dintr-o 100 g
de biomasă uscată a fost extras între 0,8 - 1,0 ml de ulei volatil. Analiza compoziției
chimice prin GC-MS a pus în evidență 38 de compuși, dintre care 20 de monoterpene
(MT) (tab. 2), 15 sesquiterpene (ST) (tab. 3), un compus (dihidro-edulan I) din clasa
norisoprenoizilor și 2 compuși (3-octanonă, 3-octanol) alifatici cu valori mai mici de
1%. Numărul total de 38 de compuși se identifică doar în uleiul extras din plantele
subpopulațiilor Or2, Or6 și Or7. Unii compuși lipsesc din profilul chimic al plantelor,
de exemplu: α-amorfen (Or1), lemonalul și geranialul (Or3, Or4), isopinocamfon și
cis-geraniol (Or5) și eucaliptolul (Or3). Astfel, la subpopulația Or3 s-au identificat 35,
la Or4 și Or5 – 36 și la Or1 – 37 de compuși.
De menționat, compușii dihidro-edulan I, 3-octanonă și 3-octanol identificați în
materialul analizat cu valori mai mici de 1%, la alte specii, de exemplu Thymus vulgaris
sunt în cantități mai mari [22].
Procentul total care revine monoterpenelor este sub cel al sesquiterpenelor la toate
subpopulațiile cu excepția Or5 și Or6, la care ambele grupe de substanțe au același
conținut (p=0,36; p=0,77). Cele mai mari diferențe între aceste 2 clase de compuși
(MT/ST) sunt constatate la Or3 (de 73%) și la Or2, Or4, Or7 (23-26%) (fig. 2).

Figura 2. Compușii monoterpenici și sesquiterpenici identificați prin GC-MS.

Din 38 de compuși terpenici 28 au valori mai mari de 1%, cel puțin, în cazul unei
singure subpopulații. Dintre aceștia, 17 sunt MT (tab. 2) și 11 ST (tab. 3) prezentând
variații în bioacumulări la diferite subpopulații, în concentrația și tipul terpenelor
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identificate: Or1 (10 MT; 10 ST), Or2 (7 MT; 9 ST), Or3 (4 MT; 9ST); Or4 (10 MT;
8 ST), Or5 (12 MT; 6 ST), Or6 (15 MT; 8 ST), Or7 (9 MT; 10 ST).
Tabelul 2. Monoterpenele cu un conținut mai mare de 1%.
Terpene

Or1

Or2

Or3

Or4

Or5

Or6

Or7

α-pinen

0,70±0,17

0,57±0,16

0,22±0,04

0,61±0,03

1,19±0,16

0,79±0,02

sabinen

12,37±0,28d

15,04±0,04b

0,65±0,12g

11,93±0,13e

13,51±0,05c

15,31±0,07a

8,04±0,03f

β-pinen

0,84±0,03e

0,35±0,07g

0,77±0,04f

1,49±0,02c

2,63±0,05a

1,00±0,02d

1,72±0,02b

β-mircen

1,00±0,02d

0,96±0,04d

0,74±0,07f

1,27±0,03c

1,54±0,06b

1,64±0,05a

0,87±0,04e

p-cimen

2,13±0,05f

2,96±0,03d

4,97±0,02b

3,42±0,02c

2,06±0,02g

2,60±0,01e

5,35±0,09a

d-limonen

1,33±0,05

1,07±0,02

0,45±0,05

1,37±0,04

2,66±0,06

1,77±0,03

1,58±0,04c

eucaliptol

1,55±0,07

1,06±0,03

0

1,17±0,02

cis-β-ocimen

5,67±0,03a

2,67±0,02d

2,11±0,02f

trans-β-ocimen

e

3,51±0,07

g

2,27±0,07

γ-terpinen

b

1,84±0,08

e,f

linalol

c,d

d

d

d

e

e

d

f

b,c

a

a

b

0,91±0,05b

7,15±0,04

c

3,51±0,02

3,81±0,02b

2,10±0,03c

5,43±0,02b

2,37±0,10e

2,00±0,04g

7,77±0,09

4,77±0,18

5,57±0,05

4,59±0,03

2,74±0,22f

0,34±0,09

1,39±0,05

2,20±0,03

1,24±0,12

0,40±0,05d

0,72±0,07b

0,35±0,05d

0,54±0,06c

4-terpineol

2,28±0,25

2,14±0,13

0,48±0,06

α-terpineol

1,02±0,11

0,59±0,14

lemonal

0,04±0,02b

0,05±0,02b

cis-geraniol

0,04±0,04

0,08±0,03

geranial

0,07±0,06b,c

0,08±0,06b,c

geranil acetat

0,17±0,05c

0,23±0,13c

d

f

b

g

a

c,d

d
e

0,41±0,07

0,27±0,08f

0,83±0,13b

1,18±0,20a

0,35±0,12d

1,16±0,13

2,60±0,10

2,10±0,10

1,82±0,10d

0,16±0,24

0,51±0,05

3,51±0,08

c

1,42±0,15

1,88±0,23b

0b

0b

0,05±0,06b

1,51±0,29a

0,05±0,03b

0,13±0,02

0

1,34±0,11

a

0,13±0,03b

0c

0c

0,07±0,07b,c

2,20±0,15a

0,10±0,09b

0,18±0,09c

0,18±0,12c

0,16±0,09c

4,63±0,56a

0,68±0,14b

d

e

0,07 ±0,04

b,c

c

a

e

f

b,c

b

a

f

e

a

c

c

b,c

d

e

a

b

d

Variabilitate intrapopulațională semnificativă prezintă 5 monoterpene cu cele mai
mari valori procentuale: sabinen (1-15%), trans-β-ocimen (2-8%), cis-β-ocimen (2-6%),
p-cimenul (2-5%), eucaliptolul (1-7%). S-a remarcat 4-terpineol și α-terpineol prin
valori înalte la Or5 (2,60%, respectiv 3,51%), iar lemonalul, cis-geraniolul, geranialul
și geranil acetatul la Or6 (1,51%, 1,34%, 2,20% și 4,63% respectiv), cu diferențe
statistic semnificative (p˂0,05) față de toate subpopulațiile.
Tabelul 3. Sesquiterpenele cu un conținut mai mare de 1%.
Terpene

Or1

Or2

Or3

Or4

Or5

Or6

Or7

β-burbonen

1,13±0,18

0,94±0,19

β-cariofilen

14,53±0,26f

20,97±0,16b

33,02±0,19a

19,70±0,22c

14,82±0,08e

13,56±0,15g

17,44±0,17d

α-cariofilen

3,09±0,11

4,25±0,09

6,56±0,12

3,95±0,15

e

3,07±0,12

f

2,83±0,25

3,69±0,09d

germacren D

16,06±0,13

11,45±0,12

12,38±0,28

16,83±0,17

12,74±0,17

9,45±0,11

g

12,05±0,11e

τ-gurjunen

3,70±0,11b

3,01±0,03c

3,73±0,11b

4,25±0,08a

3,12±0,13c

2,58±0,17d

1,69±0,16e

β-bisabolen

2,63±0,06

1,60±0,02

1,08±0,13

1,52±0,07

0,81±,015

0,25±0,09

0,27±0,05e

elemol

1,40±0,05a

0,67±0,09c

0,28±0,04e

0,14±0,04e

0,04±0,02f

0,52±0,06d

1,02±0,03b

spatulenol

1,36±0,10c

2,11±0,13a

1,94±0,12b

2,23±0,06a

1,12±0,14d

1,36±0,10c

1,09±0,01d

oxid de cariofilen

4,47±0,17f

6,67±0,12c

7,84±0,13b

4,88±0,21e

3,38±0,09g

6,22±0,05d

12,00±0,03a

τ-murolol

0,37±0,08f

1,36±0,10c

1,42±0,21b,c

0,91±0,04d

0,67±0,12e

1,50±0,07b

2,08±0,04a

α-cadinol

2,57±0,03

2,50±0,06

1,54±0,11

1,67±0,12

0,98±0,05

1,35±0,07

2,02±0,06b

a

e
b

a

a

b

b
f

b

a

0,89±0,10

b,c

a
d

c

d

0,91±0,08

b,c

c
a

b

c

0,77±0,11

0,91±0,11

c

c

d

f

b,c

1,01±0,19a,b

e

e

Notă: datele sunt prezentate sub forma mediei ± eroarea valorii medii (n=3); analiza
statistică a fost realizată prin ANOVA, testul Bonferroni; prin litere este indicată diferența
statistic semnificativă (p˂0,05) dintre subpopulații.
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În cazul sesquiterpenelor principalii constituenți ai uleiului volatil din probele
analizate sunt: β-cariofilen (14-33%) germacren D (3-17%), oxid de cariofilen (3-12%),
α-cariofilen (3-7%), τ-gurjunen (2-4%). Aceste variații cantitative sunt reflectate
elocvent în reprezentarea grafică a 7 amprente cromatografice (compuși în concentrații
≥ 2%) ale uleiului volatil studiat (fig. 3).

Figura 3. Compuși terpenici în extractele vegetale de O. vulgare (concentrații ≥
2%). Compuși monoterpenici (sabinen, β-pinen, β-mircen, p-cimen, d-limonen, eucaliptol,
cis-β-ocimen, trans-β-ocimen, γ-terpinen, 4-terpineol, α-terpineol); compuși sesquiterpenici
(β-cariofilen, α-cariofilen, germacren D, τ-gurjunen, β-bisabolen, spatulenol, oxid de
cariofilen, α-cadinol).

În scopul relevării asocierilor cantitative dintre componenții uleiului volatil,
identificării compușilor cu pondere procentuală mare atât la nivelul întregii populații,
cât și al subpopulației, a fost efectuată Analiza Componentelor Principale (ACP). Astfel,
modelul teoretic generat de ACP pe matricea de covarianță a valorilor concentrației (%)
celor 38 de compuși din uleiul volatil a indicat 2 componente principale, care explică
81% din varianța datelor inițiale (fig. 4). Aceste componente principale corelează cu 21
de compuși chimici, dintre care 9 cu CP1 și 12 cu CP2:
 corelații pozitive cu CP1: α-tujen (r=0,94), β-cariofilen (r=0,98),
(+)-epi-biciclosesquifelandren (r=0,71), α-cariofilen (r=0,98);
 corelații negative cu CP1: α-pinen (r=-0,80), sabinen (r=-0,92), β-mircen
(r=-0,72), d-limonen (r=-0,78), 4-terpineol (r=-0,89);
 corelații pozitive cu CP2: oxid de cariofilen (r=0,80), τ-murolol (r=0,89),
dihidro-edulan I (r=0,53), p-cimen (r=0,51);
 corelații negative cu CP2: α-terpinen (r=-0,86), cis-β-ocimen (r=-0,63),
γ-terpinen (r=-0,90), germacren D (r=-0,79), τ-gurjunen (r=-0,92), β-bisabolen
(r=-0,82), 3-octanonă (r=-0,83), 3-octanol (r=-0,77).
Analiza componentelor principale a evidențiat 9 compuși, care caracterizează
valoarea aromatică a uleiului extras de la cele 7 subpopulații studiate. Aceștia sunt:
β-cariofilen (56,85%), oxid de cariofilen (33,80%), sabinen (29,96%), germacren D
(28,25%), cis-β-ocimen (6,47%), τ-gurjunen (4,10%), β-bisabolen (3,14%), γ-terpinen
(3,08%), p-cimen (3,00%) și pot reprezenta o chemovarietate a uleiului volatil al
populației din flora spontană a Republicii Moldova (Orheiul Vechi) cu rol de „marker”
în autentificare.
Compușii β-cariofilen (r =0,98) și sabinen (r=-0,92) se încadrează în grupul de
asocieri corelative pe CP1, iar oxidul de cariofilen (r=0,80), cis-β-ocimenul (r=-0,63),
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γ-terpinenul (r=-0,90), germacren D (r=-0,79), τ-gurjunenul (r=-0,92) și β-bisabolenul
(r=-0,82) – în grupul corelat cu CP2. Din reprezentarea grafică (fig. 4) se poate conclude
despre compușii care diferențiază subpopulațiile (valoare minimă a conținutului unui
compus chimic – 4%). Astfel, se disting câteva chemovarietăți repartizate în 2 grupuri:
subpopulațiile Or1, Or2, Or5, Or6 și Or3, Or4, Or7.

Figura 4. Compuși terpenici cu contribuție procentuală mare în variabilitatea
chimică a subpopulațiilor de O. vulgare (după modelul ACP).

Întrucât, compușii β-cariofilen, germacren D, sabinen, oxid de cariofilen, cisβ-ocimen și p-cimen se conțin în concentrații relativ mari în plantele din populația
habitatului natural autohton, aceștia au fost analizați comparativ cu cei din profilul
chimic al speciei O. vulgare din flora spontană a diferitor țări (date din literatură).
Expunerea grafică a valorilor cantitative medii (%) ale compușilor uleiului volatil de
O. vulgare ssp. vulgare din habitatul natural al diferitor regiuni geografice: Italia [5],
Lituania [15], Polonia [25], Turcia [2], Bulgaria [11] a relevat diferențe în conținut și
structură (fig. 5).
În probele colectate din zona munților Rhodopa a Bulgariei (1100 m altitudine)
s-a evidențiat prin concentrații ridicate spatulenolul (20,7%), β-cariofilenul (9,9%)
și oxidul de cariofilen (5,7%), autorul studiilor prezentând-ul ca chemotip. Contrar
acestor date, ponderea cantitativă a compusului sesquiterpenic – spatulenol, în plantele
autohtone este mult mai mică: 1,1-2,2%.
Componenții β-ocimen, sabinen, germacren D și β-cariofilen, identificați în plantele
de O. vulgare din Republica Moldova, sunt prezenți și în cele colectate din 8 localități
ale Lituaniei, fiind considerate chemotip de β-ocimen. Însă, în uleiul esențial a plantelor
de O. vulgare ssp. vulgare din Turcia (apropierea orașului Erzurum), β-ocimenul
lipsește (fig. 5) [2].
Cercetări fitochimice au fost efectuate și asupra ssp. vulgare din habitatul natural al
Italiei. Plantele au fost colectate din regiunea Veneto (nord-estul Italiei) pentru a studia
variabilitatea compoziției uleiului esențial în conformitate cu gradientul altitudinal
(200-1509 m) [5]. Uleiul esențial obținut din plantele cu biotopul la 200 m altitudine
(Colli Euganei) conține compușii: (Z)-β-ocimen (6,6-19,0%), (E)-β-ocimen (10,417,5%), (E)-cariofilen (8,0-14,6%) și germacren D (11,1-20,7%), spre deosebire de cel
extras din plantele de la o altitudine mult mai mare (Val Garés, 1509 m) cu un conținut
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ridicat de γ-terpinen (24,4-38,5%) și carvacrol (31,5-40,0%). Aceste cercetări sunt în
concordanță cu datele prezentate în lucrarea de față, care a scos în evidență conținutul
crescut de sesquiterpene, în special β-cariofilen, în uleiul volatil de O. vulgare ssp.
vulgare prelevată de la o altitudine comparativ mică (74 m).

Figura 5. Variația concentrației de sesquiterpene în extractele vegetale de O. vulgare
ssp. vulgare (flora spontană) în funcție de regiunea geografică.

Datele descrise în lucrare sunt similare și cu cele prezentate de Nurzyńska-Wierdak
R. (2012), care prin analizele GC-MS şi GC-FID (cromatografie în fază gazoasă cu
detector de ionizare în flacără) a uleiului volatil din plantele de O. vulgare ssp. vulgare
din Polonia, a constatat concentrații maxime la aceiași componenți chimici: sabinen
(10,9-25,5%), germacren D (9,4-15,3%), Z-(β)-ocimen (9,1-16,3%) şi β-carioflen (9,412,9%) [18].
Studiul de sinteză privind cercetările plantelor de O. vulgare ssp. vulgare, provenite
din diferite regiuni geografice și de la diferite altitudini, a confirmat faptul că subspecia
care habitează în diferite condiții ecologice, în același areal geografic, poate prezenta
diferite chemotipuri ale uleiului volatil. Totodată, plantele afectate de factori de stres
prezintă modificări semnificative în compoziția biochimică. De exemplu, un studiu
recent a demonstrat creșterea conținutului substanțelor biologic active, cu excepția
pigmenților, la plantele de O. vulgare supuse la temperaturi relativ mici și iradiere de
100 µmol/m2 s-1 [23].
Comparativ cu plantele din flora spontană, variabilitatea chimică a uleiului volatil
între genotipuri este mai mică la cele din culturile experimentale. Astfel, analiza
calitativă (GC și GC-MS) a uleiului esențial de la 6 genotipuri de O. vulgare ssp. vulgare
din colecția Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) a pus
în evidență un număr similar de compuși la toate genotipurile studiate și o concentrație
variabilă, dar nu în limite largi [7]. Au fost identificați 41 de componenți (VG-4), cu
concentrații mari fiind: germacren D (17,0%), β-cariofilen (13,1%), carvacrol (11,7%),
sabinen (9,8%), trans-β-ocimen (9,4%), cis-β-ocimen (6,0%) și γ-elemen (4,1%).
Particularitățile distinctive marcante ale uleiului volatil extras din plantele din
rezervația Orheiul Vechi față de cele din cultură este lipsa carvacrolului, concentrația
variabilă de β-cariofilen (33,0%) și sabinen (15,3%). Este important de menționat
și datele unui studiu publicat cu un an mai târziu (2015), care a identificat la alte 5
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genotipuri de O. vulgare ssp. vulgare (Ovv 2,3,5,6,7 din colecția IGFPP) o variabilitate
comparativ mai mare, atât în numărul de componenți majoritari, cât și în concentrația
acestora [6].
Se consideră că terpenele sunt generate prin 2 căi metabolice: dependentă de
mevalonat (MVA), localizată în citozol, prin care are loc formarea sesquiterpenelor
(C15) și 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfat (MEP), activă în plastide, rezultând hemi- (C5),
mono- (C10) și diterpenele (C20) [24]. Diverse studii au relevat sporirea sintezei
terpenelor în citozolul celulelor secretoare ca răspuns la o varietate de factori stresogeni,
de exemplu seceta, care reduce sinteza de substrat fotosintetic, inclusiv transportul
asimilatelor, inhibând astfel procesul de creștere. Perturbarea metabolismului PMA
determină sinteza terpenoidelor prin alte căi (atipice) asigurate de schimbul de substrat
între citozol și plastide, precum și de modificări la nivel de expresie a genelor care
codifică terpensintetazele, responsabile de fondul metaboliților secundari. Recent au
fost prezentate date care sugerează asupra sintezei de monoterpene în citozol și chiar
în mitocondrii [19]. De menționat, că variabilitatea fitochimică a compușilor terpenici
este în funcție de tipul de enzimă activă, cu specificitate ridicată sau redusă pentru
produsul final. Deși enzimele cu specificitate largă a substratului pot scinda substraturi
multiple, afinitatea pentru acestea variază prin ratele de reacție chimică [24]. Toate
aceste caracteristici biochimice cu nivele complexe de reglare genică și fiziologică fac
posibilă adaptarea PMA în diferite condiții ecologice, prin sinteza unui set variat de
terpenoizi necesari în interacțiunea cu mediul biotic și abiotic, oferindu-le un avantaj
selectiv [19].
În concluzie, particularitatea distinctivă a uleiului volatil extras din plantele autohtone
de O. vulgare ssp. vulgare constă în variabilitatea biochimică intrapopulațională
determinată de cantități mari de sesquiterpene (42-73%) și moderate de monoterpene
(21-51%). Este important de menționat, pe de o parte, lipsa carvacrolului și timolului,
iar pe de alta, prezența în cantități semnificative a precursorilor biosintetici și alți
compuși, asociați căii metabolice de sinteză a acestora.
Concluzii

1. Studiul biochimic al extractelor vegetale a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare a

demonstrat că în fracția compușilor polifenolici predomină acizii polifenolcarboxilici
(70%), iar bioacumularea flavonoidelor variază la nivel intrapopulațional (10-40%) și
corelează cu gradientul altitudinal și direcția de expoziție a versantului Butuceni de pe
care au fost colectate plantele.
2. Componentul majoritar în fracția compușilor polifenolici este acidul rozmarinic
și prezintă valori maxime la plantele din subpopulația Or6.
3. Analiza uleiului volatil prin GC-SM a evidențiat cantități mai mari cu 23-70%
ale sesquiterpenelor față de cele ale monoterpenelor. Din 38 de compuși identificați, 20
sunt monoterpene, 15 sesquiterpene și 3 componenți minoritari (cu valori mai mici de
1%) dihidro-edulan I, 3-octanonă și 3-octanol.
4. Au fost identificați 9 compuși majoritari: β-cariofilen, oxid de cariofilen,
sabinen, germacren D, cis-β-ocimen, τ-gurjunen, β-bisabolen, γ-terpinen, p-cimen ce
caracterizează valoarea aromatică a uleiului volatil al speciei O vulgare ssp. vulgare
reprezentând o chemovarietate a plantelor din flora spontană a Republicii Moldova
(rezervația Orheiul Vechi).
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particularitate a ecosistemului, parametru principal al procesului evoluției, fiind, totodată,
factorul, ce acționează conform principiului conexiunii inverse. Importanța studierii
biodiversității constă în posibilitatea elucidării mecanismelor de formare a structurii
comunităților și ecosistemelor. Comunitățile de organisme sunt sisteme funcționale
diferențiate conform nișelor ecologice, iar structura lor, în contextul factorului spațialtemporal, și diversitatea speciilor – manifestări intercorelate ale speciilor în comunități.
O mare importanţă pentru elucidarea legităţilor fundamentale şi aplicative ale ecologiei
populaţionale a animalelor şi elaborarea teoriei oscilaţiei efectivului numeric revine
studiului comunităților mamiferelor mici. Oscilaţiile efectivului numeric şi alternanţa
intensă a generaţiilor sunt condiţionate de tempourile înalte şi, relativ labile, de
reproducere a rozătoarelor, durata scurtă a vieţii şi instabilitatea la diferiţi factori ai
mediului [1-3]. Din această cauză, în comunitățile mamiferelor mici mai pregnant sunt
exprimate mecanismele homeostazei populaţionale, se desfăşoară mai intens procesele
microevoluţiei [5-8]. Cunoaşterea legităţilor oscilaţiei efectivului populaţiilor este
necesară pentru elaborarea pronosticului acestuia și a măsurilor de combatere a
focarelor de maladii infecţioase, a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură, etc.
Oscilaţia efectivului populaţiei este determinată de totalitatea adaptărilor la mediul
ambiant, influența multilaterală a factorilor climatici, de nutriţie, precum şi de prezenţa
maladiilor şi prădătorilor.
Structura comunităților mamiferelor mici reprezintă o formă deosebită a adaptării
ecologice. Menţionăm o corelaţie organică, multilaterală şi complexă a acestei
particularităţi a populaţiei cu totalitatea de factori, ce rezidă din tipurile biotopurilor
şi trăsăturile biologice ale speciei. Pierderea continuă a biodiversității a fost unanim
recunoscută ca fiind cea mai stringentă problemă de mediu. Bogăția fondului natural
și a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vieții umane.
Modificările comunităţilor naturale, survenite în urma valorificării landşaftului, au
contribuit esenţial la apariţia mozaicităţii mediului ambiant. Cercetarea diversităţii
şi structurii comunităţilor de mamifere mici permite elucidarea rolului habitatelor
menționate în menținerea acestei diversităţii.
Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate la staţionarele din centrul țării, selectându-se terenurileprobe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogenitate şi activitate
antropică. S-au aplicat metodele de apreciere a densității relative – capcane-nopţi, iar
pentru evaluarea structurii spaţial-funcţionale s-au utilizat capcanele de prins pe viu –
metoda capturării-marcării-recapturării pe sectorul de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un
termen de 5 zile [10,11]. La animalele capturate s-au înregistrat următorii parametri:
specia, sexul, vârsta şi parametrii de reproducere. Pentru caracteristica distribuţiei
biotopice a speciilor s-a utilizat indicele frecvenţei F=100*p/P, unde P – numărul
de probe, p – probele în care este prezentă specia şi indicele dominanţei D=100*n/N,
unde n – numărul de indivizi ai speciei i în probă, N – numărul total de indivizi [5].
Ambii indici au expresie procentuală. Pentru evidenţierea poziţiei speciei sau grupului
taxonomic în biocenoză s-a calculat semnificaţia ecologică (WA) conform formulei Wa
= Fa∙Da/100, unde FA – frecvenţa grupeia şi Da – indicele de dominanță. Speciile sau
grupurile taxonomice cu semnificaţia de până la 1%, în cenozele analizate se consideră
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accidentale; 1,1 – 5 % – accesorii; 5,1-10% – caracteristice şi W > 10% – constante
pentru biocenoza caracterizată. Diversitatea comunităţilor s-a determinat, folosind
indicele Margalef: DMg= (S-1)/lnN, unde S – numărul de specii, iar N – numărul total de
indivizi ai tuturor speciilor. Indicele de ariditate Martonne a fost calculat după formula:
Ia = P/(T+10), unde Ia – indicele de ariditate, P – cantitatea anuală medie de precipitaţii,
T – temperatura medie anuală [9].
Rezultate și discuții
Existența și funcționarea ecosistemelor sunt determinate, într-o mare măsură, de
diversitatea specifică și structurală a comunităților de vertebrate terestre. Mamiferele
mici formează cele mai numeroase comunități de vertebrate terestre. Studiul
particularităților comunităților și clasificarea lor reprezintă o problemă teoretică, dar
și practică, ce corelează cu procesul de evoluție a speciilor [4]. Grupările ecologofaunistice de mamifere mici, fiind componente ale biocenozelor, pot fi considerate
comunități ale speciilor filogenetic apropiate, ce aparțin nivelurilor trofice mixte.
Studiul stabilității și funcționării ecosistemelor în condițiile transformărilor
antropice ale mediului constituie un obiectiv de bază al ecologiei. Caracterul extensiv
al economiei, resursele naturale ieftine, imperfecțiunea legislației ecologice, nivelul
scăzut al educației ecologice a populației și interesul redus al autorităților față de
problemele regionale de protecție a naturii reprezintă în prezent condițiile de bază ale
destabilizării ecologice din țară.
Condițiile climatice nefavorabile din ultimele decenii, reducerea cantității de
precipitații și a gradului de umiditate a solului au cauzat declinul drastic al bazei
trofice a speciilor ierbivore și granivore de mamifere mici, ceea ce provoacă dereglarea
elementelor lanțului trofic al lumii animale. Schimbările climatice semnalate cauzează
modificarea structurii ecosistemelor naturale și, în consecinţă, influențează structura
comunităţilor faunistice, reducerea diversităţii faunei, în general, și a speciilor de
mamifere mici – în particular. Dacă, paralel cu cele menţionate, asupra animalelor
acţionează factorul antropic – agricultura extensivă şi intensivă, desecarea zonelor
umede, exploatarea terenurilor ameliorate, poluarea ecosistemelor naturale terestre
şi acvatice, braconajul, pășunatul, etc., atunci procesul de degradare a populaţiilor se
amplifică considerabil. Extinderea suprafeţelor valorificate în ecosistemele de stepă şi
păşunatul excesiv pe terenurile nevalorificate au cauzat declinul populaţiilor a două
specii de popândăi (popândăul comun Spermophilus citellus şi popândăul cu pete
Spermophilus suslicus), a hârciogului Cricetus cricetus.
Diminuarea și stoparea procesului de reducere a diversităţii faunei terestre este un
proces foarte complicat, care poate fi atenuat sau chiar stopat prin reducerea intensităţii
presului antropic și realizarea unui complex întreg de măsuri.
Elucidarea structurii comunităţilor de vertebrate terestre, a căilor de utilizare
raţională şi conservare a acestora, necesită efectuarea unui studiu complex al factorilor
biotici şi abiotici, analiza particularităților adaptive ale speciilor comune sub aspectul
influenţei schimbărilor climatice și antropice. O deosebită importanţă în procesul de
adaptare o are valenţa lor ecologică şi gradul de extremitate a condiţiilor de viaţă.
Studiul acestui proces este foarte importat pentru înțelegerea tendinței evolutive şi
conservarea diversităţii comunităţilor faunistice existente în condiţiile actuale ale
perturbărilor antropice și climatice.
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Schimbarea climei constituie o problemă globală, care va pune în pericol ecosistemele
prin sensibilitatea şi vulnerabilitatea lor faţă de factorii climatici și va influența procesul
evolutiv al vertebratelor terestre. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de
Stat al Republicii Moldova, în ultimul secol temperatura a crescut în Europa cu aproape
1°C, mai rapid decât media pe Glob, cea mai intensă creștere având loc în ultimii 50 de
ani. Aceste schimbări climatice vor continua timp de zeci de ani, chiar dacă emisiile s-ar
opri în acest moment, din cauza acumulării constante de gaze în atmosferă. În perioada
aa. 1901-2000, creșterea temperaturii medii anuale globale a fost de 0,6°C, în România
a fost sub nivelul mediu global de 0,3°C, iar în Republica Moldova aceasta a constituit
0,9°C, adică peste nivelul mediu global cu 0,3°C [12]. În Republica Moldova în perioada
anilor 2015-2019  s-a înregistrat un regim termic înalt, depăşind norma climatică cu 2,02,6°С, iar cantitatea  anuală medie de precipitații nu  a  depășit  420-480 mm. Această
cantitate este cu mult mai mică decât cea de la finele aa. 80 ai sec.XX, când au căzut cca
720-740 mm și în comparație cu care se analizează structura comunităților de mamifere
mici. Deosebit de severă a devenit seceta hidrologică în perioada de toamnă 2019 și
iarnă 2019-2020. Așa, în luna septembrie 2019 suma precipitațiilor căzute pe 80% din
teritoriu a constituit 5-35 mm (15-70% din normă), cantitatea lor fiind insuficientă. În
decursul lunii octombrie temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de
valorile normei cu 2-3ºС, iar suma precipitaţiilor căzute pe 60% din teritoriu a constituit
7-20 mm (20-65% din normă), fiind cu mult mai mică decât necesarul. Vremea anomal
de caldă şi cu deficit semnificativ de precipitaţii din perioada de iarnă a aa.2019-2020 a
accentuat și mai mult seceta hidrologică.
Impactul schimbării în continuare a climei arată niveluri sporite de consecinţe
adverse pentru comunitățile de mamifere mici. Gravitatea efectelor schimbării climei
diferă de la o specie la alta, ceea ce presupune dezmembrarea unor comunităţi de plante
şi animale.
Fragmentarea ecosistemelor naturale a fost cauzată de valorificarea lor intensă. Acest
proces a provocat reducerea considerabilă a efectivelor de animale şi chiar dispariţia
unor specii. În lipsa concurenţilor şi în prezenţa nişelor ecologice libere, se creează
premise pentru apariţia speciilor alohtone (străine) şi erupţia numerică a unor specii
autohtone care, prin dezvoltarea lor exagerată, pot deveni invazive. Printre speciile
de animale invazive autohtone sunt şoarecele de câmp (Microtus arvalis), şobolanul
cenuşiu (Rattus norvegicus), şoarecele de casă (Mus musculus).
Eventuala încălzire în timpul iernilor poate duce la sporirea numărului de specii
dăunătoare, a densităţii lor şi a intensităţii afectării plantelor de cultură. E cunoscut
faptul, că majoritatea speciilor de animale sedentare trec prin perioada critică de iarnă
şi odată cu încălzirea prognozată vor beneficia de condiţii favorabile de trai, în perioada
respectivă devenind mai agresive. De exemplu, şoarecele de câmp (M. arvalis), specie
de rozătoare, îşi măreşte considerabil efectivul şi dăunează mult culturile agricole
(semănăturile de toamnă, ierburile perene) în perioada de vegetaţie, care urmează după
o iarnă blândă. Astfel se comportă şi alte specii de rozătoare. Ele au posibilitatea să
se reproducă şi iarna, deci, să-şi mărească numărul de generaţii şi de indivizi datorită
supravieţuirii mai bune în condiţiile de risc. La şoarecele de câmp (M. arvalis)
temperatura preferată în timpul iernii este de 17-18°C, primăvara 24-28°C, vara 3032°C. Animalele, spre deosebire de plante, prin mobilitatea lor se dispersează şi migrea
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ză în zonele mai favorabile. În rezultatul încălzirii vremii şi apariţiei temperaturii medii
pozitive în timpul iernii va fi posibilă adaptarea şobolanului cenuşiu (R. norvegicus),
şoarecelui de casă (M. musculus) la condiţiile de mediu şi creșterea efectivului lor
numeric. Acest proces va cauza daune considerabile recoltei, prejudecând securitatea
alimentară.
Au fost analizați următorii factori ce determină tendințele dezvoltării populațiilor
speciei M.arvalis: structura şi efectivul populaţiei în perioadele precedente, starea
populaţiei la moment, factorii meteo și asigurarea cu hrană. Primăvara efectivul
populaţiei speciei M.arvalis este determinat în proporție de 95% de factorii externi
(factorilor meteo – 54%, asigurarea cu hrană – 41%). Primăvara efectivul femelelor,
care au iernat, este determinat de efectivul şi structura demografică a populaţiei în
lunile septembrie-octombrie ale anului precedent şi condiţiile meteo din timpul iernii.
Efectivul populaţiei în perioada de toamnă-iarnă se schimbă din contul eliminării
specimenelor, ce depinde aproape în egală măsură de factorii endo- şi exogeni. Un
rol important în supravieţuirea indivizilor îl exercită efectivul şi structura populaţiei la
finele sezonului precedent de reproducere (36%) şi condiţiile de iernare a lor (48%).
Densitatea populaţiei M.arvalis pe parcursul lunilor de vară depinde într-o măsură mai
mică de factorii externi, fiind determinat, preponderent monofactorial, de structura
demografică a populaţiei în fiecare din aceste luni. Ponderea femelelor reproducătoare,
care au iernat, este corelată în luna aprilie în mărime de 45% cu structura populaţiei în
perioada anterioară, 40% din influenţă revin parametrilor populaţionali ai lunii curente
şi 15% – indicelui de ariditate. Ponderea femelelor reproducătoare din prima generaţie
este condiţionată de structura demografică la momentul investigaţiei în măsură de
25%, 60% depinde de starea din luna precedentă a populaţiei şi 15% – de indicele
de ariditate. Ponderea femelelor din generaţia a doua depinde mai puţin de condiţiile
meteo (5%), însă este determinată de factorii din perioada precedentă (25%) şi structura
demografică actuală (67%).
A fost efectuată o analiză comparativă a indicilor dominanței, frecvenței,
semnificației ecologice și diversității comunităților de rozătoare comparativ cu finele
aa.80 ai sec. XX pentru zona de ecoton și habitatele adiacente. Aceste comunități au
fost influențate puternic în ultimele decenii de modificările climatice și economice.
Mozaicitatea peisajului agricol a crescut odată cu trecerea de la o agricultură extensivă,
pe suprafeţe mari, la parcelarea agrocenozelor. Dereglarea ecosistemelor naturale s-a
intensificat. În rezultat, s-au modificat capacităţile adaptive ale populațiilor speciilor de
rozătoare, condiţionate de strategia de adaptare a lor.
S-a stabilit că comparativ cu finele a. 80 în a. 2019 (Fig.1) diversitatea, conform
indicelui Margalef, s-a micșorat primăvara la ecotonul pădure-agrocenoză în medie de
la 2,7 până la 2,12, iar toamna – de la 2,9 până la 2,3.
În agrocenoză (câmp de grâu) s-au înregistrat aceleași procese de descreștere a
valorilor indicelui diversității pe parcursul segmentului temporal analizat: de la 1,97
până la 1,61 primăvara; de la 1,87 până la 1,5 pe parcursul verii și de la 2,1 până la 1,86
– toamna (Fig.2). S-a constatat, că indicele diversității este mai mare la ecoton.
Structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată de
eterogenitatea ecosistemelor agricole. În zona de ecoton (pădure-agrocenoză) dominanța
speciei Apodemus sylvaticus constituie 38,4%, iar pentru Apodemus uralensis – 32%.
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Acest parametru pentru Mus spicilegus este de 3%. Pentru M. arvalis parametrul
dominanței este de 1,7%, iar pentru specia siblă, M.rossiaemeridionalis – 6,8%.

Figura 1. Indicele diversității Margalef a comunităților de rozătoare în zona de
ecoton în a. 2019 comparativ cu a. 1989.

Figura 2. Indicele diversității Margalef a comunităților de rozătoare în habitatele
adiacente în a. 2019 comparativ cu a. 1989.

Cu trei decenii în urmă ele dominau pe terenurile de lucernă la fazele de vârf, care
se repetau cu o ciclitate de 4-5 ani. Dominanța crește semnificativ – până la 11% pentru
Apodemus agrarius. În habitatele adiacente A. sylvaticus domină cumulativ cu 35,7%.
Această specie este urmată de A.uralensis (27,3%). Pentru M.spicilegus se înregistrează
valori ale acestui parametru de cca două ori mai mici comparativ cu speciile de mai
sus (15%). La specia M.musculus dominanța este mai mică decât la M.spicilegus
(3,3%), la M.arvalis și specia geamănă, M.rossiaemeridionalis – constituie respectiv
9,3% și 1,4%, iar pentru Apodemus flavicollis s-a constatat o micșorare (2%) în
habitatele adiacente.
A. sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare în zona de ecoton (60%),
dar și în habitatele adiacente (46%). Ea este urmată de M. spicilegus – cu 50%. Pentru
M.arvalis se înregistrează o frecvență de 15% la ecoton și 40% în biotopurile învecinate,
iar pentru M.rossiaemeridionalis – invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de
rozătoare sunt mai frecvente la ecoton.
În privința semnificației ecologice menționăm, că A.sylvaticus este o specie
constantă în toate habitatele, cu excepția viței-de-vie neprelucrate (6,5%) și pârloagei
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(7,4%), unde este caracteristică în perioada de toamnă. Manifestă un potențial
foarte mare de adaptare. Specia A.uralensis într-un număr mare de habitate n-a fost
înregistrată. 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%). Specia M. spicilegus
este constantă în unele habitate de ecoton, caracteristică la cel de grâu – porumb
(8,8%). Specia M.musculus în majoritatea biotopurilor studiate nu a fost identificată,
fiind accesorie în câmpul de floarea-soarelui (1,4%) și accidentală în pârloagă (0,2%).
Odată cu dispariția habitatelor masive de ierburi multianuale M. arvalis își menține
prezența constantă în pârloagă (48,5%), lucernă (25%), floarea-soarelui (22,2%) și grâu
(13,3%). M. rossiaemeridionalis este o specie constantă la ecotonul pădure-porumb
(18,5%), accesorie în livadă (4,2%) și vie neprelucrată (2,2%), iar A. flavicollis –
constantă la ecotonurile ecosistem silvic-agrocenoză mai puțin afectate. Clethrionomys
glareolus este constantă în pădure (11,1%) și pădure-pajiște (19,8%). În agrocenoze este
înregistrată în perioada de reproducere, pe unele câmpuri adiacente cu ierburi furajere,
până la distanţe de 100-200 m de pădure. A. agrarius în trecut avea o semnificaţie
accesorie în fâșiile forestiere și la liziera pădurilor de salcâm. În prezent persistă cu o
semnificație majorată în pădurile de salcâm (75%) și la ecotonul pădurii cu agrocenozele
(22,2-25%). În ultimii ani se înregistrează mai puțin (1,8%) prezența speciei Cricetulus
migratorius, fiind accesorie în grâu-porumb.
Concluzii
A fost stabilit că comparativ cu finele a. 80 în a. 2019 diversitatea conform indicelui
Margalef s-a micșorat primăvara la ecotonul pădure-agrocenoză în medie de la 2,7
până la 2,12, iar toamna – de la 2,9 până la 2,3.
În agrocenoză (câmp de grâu) s-a determinat aceleași procese de descreștere a
valorilor indicelui diversității pe parcursul segmentului temporal analizat: de la 1,97
până la 1,61 primăvara; de la 1,87 până la 1,5 pe parcursul verii și de la 2,1 la până 1,86
– toamna. S-a constatat, că indicele diversității este mai mare la ecoton.
Structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată de
eterogenitatea ecosistemelor agricole. În zona de ecoton (pădure-agrocenoză) dominanța
speciei A. sylvaticus constituie 38,4%, iar a A. uralensis – 32%. Acest parametru pentru
M.spicilegus este de 3%. Pentru M. arvalis parametrul dominanței este de 1,7%, iar
pentru specia siblă, M.rossiaemeridionalis – 6,8%. Cu trei decenii în urmă ele dominau
pe terenurile de lucernă la fazele de vârf, care se repetau cu o ciclicitate de 4-5 ani.
Dominanța crește semnificativ (până la 11%) pentru A.agrarius.
A. sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare în zona de ecoton (60%),
dar și în habitatele adiacente (46%). Ea este urmată de M. spicilegus – cu 50%. Pentru
M.arvalis se înregistrează o frecvență de 15% la ecoton și 40% în biotopurile învecinate,
iar pentru M.rossiaemeridionalis, invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de
rozătoare sunt mai frecvente la ecoton.
Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectelor de cercetări 15.187.0211F și
20.80009.7007.02
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Introducere
În piscicultură deseori este înregistrată moartea în masă atât a puietului, cât și a
peștilor adulți. Una din cauze poate fi suprapopularea bazinelor acvatice cu pește, ceea
ce favorizează acumularea în aceste bazine a unui număr mare de agenți etiologici ce
pot cauza apariția epizootiilor. Mai mult ca atât peștii bolnavi pot cauza prejudicii și
altor gospodării atâta timp cât sunt utilizați pentru repopularea altor heleșteie [8].
Printre bolile peștilor un loc important îl ocupă cele invazive, produse de agenți
parazitari din diferite clase. Cele mai răspândite sunt parazitozele produse de protiști
(flagelate, ciliate, sporozoare, cnidosporidii) și helminți (monogene, trematode,
cestode, nematode și acantocefali). Acești helminți prezintă pericol atât pentru peștii
din bazinele acvatice naturale, cât și pentru cei din bazinele acvatice utilizate pentru
piscicultură [6, 7, 9].
Bibanul-comun (Perca fluviatilis Linnnaeus, 1758) este un pește dulcicol din
familia Percidae. Este răspândit în toate ecosistemele acvatice dulcicole din Europa și
Asia de Nord. În Republica Moldova se întâlnește în majoritatea ecosistemelor acvatice
naturale și artificiale, inclusiv cele cu destinație piscicolă (fluviul Nistru și râul Prut,
lacurile de acumulare Vatra, Dubăsari, Cuciurgan, Costești-Stânca, lacurile Beleu și
Cahul, bălțile Manta, etc.). Se hrănește cu zooplancton, larvele chironomidelor și alte
nevertebrate. În timpul reproducerii se poate hrăni cu icrele altor specii de pești. În râuri
preferă apele limpezi și lin curgătoare. În lacuri și bălți se întâlnește în zonele cu fund
nisipos, argilos ori mâlos, abundente în vegetație acvatică. Servește ca hrană pentru
speciile răpitoare valoroase de pești (știucă, șalău, somn) [1, 3].
Studiul helmintofaunei peștilor din fluviul Nistru (cursul mijlociu al fluviului Nistru,
sectorul Bender-Crocmaz; brațul Turunciuc, cursul mijlociu în sectorul DubăsariCamenca), lacul Cuciurgan, râul Prut (cursul inferior, sectorul Giurgiulești-Leova;
cursul mijlociu, sectorul Ungheni-Lipcani) de către Mariț N. în perioada anilor 19541962, a pus în evidență infestarea bibanului-comun cu speciile: Bunodera luciopercae,
Nicolla skrjabini, Ichthyocotylurus variegatus, Diplostomum spathaceum, Tylodelphys
clavata, Posthodiplostomum brevicaudatum, Apophallus donicus [11].
Studiul helmintofaunei bibanului-comun din ecosistemele acvatice ale Ucrainei
(cursul superior al fluviului Nistru, râul Nipru, Delta Dunării, Marea Azov)
relevă infestarea bibanului cu cestodele Triaenophorus nodulosus, Eubothrium
crassum, Proteocephalus percae, Diphyllobothrium latum, Paradilepis scolecina,
Neogyporhynchus cheilancristrotus, Valipora campylancristrota [10].
Moșu A., în studiul helmintofaunei peștilor din lacul Sasâc (Ucraina) în perioada
anilor 1986-1999, menționează prezența mai multor helminți la bibanul-comun, printre
care: Diphyllobothrium latum (2 plerocercoizi depistați pe peretele intestinal și pe
mezenter la biban în anul 1995), Diplostomum spp. (D. spathaceum, D. paracaudum),
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metacercarii genului Ichthyocotylurus, cu o prevalență mai mare a speciei I. pileatus,
Posthodiplostomum cuticola (extensivitatea invaziei la biban în acest biotop era
100%), Bunodera luciopercae, Tylodelphys clavata, Metagonimus yokogawai (câțiva
metacercari de Metagonimus yokogawai au fost depistați în solzi și pe înotătoare la
biban în anul 1996), Pseudoechinorhynchus borealis, Acanthocephalus lucii, A.
anguillae (EI-96,0%), Camallanus lacustris [12].
Cojocaru C.D. în studiul helmintofaunei peștilor din România, a stabilit că bibanulcomun era infestat cu 10 specii de helminți, dintre care o prevalență mai mare o avea
nematoda Eustrongylides sp. (EI-50,0%) depistat la bibanul din Delta Dunării [2].
În acest context, scopul principal al investigațiilor ihtioparazitologice a constat
în determinarea taxonomică a speciilor de helminți, evaluarea gradului de infestare a
bibanului din diferite biotopuri acvatice din Republica Moldova.
Materiale și metode
Pentru cercetările ihtioparazitologice au fost colectate 45 de specimene de bibancomun din diverse biotopuri acvatice: sectorul inferior al lacului de acumulare
Dubăsari, afluenții râului Prut - râul Draghiște și râul Racovăț (s. Brânzeni). Examenul
parazitologic a fost efectuat după metoda standard propusă de Skryabin K.I. (examinarea
tuturor organelor interne ale animalului) și cea propusă de Dogel V.A. și modificată
de Bykhovskaia-Pavlovskaia I.E.. Organele parenchimatoase au fost examinate cu
ajutorul compresorului, iar conținutul tractului digestiv a fost examinat după câteva
spălări succesive [4, 5, 13].
Pentru determinarea gradului infestării cu helminți a fost utilizat indicele
extensivității invaziei (EI%) și a intensității invaziei (II) (exemplare/pește).
Rezultate și discuții
Cercetările ihtioparazitologice ale bibanului-comun au pus în evidență prezența a
9 specii de helminți, cu localizare diversă, încadrați sistematic în 3 clase (Trematoda,
Enoplea, Paleacanthocephala), 8 familii (Allocreadiidae Looss, 1902, Diplostomidae
Poirier, 1886, Clinostomidae Lűhe, 1901, Heterophyidae Leiper, 1909, Strigeidae
Railliet, 1919, Dioctophymidae Railliet, 1915, Echinorhynchidae Cobbold, 1879,
Pomphorhynchidae Yamaguti, 1939) și 8 genuri (Diplostomum von Nordman, 1832,
Tylodelphys Diesing, 1850, Clinostomum Leidy, 1856, Apophallus Lühe, 1909,
Ichtyocotylurus Odening, 1969, Eustrongylides Jägerskiöld, 1909, Acanthocephalus
Koelreuther, 1771, Pomphorhynchus Monticelli, 1905) (tab.1). Din totalul speciilor de
helminți depistați, 3 specii sunt agenți etiologici ai ihtiozooantroponozelor: Clinostomum
complanatum, Apophallus spp., Eustrongylides sp.
Cercetările ihtioparazitologice a 19 specimene de biban-comun din fluviul Nistru
(sectorul inferior al lacului de acumulare Dubăsari) au pus în evidență infestarea
acestora cu helminți din clasa Trematoda: 6 specii – Bunodera luciopercae localizat în
sacii pilorici și intestin (EI-10,52%, II-1-2 ex.); Ichthyocotylurus sp. localizat pe pereții
vezicii înotătoare și pe rinichi (EI-89,47%, II-1-24 ex.); Apophallus spp. localizat
pe tegument, pe înotătoare, în regiunea capului și pe operculi, în țesutul muscular
superficial, cu extensivitatea invaziei - 78,94% și intensitatea invaziei - zeci de ex. (la
un specimen au fost depistați 105 metacercari pe înotătoare, 54 în țesutul muscular
superficial, 87 pe tegument, 57 în regiunea capului și pe operculi) (fig.1).
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Tabelul 1. Diversitatea helmintofaunei bibanului-comun – Perca fluviatilis L., 1758.
Clasa

Familia
Allocreadiidae Looss, 1902,

Trematoda

Enoplea

Palaeacanthocephala

Specia
Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe,
1909

Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819)
Olsson, 1876
Diplostomidae Poirier, 1886
Tylodelphys clavata (von Nordmann, 1832)
Diesing, 1850
Clinostomidae Lühe, 1901

Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814)
Braun, 1899

Heterophyidae Leiper, 1909

Apophallus spp.

Strigeidae Railliet, 1919

Ichthyocotylurus sp.

Dioctophymidae Railliet,
1915

Eustrongylides sp.

Echinorhynchidae Cobbold,
1879

Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe,
1911

Pomphorhynchidae
Yamaguti, 1939

Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller,
1776) Porta, 1908

Fig. 1. Bibanulcomun – Perca fluviatilis
L., 1758, infestat cu
metacercarii trematodei
Apophallus sp.

Diplostomum spathaceum localizat în cristalinul globului ocular (EI-10,52%, II
un ex.); Tylodelphys clavata localizat în corpul vitros al globului ocular (EI-26,31%,
II-3-9 ex.,); clasa Enoplea: 1 specie – Eustrongylides sp. încapsulat pe mezenter și
pe organele interne (EI-21,05%, II-1-9 ex.). Multe specimene de Eustrongylides
sp. au fost depistate în țesutul muscular, după moartea peștelui. Invaziile parazitare
formate dintr-o singură specie de helminți erau prezente la 10,52% din cazuri, iar la
89,47% din cazuri, invaziile parazitare erau formate din mai multe specii de helminți
(fig.2.a). Asociațiile poliparazitare erau reprezentate din 2, 3, 4 asociații de helminți
(Ichthyocotylurus sp.+Eustrongylides sp.; Ichthyocotylurus sp.+ Apophallus spp.;
Ichthyocotylurus sp.+ Eustrongylides sp.+ Apophallus spp.; Ichthyocotylurus sp.+
Apophallus spp.+ Tylodelphys clavata; Bunodera luciopercae+Ichthyocotylurus sp.+
Eustrongylides sp.+ Apophallus spp.). Asociațiile poliparazitare formate din 2 specii de
helminți erau prezente la 38,46% din cazuri, cu 3 specii de helminți – 53,84%, și cu 4
specii de helminți în 7,70% din cazuri (fig.2.b).
După datele lui Mariț extensivitatea și intensitatea invaziei cu helminți a bibanuluicomun din lacul Dubăsari era: Bunodera luciopercae (EI-30,0%, II-4-18 ex.),
Diplostomum spathaceum (depistat la 4 din 7 specimene infestate, intensitatea invaziei
fiind de 2-26 ex.), Apophallus donicus (EI-30,0%, II-122 ex.). În lacul Cuciurgan
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extensivitatea și intensitatea invaziei cu helminți era: Bunodera luciopercae (EI-45,2%,
II-7-14 ex.), Diplostomum spathaceum (EI-84,9%, II-9-73 ex.), Apophallus donicus
(EI-98-100%, II-2-162 ex.), Tylodelphys clavata (EI81,1%, II-101ex.)[11].

Fig.2. Gradul de infestare (%) cu helminți a bibanului-comun din lacul Dubăsari
(a- invazii mono- și poliparazitare, b-asociații de helminți).

Cercetările ihtioparazitologice a 18 specimene de biban-comun din râul Racovăț
au pus în evidență infestarea acestora cu helmiți din clasa Trematoda: 2 specii –
Ichthyocotylurus sp. localizat pe pereții vezicii înotătoare și pe rinichi (EI-16,66%, II1-2 ex.); Diplostomum spathaceum localizat în cristalinul globului ocular (EI-5,55%, II
- un ex.) și din clasa Palaeacanthocephala: 2 specii – Acanthocephalus lucii localizat în
intestin și în sacii pilorici (EI-38,88%, II-1-4 ex.); Pomphorhynchus laevis localizat în
intestin (EI-16,66%, II-3-11 ex.)). Invaziile parazitare formate dintr-o singură specie de
helminți erau prezente la 58,33%, iar la 41,66% invaziile parazitare erau reprezentate
de poliinvazii (fig.3). Asociațiile poliparazitare erau formate doar din 2 specii de
helminți.

Fig.3. Nivelul infestării (%)
bibanului-comun din râul Racovăț
cu mono- și poliinvazii.
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Cercetările ihtioparazitologice a 8 specimene de biban-comun din râul Draghiște
au pus în evidență infestarea acestora cu helminți din clasa Trematoda: 2 specii –
Clinostomum complanatum, localizat în cavitatea corpului și pe seroase (EI-25,0%,
II - un ex.); Ichthyocotylurus sp. localizat pe pereții vezicii înotătoare și pe rinichi
(EI-37,5%, II-2-12 ex.); clasa Palaeacanthocephala: 1 specie – Acanthocephalus lucii
localizat în intestin (EI-37,5%, II-1-2 ex.). Monoinvaziile constituiau 33,35% din
cazuri, iar poliinvaziile 66,67% din cazuri (fig.4.a). Asociațiile poliparazitare formate
din 2 specii de helminți erau prezente la 66,67% din cazuri, iar din 3 specii de helminți
prezente la 33,33% din cazuri (fig.4,b).

Fig.4. Gradul de infestare cu helminți a bibanului-comun din râul Draghiște
(a - invazii mono- și poliparazitare, b - asociații de helminți).

Concluzii
1. În rezultatul studiului helmintofaunei bibanului-comun s-a constatat invazia
acestuia cu 9 specii de helminți: Bunodera luciopercae, Diplostomum spathaceum,
Tylodelphys clavata, Clinostomum complanatum, Apophallus spp., Ichthyocotylurus
sp., Eustrongylides sp., Acanthocephalus lucii, Pomphorhynchus laevis.
2. La bibanul-comun din biotopurile acvatice investigate predominau invaziile cu
următoarele specii de helminți: Ichthyocotylurus sp. (EI-89,47% și II-1-24 ex.) și
Apophallus spp. (EI-78,94%, II zeci de ex.) la bibanul-comun din sectorul inferior
al lacului de acumulare Dubăsari; Acanthocephalus lucii (EI-38,88%, II-1-4 ex.) la
bibanul-comun din râul Racovăț, și Ichthyocotylurus sp. (EI-37,5%, II-2-12 ex.) la
bibanul-comun din râul Draghiște.
3. După gradul de infestare a bibanului-comun cu o specie sau mai multe specii de
helminți predominau: poliinvaziile în sectorul superior al lacului de acumulare
Dubăsari (89,47%), monoinvaziile în râul Racovăț (58,33%,), poliinvaziile în râul
Draghiște (66,67%).
4. Din totalul de helminți depistați 3 specii sunt patogene pentru om, animalele și
păsări ihtiofage: Clinostomum complanatum (EI-25,0%, II-un ex.), Apophallus sp.
(EI-78,94%, II-zeci de ex.) și Eustrongylides sp. (EI-21,05%, II-1-9 ex.).
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rubidus-12.8% din cazuri, II-2.8ex., Globocephalus urosubulatus – 24.3% din cazuri,
II-3.3 ex.), Clasa Acantocephala o specie (Macracanthorhynchus hirudinaceus- 1.4%
din cazuri, II-1.1) și Clasa Isospora o specie (Eimeria debliecki – 34.3% din cazuri,
II-4.2ex. Din totalul de specii parazitare identificate la mistreți din Rezervația Naturală
„Codrii”, Republica Moldova (11 specii): o specie (9.1%) ete specifică doar pentru
mistreți (Eimeria debliecki), 7 specii (63.6%) (Trichocephalus suis, Strongyloides
ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum,
Hyostrongylus rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) sunt comune altor specii
de animale sălbatice și domestice, iar 3 specii (27.3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium
lanceolatum și Globocephalus urosubulatus), sunt comune atât la animale, cât și la om.
Cuvinte cheie: fauna parazitară, mistreți, Rezervaţia Naturală „Codrii”.
Depus la redacţie: 16 martie 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Rusu Ștefan, Institutul de Zoologie, str. Academiei,
1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova, e-mail: rusus1974@yahoo.com;
tel. +373 69142464.

Introduction
During the last years the livestock of boars from the Republic of Moldova is
continuously growing and represents over 65% of the ecological norm, with annual
grow approximately 40% yet this ensures the annual livestock grow with only 16% [3,
11].
The study of the process of wild animals’ infestation with ecto- and endoparasites
and elaboration of the innovative measures of its control remains an important,
fundamental but also practical issue since some species serve as definitive hosts in
their live cycles but also as vectors being dangerous for the wild animals as well as
for humans. The parasitizes are the most frequent animal diseases of cynegetic fauna
which cause substantial economic losses [1, 5, 8, 10].
During the last years the human factor became more prominent, but also accompanied
with essential changes in biological cenosis that finally caused infestation of the wild
animals with various species of ecto- and endoparasites. The changes occurred during
the last two decades in zootechnic sector linked with the cession of land to the small
farmers, reorganizing the zootechnic units, establishment of multiple small farms and
dislocation of high number of animals from collective farms to private households
resulted with radical changes in the parasitic fauna. The animals from the households
enter also the natural reservations where they can transfer the pathogenic agents to the
wild animals. The wild mammals essentially contribute to establishing and maintenance
of natural locus of parasitic agents common to the domestic animals and humans. The
agglomeration of animals on limited territories, pasturing of various species of different
ages facilitates the elimination and accumulation of the huge number of various parasitic
agents forming and maintaining the common parasites for domestic/wild animals and
humans [2, 6, 7, 9, 10, 20, 24].
The parasitic zoonosises are spread in the livestock of wild and domestic animals
but also a considerable number is attributed to human population where children are
mostly affected. Some parasitozoonosises appear in childhood but clinical symptoms
appear after many years with grave health consequences [3, 12, 15, 17, 19, 23, 24]. The
evolution of zoonoses in humans and animals provoke immense losses through deaths
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or loss of health of considerable number of people. These diseases provoke considerable
losses through mortality and morbidity. This is observed also in loss of body weight,
animal productivity, reduced fecundation as well as confiscation of meat and infested
organs [2, 11, 13, 14, 18, 21]. The parasitic diseases, besides the fact that hampers
the development and growing of animals, these provoke the death directly through
diseases or indirectly through weakening and exhausting the organism and increasing
the probability of being captured by predators. The multiple measures applied in order
to increase the number of wild animals of cynegetic fauna are not sufficient until the
measures of parasitic control are not adopted [3, 11, 16, 20, 22].
The hunting fauna is a part of cynegetic national fund. The livestock but the whole
spectrum of main and complimentary species define the values of this fund. In this
regard, the study of parasitic fauna in wild animals belonging to cynegetic fauna is of
paramount importance [1, 12, 15, 18, 23].
The aim of corresponding research is to study the diversity of parasitic fauna in
boars from the natural reservation „ Codrii” of the Republic of Moldova.
Materials and methods
The parasitological research have been organized in the Laboratory of Parasitology
and Helminthology of the Institute of Zoology on 74 biological samples collected from
the boars of the forester natural reservation „Codrii” in the period 2016–2019. The
respective ecosystem is characterized by the dense trees of oaks, hornbeam, ash, hazel,
and dense vegetation of hygrophyte and prairie plants.
In order to accomplish the target objectives, such methods as coproovoscopy
(Fulleborn, Darling), coprolarvoscopy (Popov, Baermann) and successive wash-out
method were applied. The II with nematodes was determined in 5 g of samples, and
oocytes of Eimeria spp., eggs of Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum etc. in
10 visualized microscopic fields (10x40).
The systematic identification of parasitic species has been done according to
European fauna [4]. The parasitological evaluation is based on establishing the EI (%)
and II (exemplars per animal) in the researched animals. The obtained results have been
processed statistically in Excel programs.
Results and discussions
The study of parasitic invasions in boars from forest ecosystem of the natural
reservation „Codrii” of the Republica Moldova revealed the parasitic species of
various localization, belonging systematically in 4 classes (Trematoda, Secernentea,
Acantocephala, Isospora), 13 families (Fasciolidae, Dicrocoeliidae, Trichuridae,
Strongyloidae, Metostrongylidae, Strongyloidae, Spirocercidae, Ascarididae,
Trichostrongylidae, Gongylonematidae, Ancylostomatidae Oligacanthorhynchidae și
Eimeriidae) and 13 genus (Fasciola, Dicrocoelium, Gongylonema, Oesophagostomum,
Ascaris, Strongyloides, Metastrongylus, Hyostrongylus, Globocephalus, Physocephalus,
Trichocephalus, Macracanthorhynchus and Eimeria).
The analysis of the examined biological samples allowed establishing the high
level of infestation of the boars the natural reservation „Codrii” with various parasitic
agents: 2 species of Trematoda (Fasciola hepatica) with extensity of invasion (EI)
4.2% and intensity of invasion (II) of 1.1 exemplars, Dicrocoelium lanceolatum -8.4%

120

Zoologia

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

and II 1.8 exemplars); the class Secernentea included 7 species (Trichocephalus suis –
in 11.2% of cases, II – 2.6 exemplars, Strongyloides ransomi identified in 56.2% cases,
II- 6.2 exemplars, Metastrongylus elongates – in 43.3% cases, II – 3.2 exemplars,
Oesophagostomum dentatum – in 12.2% cases, II – 3.0 exemplars, Ascaris suum –
in 18.4% cases, II – 4.2 exemplars, Hyostrongylus rubidus – in 12.8% cases, II –
2.8 exemplars, Globocephalus urosubulatus – in 24.3% cases, II – 3.3 exemplars),
Acantocephala class was represented with one species (Macracanthorhynchus
hirudinaceus – in 1.4% cases, II – 1.1 exemplars) and Isospora Class represented by 1
specie Eimeria debliecki – in 34.3% cases with II – 4.2 exemplars. (tab.1).
Table 1. Diversity of parasitofauna in boars from the natural reservation “Codrii”.
Clasa

Familia

Specia

EI,
%

II,
ex.

Fasciolidae

Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758)

4.2

1.1

Dicrocoeliidae

Dicrocoelium lanceolatum
(Rudolphi,1819)

8.4

1.8

Trichuridae

Trichocephalus suis (Schrank, 1788)

11.2

2.6

Strongyloididae

Strongyloides ransomi (Wedl, 1856)

56.2

6.2

Metastrongylidae

Metastrongylus elongatus (Dujardin,
1845)

43.3

3.2

Strongyloidae

Oesophagostomum dentatum (Raillet,
1905)

12.2

3.0

Ascaridiidae

Ascaris suum (Goeze 1782)

18.4

4.2

Trichostrongylidae

Hyostrongylus rubidus (Hassalland and
Stiles, 1892)

12.8

2.8

Ancylostomatidae

Globocephalus urosubulatus
(Alessandrini, 1909)

24.3

3.3

Acantocephala

Oligacanthorhynchidae

Macracanthorhynchus hirudinaceus
(Travassos, 1916)

1.4

1.1

Isospora

Eimeriidae

Eimeria debliecki (Douwes, 1921)

34.3

4.2

Trematoda

Secernentea

The polyparasitic invasions in boars from the natural reservation “Codrii”:
monoinvasions-17.7%, polyinvasion- 82.3% (Fig.1).
The parasitological investigation covered 74 coprology samples collected from the
boars from the forester reservation of the natural reservation „Codrii” revealed that 45
samples (60.8% cases) were tested with parasitic agents. The parasitic invasion formed
from a single parasitic species was present in 12 samples (26.6% cases). Out of the
total number of the samples identified with the parasites, most frequently established
poliparasitic associations were those of 2 species- 14 samples (31.1%): Strongyloides
ransomi + Globocephalus urosubulatus – 5 samples (35.7%);
Strongyloides ransomi + Metastrongylus elongatus – 3 samples (21.4%); Ascaris
suum +Strongyloides ransomi - 3 samples (21.4%); Metastrongylus elongatus +
Eimeria debliecki -2 samples (14.3%); Strongyloides ransomi + Trichocephalus suis 1 sample (7.2%).
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Fig.l. Mono- and polyparasitic
invasions in boars from the natural
reservation “Codrii”.

In those 9 studied samples (20.0% of cases), the following parasitic associations
of 3 parasites were established: Strongyloides ransomi + Metastrongylus elongatus
+ Eimeria debliecki –5 samples (55.6%); Ascaris suum + Strongyloides ransomi +
Eimeria debliecki – 2 samples (22.2%) and Strongyloides ransomi + Globocephalus
urosubulatus + Ascaris suum – 2 probe (22.2%).
The poliparasitic associations formed by 4 species of parasites were identified
in 7 samples (15.5%) and specifically of: Strongyloides ransomi + Metastrongylus
elongatus + Ascaris suum + Eimeria debliecki – 2 samples (28.5%); Strongyloides
ransomi + Metastrongylus elongatus + Ascaris suum + Eimeria debliecki in one
sample (14.3%); Strongyloides ransomi + Metastrongylus elongatus + Globocephalus
urosubulatus + Eimeria debliecki in one sample (14.3%); Strongyloides ransomi +
Globocephalus urosubulatus+ Ascaris suum + Eimeria debliecki – in one sample
(14.3%); Strongyloides ransomi + Dicrocoelium lanceolatum + Ascaris suum +
Eimeria debliecki in one sample (14.3%), and Ascaris suum + Strongyloides ransomi
+ Trichocephalus suis + Eimeria debliecki in one sample (14.3%).
The parasitological laboratory investigation allowed identification in 2 samples
(4.5%) the parasitic associations formed of 5 species: Strongyloides ransomi + Ascaris
suum + Metastrongylus elongatus + Globocephalus urosubulatus + Eimeria debliecki
in one sample (50.0%); Strongyloides ransomi + Ascaris suum + Metastrongylus
elongatus + Fasciola hepatica + Eimeria debliecki and one sample (50.0%).
The polyparasitic associations formed of 6 species of parasites were identified in
one sample (2.2%) and formed of: Strongyloides ransomi + Metastrongylus elongatus
+ Ascaris suum + Trichocephalus suis + Globocephalus urosubulatus+ Eimeria
debliecki. (Fig. 2).
Depending on the life development cycles, the identified parasites species in the
boars from the natural reservation „Codrii” are divided into: biohelmints (38.6%)
– parasitic species which have intermediary and complimentary hosts in their life
development cycles, and geohelmints (61.4%)– parasitic species which have without
intermediary and complementary hosts in their life development cycle (Fig.3).
The parasitological research revealed that the boars from the forestry ecosystem
from the natural reservation „Codrii” of the Republic of Moldova were largely infested,
often with polyparasite invasions. Out of the total number of parasitic species identified
in boars (11 species): 1 species (9.1%) are specific only for boars (Eimeria debliecki),
7 species (63.6%) (Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus
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elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,
Macracanthorhynchus hirudinaceus) are common for other species of domestic and
wild animals, and 3 species (27.3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum
and Globocephalus urosubulatus) are common both for animals and humans (Fig.4).

Fig.2. The parasitic
invasions identified in boars
from the natural reservation
“Codrii”.

Fig.3. Types of parasitic species
identified in boars from the natural
reservation “Codrii” as related to the life
development cycles.

Fig.4. Types of host-parasite species’ relations identified boars front natural
reservation “Codrii”.

Some parasitic species identified in the boars from the natural reservation „Codrii”
of the Republic of Moldova are common for the wild and domestic animals and also for
humans. This could be explained by the fact that the boars are wild omnivore mammals
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that prefers forestry biotopes with a reach vegetation (open forestry spaces, edges of
the forest, bushes and humid biotopes) that facilitate reciprocal contamination between
various terrestrial and aquatic species of parasites’ hosts (definitive, intermediate and
complementary).
Conclusions
1. The study of parasitic invasions in boars from forest ecosystem of the natural
reservation „Codrii” of the Republica Moldova revealed the parasitic species of
various localization, belonging systematically in 4 classes (Trematoda, Secernentea,
Acantocephala, Isospora), 13 families (Fasciolidae, Dicrocoeliidae, Trichuridae,
Strongyloidae, Metostrongylidae, Strongyloidae, Spirocercidae, Ascarididae,
Trichostrongylidae, Gongylonematidae, Ancylostomatidae Oligacanthorhynchidae și
Eimeriidae) and 13 genus (Fasciola, Dicrocoelium, Gongylonema, Oesophagostomum,
Ascaris, Strongyloides, Metastrongylus, Hyostrongylus, Globocephalus, Physocephalus,
Trichocephalus, Macracanthorhynchus and Eimeria).
2. The analysis of the examined biological samples allowed establishing the high
level of infestation of the boars the natural reservation „Codrii” with various parasitic
agents: 2 species of Trematoda (Fasciola hepatica) with extensity of invasion (EI)
4.2% and intensity of invasion (II) of 1.1 exemplars, Dicrocoelium lanceolatum -8.4%
and II 1.8 exemplars); the class Secernentea included 7 species (Trichocephalus suis –
in 11.2% of cases, II – 2.6 exemplars, Strongyloides ransomi identified in 56.2% cases,
II – 6.2 exemplars, Metastrongylus elongates – in 43.3% cases, II – 3.2 exemplars,
Oesophagostomum dentatum – in 12.2% cases, II – 3.0 exemplars, Ascaris suum
– in 18.4% cases, II – 4.2 exemplars, Hyostrongylus rubidus – in 12.8% cases, II –
2.8 exemplars, Globocephalus urosubulatus – in 24.3% cases, II – 3.3 exemplars),
Acantocephala class was represented with one species (Macracanthorhynchus
hirudinaceus – in 1.4% cases, II – 1.1 exemplars) and Isospora Class represented
by 1 specie Eimeria debliecki – in 34.3% cases with II – 4.2 exemplars. There was
established that the boars from the natural reservation „Codrii” are infested in form of
monoinvasions in 19.1% of cases and in the form of polyinvasions in 80.9% of cases.
3. The parasitic invasion formed from a single parasitic species was present in
8 samples (17.7% cases). Out of the total number of the samples identified with the
parasites, most frequently established poliparasitic associations were those of 2 species
– 31.2%, followed by 1 species respectively 26.6%, by 3 species – 20.0%, by 4 species
– 15.5%, by 5 species – 4.5%, and by 6 species – 2.2%.
4. It was established that out of the total number of parasitic species identified
in the boars from the natural reservation „Codrii” of the Republic of Moldova
were largely infested, often with polyparasite invasions. Out of the total number of
parasitic species identified in boars (11 species): 1 species which constitutes 9.1%,
are specific only for boars (Eimeria debliecki), 7 species – 63.6% (Trichocephalus
suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum,
Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) are
common for other species of domestic and wild animals, 3 species – 27.3% (Fasciola
hepatica, Dicrocoelium lanceolatum, Globocephalus urosubulatus) are common both
for animals and humans;
The complex disinfestation measures as well as extra nutrition supply measures are
recommended to be applied to the boars during the winter season.
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Rezumat

Studiul a avut ca scop determinarea structurii epidemiologice a parazitofaunei la
Clethrionomys glareolus. Paraziţii identificaţi la Clethrionomys glareolus din Rezervația
Naturală „Plaiul Fagului” taxonomic se încadrează în 3 clase, 7 ordine, 13 familii, 14
genuri şi 15 specii. Caracteristica epidemiologică a parazitozelor este reprezentată de
3 specii cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti),
având o pondere de 20,0%, de o specie cu impact epizootic (Taenia pisiformis), respectiv
6,6%, de 4 specii cu impact mixt (Plagiorchis elegans, Hydatigena taeniaformis,
Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) – 26,7% și de 7 specii caracteristice
rozătoarelor (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia
lobata, Heligmosomoides polygyrus , Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea,
Mastophorus muris) cu o pondere de 46,7% din cazuri.
Cuvinte cheie: paraziți, prevalență, rozătoare, Clethrionomys glareolus, Rezervația
„Plaiul Fagului”
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Introducere
Zoonozele parazitare sunt răspândite în efective mari de animale sălbatice și
domestice, iar un număr considerabil de reprezentanți – și în populațiile umane,
copiii fiind cei mai afectaţi. Unele parazitozoonoze sunt contractate în copilărie, dar
exprimarea clinică apare după mai mulţi ani, cu consecinţe deosebit de grave [6].
Rozătoarele sunt considerate cele mai abundente şi distructive grupe de animale,
care cauzează pagube importante în agricultură și sunt implicate în transmiterea
unei diversități mari de agenţi patogeni la alte animale sălbatice, animale domestice
şi om [7, 13,18, 20]. O diversitate mare de specii parazitare din genurileTrichinella,
Angiostrongylus, Capillaria, Hymenolepis, Raillentina, Echinococcus, Schistosoma,
Paragonimus şi Echinostoma, stabilite la rozătoarele mici, au impact asupra sănătăţii
publice, pe când Capillaria hepatica şi Angyostrongylus cantonensis cauzează
sindroame severe la om şi unele specii de animale [2, 9]. În general, infestarea la
om poate fi prin contact direct cu excrementele rozătoarelor sau consum de hrană
contaminată prin intermediul blănii, picioarelor, urinei sau fecalelor căzute pe alimente
şi indirect – prin muşcături de ectoparaziţi-vectori, cum ar fi puricii şi căpuşele [19].
La animalele carnivore, cum ar fi vulpea [8], câinii [4, 5] și pisicile [10, 11], infestarea
are loc prin consumul direct al rozătoarelor infestate. Evoluţia zoonozelor la om şi
animale determină pagube incalculabile prin pierderi de vieţi omeneşti sau trecerea
la incapacitatea de muncă a unui număr considerabil de persoane. La animale aceste
maladii provoacă pagube considerabile prin mortalitate şi morbiditate. Aceasta din urmă
se exprimă prin scăderea greutăţii corporale şi productivităţii animaliere, reducerea
fertilității, precum şi confiscarea cărnii şi organelor infestate [1, 21].
Pentru prima dată în Republica Moldova, descrierea amplă a parazitofaunei la
rozătoarele mici a fost efectuată de Andreico O. în anii 1958-1960. Rezultatele acestor
cercetări denotă faptul că speciile din clasa Trematoda aveau o pondere de 2,14%, din
Cestoda – 17,54%, Nematoda – 61,7%, iar din clasa Acanthocephala – 0,58% din cazuri.
În helmintofauna rozătoarelor investigate s-au identificat paraziți specifici omului și
animalelor domestice: Plagiorchis sp., Echinococcus multilocularis, Mesocestoides
sp., Hymenolepis diminută, Strobilocercus fasciolaris, Tricihinela spiralis, Hepaticola
hepatica, Syphacia stroma și Syphacia obvelata [22, 23].
Astfel, monitorizarea parazitofaunei la rozătoarele mici în diferite arealuri are o
importanţă bioecologică, medicală şi veterinară în prevenirea transmiterii agenţilor
patogeni la om şi alte mamifere implicate în ciclurile biologice ale paraziţilor.
Cercetările au avut ca scop descrierea structurii epidemiologice a parazitofaunei
la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) și identificarea roluluiacestei
specii gazdăîn transmiterea parazitozelor în lanţul zoonotic şi epizootic din cadrul
ecosistemului forestier al Rezervaţiei Naturale „Plaiul Fagului”.
Materiale şi metode
Cercetările ecologice privind identificarea gazdelor de rozătoare mici au fost
realizatepe un eșantion de 29 specimene de C. glareolus (18 femele, 11 masculi),
colectate în perioada 2015–2018 din ecosistemele forestiere ale Rezervaţiei Naturale
„Plaiul Fagului”,cu diverse biotopuri naturale, inclusiv habitate umede, zona de
ecoton (pădure, lizieră-malul iazului, poiană trofică cu vegetație ierboasă) și biotopuri
antropizate, reprezentate de agrocenoze (porumb, lucernă, livadă părăsită, pârloagă).
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Capturarea rozătoarelor a fost efectuată prin amplasarea capcanelor pentru animale
vii, la distanța de 5 m una față de alta. Această metodologie este recomandată pentru
biotopurile cu etajul subarboretului bine dezvoltat și strat ierbos abundent [15].
Rozătoarele colectate au fost eutanasiate cu soluție de Cloroformi pro narcosi, care
inhibă conductibilitatea la nivelul centrilor cardiaci, provocând instantaneu moartea
ușoară fără suferință.
Investigațiile parazitologice de laborator au fost efectuate prin disecţie totală
a rozătoarelor și examenul microscopic al sistemului muscular (muşchii maseteri,
braţelor, diafragmei) și organelor interne (trahee, pulmoni, cord, limbă, esofag, stomac,
intestin subţire, intestin gros, ficat, splină, rinichi, vezică urinară) în vederea stabilirii
structurii helmintofaunei și determinării indicilor parazitologici. Identificarea speciilor
a fost efectuată după Rîjikov K. [28, 29]. Gradul de infestare cu Capillaria hepatica
a fost determinat prin estimarea volumetrică a porțiunii de ficat afectat (+ constituie
25,0%, ++ – 50,0%, +++ – 75,0%, ++++ – 100%).
Evaluarea parazitologică se bazează pe determinarea prevalenţei (%), intensității
(exemplare/animal) și abundenţei (exemplare/lot) speciilor parazitare la animalele
investigate. Rezultatele obţinute au fost interpretate în programul Excel.
Rezultate şi discuţii
Șoarecele scurmător (C. glareolus) taxonomic aparține familiei Cricetidae, ordinul
Rodentia, clasa Mammalia și este caracteristic pentru pădurile zonei temperate. Această
specie de rozătoare se întâlnește în biotopuri forestiere luminoase, poienile din sectoare
cu subarboret și la lizieră, pe terenuri umede de la marginea bălților.Poate fi întâlnită
în depozite și locuințele oamenilor, situate în apropierea pădurilor. Este una dintre cele
mai numeroase specii de rozătoare, se concentrează în pădurile unde există buturugi
putrede, multe vreascuri și copaci doborâți. Își construiește cuibul în galerii simple
cu 2-3 ieșiri, la adâncimi mici, în trunchiurile arborilor putrezi. Se hrănește cu frunze,
lăstari, fructe și semințe de plante (ierboase, arbori, arbuști), ciuperci, mușchi, licheni și
diferite animale nevertebrate (larve, insecte). Fiind o specie silvicolă, C. glareolus este
componentul principal în lanțul trofic al multor specii de mamifere și păsări răpitoare
din cadrul ecosistemelor forestiere [14].
Rezultatele investigațiilor parazitologice de laborator denotă faptul că
taxonomia parazitofaunei (tab. 1) este încadrată în 4 clase, 7 ordine, 12 familii,
14 genuri şi 15 specii, dintre care 1 specie parazitară aparţine clasei Trematoda, 7
specii - clasei Cestoda, 5 specii – clasei Secernentea, iar 2 specii fac parte din clasa
Adenophorea [30].
Diversitatea variată a parazitofaunei este influenţată şi de faptul că ecosistemele
investigate din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” includ o vegetație de subarboret
dens de stejar, carpen, frasin, lemn râios, alun, corn și o vegetație ierboasă abundentă
și densă de specii higrofile și de luncă. Totodată, ecosistemele reprezintă zone
recreaționale pentru vizitatori, ceea ce denotă un risc major de contact direct sau
indirect cu rozătoarele, sporind astfel, pericolul vehiculării unor specii de paraziți de la
fauna sălbatică la om.
Analiza cantitativă a indicilor parazitologici pune în evidență o prevalență cu
Plagiorchis elegans de 13,8%, o intensitate de 3,8 ex, iar abundența de 0,51 ex, respectiv
cu Mesocestoides lineatus larvae – 14,0%, 1,5 ex, 0,2 ex, Paranoplocephala omphalodes
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– 10,3%, 2,7 ex, 0,28ex, Rodentolepis straminea – 69,0%, 3 ex, 0,2 ex, Hydatigena
taeniaeformis larvae– 10,3%, 1 ex, 0,1 ex, Catenotaenia cricetorum – 10,3%, 2,7 ex,
0,28 ex, Skrjabinotaenia lobata – 10,3%, 3 ex, 0,31 ex, Taenia pisiformis – 13,7%, 1,0
ex, 0,14 ex, Capillaria hepatica – 27,5%, iar intensitatea este medie (+++), Syphacia
stroma – 17,2%, 94,0 ex 22,8 ex, 22,8 ex, Syphacia obvelata – 24,1%, 84,9 ex, 23,4 ex,
Heligmosomoides polygyrus – 10,0%, 5,3 ex, 0,72 ex, Strongyloides ratti – 6,9%, 23,3
ex, 2,4 ex, Mastophorus muris – 17,2%, 3,6 ex, 0,62 ex și cu Trichocephalus muris
prevalența este 17,2%, intensitatea este 3,8 ex, iar abundența este 0,65 ex.
Tabelul 1. Diversitatea parazitofaunei la C. glareolus.
Clasa
Trematoda

Familia

Prevalenţa, %

Intensitatea, ex

Abundenţa, ex

P. elegans

13,8

3,8

0,51

S. lobata

10,3

3,0

0,31

C. cricetorum

10,3

2,7

0,28

Anoplocephalidae

P. omphalodes

10,3

1,0

0,1

Hymenolepididae

R. straminea

69,0

3,0

0,2

H. taeniaeformis

10,3

1,0

0,1

T. pisiformis

13,7

1,0

0,1

M. lineatus

14,0

1,5

0,2

S. obvelata

24,1

84,9

23,4

Plagiorchidae
Catenotaeniidae

Cestoda

Taeniidae
Mesocestoididae
Oxyuridae
Secernentea

Adenophorea

Specia

S. stroma

17,2

94,0

22,8

Heligmosomidae

H. polygyrus

10,0

5,3

0,72

Spirocercidae

M. muris

17,2

3,6

0,6

Strongyloididae

S. ratti

6,9

23,3

2,4

Trichuridae

T. muris

17,2

3,8

0,6

Capilariidae

C. hepatica

27,5

+++

-

Sumând datele obținute, constatăm o încărcătură parazitară sporită la
specimenele investigate: ponderea speciilor din clasa Trematoda constituie 6,7%, a
speciilor din clasa Cestoda – 46,7%, din Secernentea – 33,3%,iar a celor din clasa
Adenophorea – 13,3%.
Endoparazitismul este caracterizat de 3 specii (20,0%) de biohelminți cu parazitism
obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae, M. lineatus
larvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți (P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P.
omphalodes , R. straminea, M. muris) și 6 specii (40,0%) de geohelminți (S. stroma,
S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygyrus , S. ratti) cu parazitismul obligatoriu
staționar imaginal.
Tipologia evolutivă este reprezentată de 6 specii parazitare (40,0%), care se
dezvoltă după modelul monoxen (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H.
polygyrus, S. ratti), 9 specii (60,0%) cu evoluție polixenă, inclusiv 7 specii (77,8%) cu
dezvoltare după modelul dixen cu prezența formelor exogene (H. taeniaeformis larvae,
T. pisiformis larvae, M. muris, S. lobata, C. cricetorum, P. omphalodes , R. straminea)
și 2 specii (22,2%) cu evoluție după modelul trixen (P. elegans, M. lineatus larvae).
Caracteristica habituală (fig. 1) este reprezentată de 2 specii (13,3%) cu localizare
gastrică (P. elegans, M. muris), 7 specii (46,7%) cu localizare în intestinul subțire (S.
lobata, C. cricetorum, P. omphalodes, R. straminea, S. stroma, H. polygyrus, S. ratti),
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2 specii (13,3%) cu localizare în intestinul gros (S. obvelata, T. muris), 3 specii
(20,0%) cu localizare în cavitatea toracală și abdominală (H. taeniaeformis larvae,
T.pisiformis larvae, M. lineatus larvae) și 1 specie (6,7%) cu localizare în parenchimul
hepatic (C. hepatica).

Figura 1. Caracteristica habituală a helminților la C. glareolus.

Caracteristica epidemiologică (tab. 2) denotă 4 categorii de parazitoze (zoonotice,
epizootice, mixte, caracteristice rozătoarelor). Din categoria parazitozelor cu impact
zoonotic (parazitozoonoze) fac parte 3 specii din încrengătura Nematoda (Syphacia
stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), 1 specie cu impact epizooticîncadrată în
clasa Cestoda (Taenia pisiformis larvae), 4 specii cu impact mixt(zoonotic+epizootic),
inclusiv 1 specie din clasa Trematoda (Plagiorchis elegans), 2 specii din clasa Cestoda
(Mesocestoides lineatus larvae, Hydatigena taeniaeformis larvae) şi 1 specie din
încrengătura Nematoda (Capillaria hepatica), iar specii caracteristice rozătoarelor
studiate (Cricetidae) s-au constatat în total 7, inclusiv 3 specii din clasa Cestoda
(Skrjabinotaenia lobata, Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum)
şi 4 specii din încrengătura Nematoda (Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus
muris, Mastophorus muris, Rodentolepis straminea).
Analizând bioecologia paraziților, constatăm că speciile parazitare cu impact
zoonoticMesocestoides lineatus larvae și Hydatigena taeniaformis larvae din clasa
Cestoda, parazitează în forma adultă în intestin la carnivore (Canis lupus, Vulpes vulpes,
Felis catus), iar forma larvară numită Metacestoda (Cisticercus fasciolaris) parazitează
în ficat și cavitatea peritoneală la rozătoare şi om Capillaria hepatica este un geohelmint
care parazitează în ficat la rozătoare, lagomorfe (leporide), suine, carnivore, primate și
om, iar vulpea are rol de gazdă vector mecanic, care vehiculează formele parazitare.
Syphacia stroma și Syphacia obvelata sunt ageohelminți fără dezvoltare în mediul
ambiant și parazitează intestinul subțire și gros la rozătoare și om.
Specia cu impact epizooticTaenia pisiformis larvae este un biohelmint,
care parazitează în stadiu adult în intestin la carnivore (Canis lupus, Vulpes
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vulpes, Felis catus), iar în stadiu larvar se localizează pe viscere în cavitatea
peritoneală la rozătoare.
Speciile Skrjabinotaenia lobata, Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia
cricetorum din clasa Cestoda şi Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus
muris, Mastophorus muris, Rodentolepis straminea din încrengătura Nematoda sunt
caracteristice rozătoarelor și parazitează în intestin.
Tabelul 2. Caracteristica epidemiologică a parazitofaunei la C.glareolus.
Trematoda

Clasa
Cestoda

Zoonotic

-

-

Epizootic

-

T. pisiformis
H. taeniaeformis
M. lineatus

Impact

Mixt

Rozătoare

P. elegans

P. omphalodes
C. cricetorum
S. lobata

Total

Nematoda
S. stroma
S. obvelata
S. ratti
-

1 specie

C. hepatica

4 specii

H. polygyrus
T. muris
R. straminea
M. muris

7 specii

3 specii

Rezultatele cercetărilor efectuate în Republica Moldova la începutul anilor’ 60,
diferă de ale noastre. Astfel, prevalența cestoduluiP. omphalodes la M. arvalis era de
0,76%, C. cricetorum la M. arvalis – 1,51%, la C. glareolus – 22,32%, iar S.lobata la
A. flavicollis constituia 4,37% și la A. sylvaticus – 2,67%. Unele specii din încrengătura
Nematoda cum ar fi Heligmosomoides polygyrus – la A. flavicollis constituia 0,95%,
la A. sylvaticus – 1,06%, Trichocephalus muris la A. sylvaticus – 1,62%, iar la Mus
musculus era de 2,5%. Cele mai abundente specii s-au dovedit a fi Syphacia obvelata la
A. flavicollis cu intensitatea de 21,92% și Syphacia stroma – 10,47% [24].
În România, la 13 specii de rozătoarele mici (Crocidura leucodon, C. suaveolens,
Sorex araneus, S. minutus, Neomys anomalus, Apodemus agrarius, A. flavicollis, A.
sylvaticus, A. uralensis, Microtus agrestis, M. arvalis, M. subterraneus, C. glareolus)
s-au constatat 29 de specii parazitare, dintre care: 3 specii (10,3%) din clasa Digenea,
14 specii (48,3%) din clasa Cestoda, 1 specie (3,5%) din clasa Acanthocephala și 11
specii (38,0%) din clasa Nematoda [3].
În Rusia, parazitofauna la A. flavicollis este constituită din 16 taxoni: 16 specii
(18,8%) din clasa Trematoda, 4 specii (25,0%) din clasa Cestoda, 8 specii (50,0%) din
clasa Nematoda și 1 specie (6,25%) din clasa Acanthocephala [27].
În Lituania, după cum urmează: Trichocephalus muris cu o prevalență de
33,3% la C. glareolus, 16,7% – Microtus agrestis; Syphacia sp. – 33,3% la
M. agrestis [25, 26].
În Ungaria, rezultatele investigațiilor parazitologice efectuate la Mus musculus
denotă o prevalență a unor specii parazitare după cum urmează: Trichocephalus muris
de 8,5%, Heligmosomoides polygyrus – 10,8%, Syphacia obvelata – 5,4%, iar Syphacia
stroma – 0,2% din cazuri [12].
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Așadar, comparativ cu anii precedenți, rezultatele obținute denotă o majorare
considerabilă a indicilor invazionali. Acest fapt se datorează, probabil, suprafețelor
mari de pârloage cu condiții favorabile pentru dezvoltarea rozătoarelor mici. Totodată,
sporirea considerabilă a numărului de vulpi (de 10–20 ori), în hrana cărora predomină
rozătoarele mici (70%), favorizează răspândirea formelor parazitare libere în diferite
arealuri [16, 17].
Rezultatele studiului bioecologic dovedesc faptul că rozătoarele mici investigateau
rolul de formare și menținere a focarelor de parazitoze cu risc zoonotic și epizootic,
contribuind, totodată, la stabilitatea funcţională a biosistemelor parazitare și
determină caracterul de focalitate naturală a biocenozelor din ecosistemele naturale şi
antropizate.
Protecția biodiversităţii a devenit o problemă majoră la nivel mondial, cu interes
sporit în ultimele decenii, din cauza intensificării factorului antropic cu impact
negativ asupra ecosistemelor naturale. În acest context este inevitabilă monitorizarea
biodiversităţii pentru asigurarea unui echilibrul dinamic și constant.
Concluzii
1.
Structura taxonomică a parazitofaunei la C. glareolus este constituită din 4
clase, 7 ordine, 12 familii, 14 genuri şi 15 specii, dintre care 1 specie parazitară aparţine
clasei Trematoda, 7 specii - clasei Cestoda, 5 specii - clasei Secernentea, iar 2 specii
fac parte din clasa Adenophorea.
2.
Investigarea parazitologică a speciei respective pune în evidență o prevalență
cu Plagiorchis elegans de 13,8% din cazuri, cu Mesocestoides lineatus larvae – de
14,0%, Paranoplocephala omphalodes – 10,3%, Rodentolepis straminea – 69,0%,
Hydatigena taeniaeformis larvae – 10,3%, Catenotaenia cricetorum – 10,3%,
Skrjabinotaenia lobata – 10,3%, Taenia pisiformis– 13,7%, Capillaria hepatica
– 27,5%, Syphacia stroma – 17,2%, Syphacia obvelata – 24,1%, Heligmosomoides
polygyrus – 10,0%, Strongyloides ratti – 6,9%, Mastophorus muris – 17,2%, iar cu
Trichocephalus muris este de 17,2% din cazuri.
3.
Endoparazitismul este caracterizat de 3 specii (20,0%) de biohelminți cu
parazitism obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae, M.
lineatus larvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți (P. elegans, S. lobata, C. cricetorum,
P. omphalodes , R. straminea, M. muris) și 6 specii (40,0%) de geohelminți (S. stroma,
S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygyrus, S. ratti) – cu parazitismul obligatoriu
staționar imaginal.
4.
Caracteristica epidemiologică a parazitozelor este reprezentată de 3 specii
cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), având
o pondere de 20,0%, de 1 specie cu impact epizootic (Taenia pisiformis), respectiv
6,6%, de 4 specii cu impact mixt (Plagiorchis elegans, Hydatigena taeniaformis,
Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) – 26,7% și de 7 specii caracteristice
rozătoarelor (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetoru, Skrjabinotaenia
lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea,
Mastophorus muris) cu o pondere de 46,7%.
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MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA
ПРОДУКТИВНОСТЬ И АККУМУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИЯ
(IV) ЦИАНОБАКТЕРИЕЙ SPIRULINA PLATENSIS ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ НА СРЕДЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГЕРМАНИЙ СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Джур Светлана, 2Бульмага Валентина, 2Зосим Лилиана, 1Рудь Людмила,
1
Кирияк Татьяна, 1Чепой Лилиана, 2Гуля Аурелиан, 1Рудик Валерий

1

Институт Микробиологии и Биотехнологии
Молдавский Государственный Университет

1
2

Rezumat

S-a studiat nivelul acumulării germaniului (IV) și modificările induse în productivitatea
cianobacteriei Spirulina platensis la cultivare pe mediu cu adaos de compuși anorganici
și organici ai germaniului. Compușii germaniului au fost suplimentați la mediul nutritiv
al spirulinei în trei concentrații: 10, 20 și 30 mg/l, în prima zi de cultivare. S-a stabilit,
că acumularea germaniului de către celulele cianobacteriene depinde de concentrația
administrată a compusului. Nivelul maximal de acumulare al germaniului (75,7 mg%)
s-a determinat în cazul utilizării GeSe2 în concentrație de 30 mg/l. Suplimentarea
mediului nutritiv al spirulinei cu unii dintre compușii germaniului (IV) testați a condus
la o scădere a creșterii comparativ cu controlul. Compușii GeSe2, MesGe(F)PHMes
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Rezumat

S-a studiat nivelul acumulării germaniului (IV) și modificările induse în productivitatea
cianobacteriei Spirulina platensis la cultivare pe mediu cu adaos de compuși anorganici
și organici ai germaniului. Compușii germaniului au fost suplimentați la mediul nutritiv
al spirulinei în trei concentrații: 10, 20 și 30 mg/l, în prima zi de cultivare. S-a stabilit,
că acumularea germaniului de către celulele cianobacteriene depinde de concentrația
administrată a compusului. Nivelul maximal de acumulare al germaniului (75,7 mg%)
s-a determinat în cazul utilizării GeSe2 în concentrație de 30 mg/l. Suplimentarea
mediului nutritiv al spirulinei cu unii dintre compușii germaniului (IV) testați a condus
la o scădere a creșterii comparativ cu controlul. Compușii GeSe2, MesGe(F)PHMes
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și ArP=C(Cl)Ge(F)-(Tip)t-Bu au stimulat productivitatea cu 25,4%, 11,1%, 8,9%,
respectiv, comparativ cu controlul.
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, compuși ai germaniului, productivitatea, acumulare
Depus la redacție 24 iunie 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Djur Svetlana, Institutul de Microbiologie și
Biotehnologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova, e-mail:
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Введение
Германий не относится к эссенциальным элементам живых организмов,
но благодаря своим биологическим свойствам и терапевтическим эффектам,
является важным микроэлементом. Считается, что органический германий ведет
себя аналогично гемоглобину, несущему в себе отрицательный заряд, и участвует
в процессе переноса кислорода в тканях организма, предупреждая развитие
кислородной недостаточности (гипоксии) на тканевом уровне, а также повышает
иммунный статус организма, подавляя процессы размножения микробных
клеток, активируя макрофаги; имеет противогрибковые, противовирусные и
антибактериальные свойства. Он является мощным антиоксидантом – блокатором
свободных радикалов в организме; задерживает развитие злокачественных
новообразований и препятствует появлению метастаз; регулирует все клапанные
системы пищеварения, венозной системы; уменьшает боль (соединения германия
блокируют движение электронов в нервных клетках, тем самым купируя боль);
способствует предотвращению накопления тяжелых металлов [1, 13, 21, 26, 28].
Пищевые добавки, содержащие германий, впервые стали известны в 1970
году в Японии, а позже
п
и в других странах [22]. Испытания различных германий
- органических соединений в опытах на животных и в клинических испытаниях
на людях показали, что они в разной степени положительно влияют на организм
человека и животного [9, 11]. В литературе есть данные об отрицательном
влиянии препаратов, содержащих германий, что связано в первую очередь с
некачественным производством (с содержанием большого количества примесей
неорганического германия), неправильным потреблением и несоблюдением
дозировки [6, 20, 22].
Несмотря на положительный терапевтический эффект германия,
неорганические соединения германия являются токсичными [4]. Использование
цианобактерии Spirulina platensis в качестве биотехнологического объекта для
биотрансформации неорганической формы германия в органическую позволило
бы получить биокомплекс природного носителя – спирулины и встроенного в его
структуру органического германия.
Некоторые исследования [8, 24-25, 27] показали, что влияние оксида
германия на водоросли зависит от нескольких факторов: вводимой концентрации
соединения, вида и штамма водорослей, длительности культивирования и др.
Можно предположить, что использование органических соединений германия
окажется более благоприятным для роста культуры, нежели неорганических и
позволит получить новый, более безопасный источник органического германия,
но уже природного происхождения. Поэтому для получения биомассы спирулины,
обогащенной германием, представляет интерес использование в процессе её
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культивирования химических соединений, содержащих неорганический и
органический германий различной природы.
Таким образом, целью данной работы являлось изучение влияния соединений
германия различной природы на рост и продуктивность цианобактерии Spirulina
platensis, а также на уровень накопления германия в ее биомассе.
Материалы и методы
Объект изучения: Штамм цианобактерии Spirulina platensis CNMNCB-11 [18].
Процесс и условия культивирования. Культивирование осуществлялось на
модифицированной минеральной среде Zarrouk в колбах Эрленмейера с объемом
суспензии спирулины в питательной среде 100 мл. В среду были добавлены 2
неорганических соединения германия: GeO2 и GeSe2, а также 7 органических
соединений, содержащих германий: Mes2GeCl2 - (FM-1), MesGe(OMe)2 (FM-2), ArP=C(Cl)Ge(F)(Tip)t-Bu - (FM-3), ArP=C(Te) Ge(Tip)t-Bu - (FM-8),
ArP=C(SeSe)Ge(Tip)t-Bu – (FM-9), ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu - (FM-10)
и Mes2Ge(F)-PHMes - (FM-11). Соединения были добавлены в среду в следующих
концентрациях: 10, 20 и 30 мг/л в первый день культивирования. Для растворения
органических соединений германия был использован изопропанол, поскольку
они нерастворимы в воде. Такое же количество изопропанола было добавлено
в контрольную пробу. Что касается неорганических соединений германия, то в
случае GeO2 была использована стандартная среда Zarrouk, а в случае GeSe2 среда Zarrouk с уменьшенным содержанием соды и сульфатов (2 г/л и 0,4 г/л
соответственно).
На протяжении всего срока культивирования соблюдались следующие
параметры: количество инокулята – 0,4-0,45г/л АСБ; температура 28-32oC,
pH среды 8-10, освещение - 37-55 мкмоль фотонов/м2/с. Культура ежедневно
перемешивалась в течении двух часов на универсальной лабораторной
мешалке типа WU-4 с частотой колебаний 2500 Гц. Продолжительность цикла
культивирования - 144 часа.
Методы исследования:
Продуктивность спирулины: Продуктивность спирулины в контрольном и
экспериментальных вариантах определяли спектрофотометрически с пересчетом
клеточной массы в абсолютно сухую биомассу (АСБ). Продуктивность выражали
в г/л абсолютно сухой биомассы (АСБ) и в % по сравнению с контролем для
сравнительного анализа результатов исследования [17, 19].
Содержание
германия
в
биомассе
спирулины
определяли
спектрофотометрическим методом с использованием фенилфлуорона [14]. Все
полученные экспериментальные результаты были статистически обработаны
с применением описательных статистических инструментов, а расчет
статистических показателей проводился с использованием возможностей
MS Excel.
Тест Граббса применялся как тест на достоверность, а тест Стьюдента в
качестве теста на значимость. При анализе данных, представленных в статье,
указываются те различия между полученными данными, для которых P <0,01
или P <0,05.
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Результаты и обсуждения
Согласно литературным данным [2, 10, 23], разные микроорганизмы
демонстрируют совершенно разные уровни толерантности к германию. Также
они накапливают различные количества германия, либо путем адсорбции на
поверхности клетки, либо активным транспортом [2, 10, 15, 23]. Был отмечен
ингибирующий эффект германия на рост диатомовых водорослей, которым
необходим кремний. Даже при концентрации 1 мг/л GeO2 значительно снижал рост
этих водорослей [5, 12], а в концентрации 10 мг/л практически подавлял их рост.
Это объясняется, по-видимому, тем, что биогеохимия германия тесно связана с
кремнием. Во многих случаях, (био-)геохимическое поведение германия можно
объяснить, рассматривая его как очень тяжелый изотоп кремния, с которым он
связан в относительно постоянном молярном соотношении 0,6*10-6. Отклонения
от этого соотношения имеют место в окружающей среде и являются следствием
и показателем более тесного комплексообразования германия с поверхностными
водами, богатыми органическим веществом [3, 16].
Что касается спирулины, то по некоторым данным [8], она более устойчива к
воздействию германия, по сравнению с диатомовыми водорослями и хлореллой.
Объясняется это возможно тем, что среда для культивирования имеет достаточно
высокий pН, а германий при значениях рН выше 9,5 постепенно переходит в
ионы германата (HGeO3) [7]. Эта измененная ионная форма германия является
менее токсичной и более легко адсорбируется клетками.
Для данного исследования были выбраны неорганические и органические
соединения, содержащие германий, которые добавлялись к среде в трех
концентрациях в 10, 20 и 30 мг/л.
На Рисунке 1 приведены экспериментальные результаты по аккумуляции
германия в биомассе и изменении уровня продуктивности спирулины при её
культивировании в присутствии соединений германия различной природы.
Согласно полученным данным, эти соединения по-разному влияют на рост
цианобактерии: наблюдается как стимулирующий эффект (FM-3, FM-8, FM-9, FM11) так и ингибирующий (FM-1, FM-2, FM-10). Рассмотрим каждое соединение
в отдельности, поскольку если даже соединение имеет стимулирующий эффект,
то он в большой степени зависит от вводимой концентрации соединения. Так
соединение FM-1 во всех трех исследуемых концентрациях отрицательно
влияет на продуктивность культуры, снижая её на 11% при концентрациях 10
и 30 мг/л по сравнению с контролем и на 17% при концентрации 20 мг/л. Что
касается накопления германия, то можно заключить, что уровень его накопления
в биомассе возрастает с повышением концентрации соединения в питательной
среде. Для этого соединения, максимальное накопление германия - 25,34 мг% в
биомассе было отмечено при концентрации 30 мг/л.
Химическое соединение FM-2 также не способствует приросту биомассы
спирулины, а наоборот приводит к ее снижению на 8 – 22% по сравнению с
контролем, в зависимости от вводимой концентрации. Накопление германия в
биомассе спирулины в присутствии FM-2 зависит от того, какая концентрация
соединения вводится в среду. Максимум накопления германия (22,29 мг%)
наблюдается при добавлении химического соединения FM-2 в концентрации
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20 мг/л. При концентрации 30 мг/л наблюдается резкое снижение накопления
германия, по сравнению с предыдущей концентрацией (20 мг/л) и составляет
8,65 мг%, что, по-видимому, можно объяснить возрастанием его токсичности с
увеличением концентрации.

Другое химическое соединение FM-3 в целом положительно влияет на
продуктивность спирулины. При более высоких концентрациях (20 и 30 мг/л)
соединения FM-3 наблюдается незначительное увеличение прироста биомассы.
Что касается накопления германия в биомассе, то с увеличением концентрации
соединения в среде, увеличивается и уровень его аккумуляции клетками
спирулины. Наибольшее содержание германия в 18,07 мг%, наблюдается при
концентрации FM-3 в 30мг/л.
Добавление соединений FM-8 и FM-9 не способствует изменению прироста
биомассы по сравнению с контролем. Отмечается тенденция к снижению
уровня продуктивности по сравнению с уровнем контроля при увеличении
концентрации соединения FM-8. Накопление германия в присутствии этих
химических соединений возрастает с повышением его концентрации в среде. При
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добавлении 30 мг/л соединения FM-8 было отмечено наибольшее накопление
германия в биомассе спирулины - 23,85 мг%. В случае 30 мг/л соединения
FM-9, уровень накопления германия в биомассе спирулины был значительно
меньше (12,81мг%).
Органическое соединение германия FM-10 показало его токсическое
действие на рост и продуктивность спирулины. При его добавлении к среде было
отмечено, что с увеличением концентрации соединения, уровень продуктивности
спирулины значительно снижается. При концентрации 10 мг/л наблюдалось
снижение прироста биомассы на 11,1%, а при 30 мг/л - на 24,5% по сравнению
с контролем. Что касается накопления германия, то следует отметить, что пик
накопления германия в биомассе - 17,49 мг%, был отмечен при его концентрации
в среде 20 мг/л.
В случае FM-11 продуктивность культуры остается на уровне контроля
с незначительным увеличением при его концентрации 30 мг/л. Степень
аккумуляции германия цианобактерией S. platensis напрямую зависит от
концентрации химического соединения FM-11 в среде: чем она выше, тем выше
накопление германия в биомассе спирулины. Наибольшее накопление германия
29,07мг% было отмечено при добавлении FM-11 в концентрации 30 мг/л.
Результаты по изучению влияния неорганических соединений германия
(GeO2 и GeSe2) на рост и продуктивность цианобактерии Spirulina platensis
представлены на Рисунке 1Б. Исходя из полученных данных, видно, что диоксид
германия оказывает ингибирующее действие на рост цианобактерии. Чем выше
уровень концентрации соединения в среде, тем ниже продуктивность спирулины.
В своих исследованиях, Cao Ji-Xiang [8] использовал более высокие концентрации
соединения GeO2, при культивировании цианобактерии Spirulina platensis (5-100
мг/л). Он отмечает, что, если концентрация германия превышает 100 мг/л, культура
начинает терять спиральную форму, нити становятся фрагментарными, а сама
культура приобретает желтоватый цвет. Оптимальной концентрацией он считает
35 мг/л. Такое различие в данных, по-видимому, объясняется особенностями
штаммов цианобактерии, а также условиями культивирования.
В нашем исследовании, при накоплении германия наблюдается следующая
тенденция: с увеличением концентрации соединения в среде, увеличивается и
уровень его накопления в биомассе. Так максимальное накопление германия в
31,21 мг% отмечено при добавлении GeO2 в максимальной концентрации (30
мг/л). Wang Da-zhi [25] отмечает, что более низкая температура в основном влияет
на поглощение германия, а более высокая влияет на биохимическое образование
макромолекулярных соединений германия с белком, липидами и углеводами.
Другое неорганическое соединение германия - GeSe2 оказалось менее
токсичным нежели GeO2. Наибольший прирост биомассы был отмечен при более
низких концентрациях соединения, а с его увеличением начинал снижаться, и
при концентрации 30 мг/л достигал уровня контроля. При добавлении селенида
германия в концентрации 10 мг/л, значение продуктивности цианобактерии
достигало 1,32 г/л, что на 25,36% выше значения контроля. Стоит отметить, что,
хотя и наблюдается та же тенденция: с увеличением концентрации соединения
в среде увеличивается его накопление в биомассе спирулины, аккумулирование
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германия цианобактерией в присутствии селенида германия при этом
значительно выше, чем в присутствии GeO2. Максимальное содержание германия
(75,73 мг%) в биомассе спирулины было найдено при добавлении GeSe2 в
концентрации 30 мг/л.
Несмотря на то, что считается, что органические соединения германия менее
токсичны, чем неорганические, наши исследования показали, что те и другие в
равной степени не проявили значительного стимулирующего эффекта на рост
спирулины. Стоит отметить соединения GeSe2; FM-11 и FM-3, способствующие
увеличению продуктивности на 25,36%; 11,1% и на 8,9% по сравнению с
контролем, соответственно.
Так, все исследуемые химические соединения, в той или иной степени,
способствуют накоплению германия в биомассе спирулины. Максимальное
накопление германия (75,7 мг%) было отмечено при добавлении GeSe2 в
концентрации 30мг/л. Также, стоит отметить соединение GeO2, при концентрации
30 мг/л которого, аккумулировалось 31,2 мг% германия в биомассе. Что касается
органических соединений германия, то соединения можно расположить в
следующей последовательности по способности спирулины к аккумулированию
германия (мг%): FM-2 (8,65) < FM-9 (12,81) < FM-10 (15,84) < FM-3(18,07)
< FM-8 (23,85) < FM-1 (25,34) < FM-11 (29,07).
На основании данных по вводимой концентрации соединений, содержащих
германий, и содержанию германия в биомассе спирулины были расчитаны
коэффициент детерминации и коэффициент корреляции, которые приведены
в Таблице1. Корреляционный анализ показал, что практически для всех
соединений наблюдается прямая зависимость накопления германия в биомассе
спирулины от величины добавляемой концентрации соединения: чем выше
концентрация соединения, тем выше уровень аккумулирования германия
клетками спирулины. Исключение составляют два соединения: MesGe(OMe)2 (FM-2) и ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu - (FM-10).
Таблица 1. Корреляция между концентрацией соединения и содержанием
германия, аккумулированным клетками цианобактерии S. platensis.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Соединение
GeO2
GeSe2
Mes2GeCl2 - (FM-1)
MesGe(OMe)2 - (FM-2)
ArP=C(Cl)Ge(F)(Tip)t-Bu - (FM-3)
ArP=C(Te) Ge(Tip)t-Bu - (FM-8)
ArP=C(SeSe)Ge(Tip)t-Bu – (FM-9)
ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu-(FM-10)
Mes2Ge(F)-PHMes - (FM-11)

Коэффициент
Коэффициент
детерминации R2 корреляции
0,9017
0,95
0,9659
0,98
0,9868
0,99
0,1268
0,36
0,8001
0,89
0,8969
0,95
0,9788
0,99
0,5866
0,77
0,9651
0,98

Таким образом, все исследуемые химические соединения германия не
проявили значительного стимулирующего эффекта, а некоторые даже наоборот –
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ингибирующий, в независимости от природы соединения. Накопление германия
клетками спирулины в большинстве случаев зависит от вводимой концентрации
соединения, а не от природы соединения.
Выводы
Цианобактерия Spirulina platensis CNMN-CB-11 проявила относительно
высокую толерантность к следующим германий - содержащим соединениям:
ArP=C(Cl)Ge(F)(Tip)t-Bu,
ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu,
ArP=C(SeSe)Ge(Tip)t-Bu,
Mes2Ge(F)-PHMes и GeSe2. По сравнению с данными, полученными на других
видах водорослей, наш штамм более устойчив к высоким концентрациям этого
элемента. В присутствии соединений GeSe2; MesGe(F)-PHMes и ArP=C(Cl)Ge(F)
(Tip)t-Bu происходит увеличение продуктивности Spirulina platensis CNMNCB-11 на 25,36%, 11,1% и на 8,9% соответственно, по сравнению с контролем.
При культивировании данного штамма в присутствии Mes2GeCl2, MesGe(OMe)2,
ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu и GeO2 продуктивность снижается, но штамм
способен накапливать германий в достаточно высоких количествах (до 75,7 мг%
в случае GeSe2).
Большинство исследуемых соединений германия могут быть использованы
для получения биомассы спирулины, с повышенным содержанием германия.
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germaniului de către cianobacteria Spirulina platensis la cultivarea ei în prezența unor
compuși neorganici și organici ai acestui element, conținutul de proteină în biomasă
prezintă niveluri (cu mici variații) în limitele controlului. Compușii organici Mes2Ge(F)PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu și Mes2GeCl2 la o concentrație a lor de
10 mg/l contribuie la creșterea cu 13,0-15,0% a conținutului de proteine în biomasa
de spirulină. Pentru ficobiliproteine este caracteristică o creștere a conținutului lor în
biomasă. Cel mai mare conținut de ficobiliproteine, cu 25,5-36,2% s-a determinat în
cazul compusului ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, precum și în prezența concentrațiilor de 30
mg/l GeO2 și 10 mg/l GeSe2.
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, compuși ai germaniulu, accumularea, proteine,
ficobiliproteine.
Depus la redacție 24 iunie 2020
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Введение
Недостаточная обеспеченность населения микроэлементами является
очень серьезным фактором, отрицательно влияющим на состояние здоровья
населения и особенно детей. Вследствие этого необходима пищевая коррекция
микроэлементного статуса путем широкого использования в повседневном,
а также профилактическом и лечебном питании продуктов, обогащаемых
микроэлементами, и биологически активных добавок к пище (БАД) –
дополнительных источников этих микроэлементов. К сожалению, во многих
случаях для производства БАД специализированных продуктов применяются
неорганические соли микроэлементов, обладающие, во-первых, в большинстве
случаев относительно невысокой усвояемостью и, во-вторых, сравнительно низким
пределом допустимой концентрации, что повышает опасность их токсического
действия при возможных передозировках [20]. Так как в повседневной жизни
человек потребляет микроэлементы в основном в органической форме в
составе растительных и животных продуктов, использование в пищевых целях
органических соединений для большинства микроэлементов представляется
более оправданным, чем применение их неорганических соединений. Поэтому,
как никогда актуален поиск новых пищевых источников микроэлементов со
сбалансированным составом природного происхождения.
Одним из таких пищевых источников органических форм микроэлементов
является цианобактерия S. platensis, благодаря легкой усвояемости,
биохимическому составу и способности во время роста аккумулировать
микроэлементы из питательной среды, включая их в состав своих макромолекул
[8, 11-12]. Биокомпоненты S. platensis обладают фармакологическими свойствами
- это микро- и макроэлементы, свободные аминокислоты, пептиды, каротиноиды,
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и т.д. [3, 9-10]. В то же время
спирулина представляет собой очень удобную матрицу для встраивания
микроэлементов. Одним из важнейших полезных свойств спирулины является
антиоксидантное действие, которое может быть существенно усилено путем
включения в ее состав биодоступного германия [12].
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Органический германий обладает широким спектром биологического
действия: обеспечивает перенос кислорода к тканям организма, повышает его
иммунный статус, проявляет антивирусную и противоопухолевую активность.
Перенося кислород, он предупреждает развитие кислородной недостаточности на
тканевом уровне, уменьшает риск развития и так называемой кровяной гипоксии,
возникающей при уменьшении гемоглобина в эритроцитах [1, 6, 16, 18, 21].
Во многих растениях, издавна применяемых в китайской и тибетской
медицине, содержится повышенное количество германия [1]. Среди растений,
способных адсорбировать германий и его соединения из почвы, лидером
является женьшень. Кроме того, он содержится в чесноке, томатах (томатном
соке), бобах, есть он в рыбе и морских продуктах [19]. Однако для обеспечения
суточной потребности организма в германии необходимо выпивать, например,
до 10 л томатного сока в день или съедать до 5 кг лососины, что нереально по
физическим возможностям организма человека [17].
В некоторых странах Восточной Азии (Япония, Корея, Тайвань, Китай)
германий широко потребляется из следующих источников: продукты
с повышенным содержанием германия (женьшень, водяной орех, семя
крушины, чеснок и окопник), пищевые добавки, содержащие органический
германий и др. [1, 4, 15].
При получении биомассы, обогащенной германием, важно изучить как
соединения, содержащие германий, влияют не только на условия накопления
этого элемента в биомассе, но и на ее биохимический состав, в частности, на
содержание белка и фикобилипротеинов. Содержание белка доходит до 70% в
спирулине [14] и оно является одним из главных биохимических показателей
физиологического состояния цианобактерии, а фикобилипротеины играют
немаловажную роль в фотосинтетическом механизме клетки. Если содержание
этих клеточных компонентов значительно снижается, то это говорит о токсичности
культуры. А так как биомасса спирулины рассматривается в качестве полезного,
сбалансированного по составу пищевого источника германия, предназначенного
в первую очередь для использования в профилактических целях в составе БАД
и фармацевтических препаратов, показатели этих биохимических компонентов
должны быть в норме.
Таким образом, целью данной работы являлось изучение изменения
содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия в
биомассе цианобактерии Spirulina platensis при ее культивировании в присутствии
германий - содержащих соединений различной природы.
Материалы и методы
Объект изучения: Штамм цианобактерии Spirulina platensis CNMNCB-11 [13].
Процесс и условия культивирования. Культивирование осуществлялось на
модифицированной минеральной среде Zarrouk в колбах Эрленмейера с объемом
суспензии спирулины в питательной среде 100 мл. В среду были добавлены
два неорганических соединения германия: GeO2 и GeSe2 и 7 органических
соединений, содержащих германий: Mes2GeCl2 - (FM-1), MesGe(OMe)2
-(FM-2), ArP=C(Cl)Ge(F)(Tip)t-Bu - (FM-3), ArP=C(Te) Ge(Tip)t-Bu - (FM-8),
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ArP=C(SeSe)Ge(Tip)t-Bu – (FM-9), ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu - (FM-10)
и Mes2Ge(F)-PHMes - (FM-11). Соединения были добавлены в среду в следующих
концентрациях: 10, 20 и 30 мг/л в первый день культивирования. Для растворения
органических соединений германия был использован изопропанол, поскольку
они нерастворимы в воде. Такое же количество изопропанола было добавлено в
контроль. Что касается неорганических соединений германия, то в случае GeO2
была использована стандартная среда Zarrouk, а в случае GeSe2 - среда Zarrouk с
уменьшенным содержанием соды и сульфатов (2 г/л и 0,4 г/л соответственно).
На протяжении всего срока культивирования соблюдались следующие
параметры: начальная плотность культуры (иннокулят) – 0,4-0,45г/л АСБ;
температура 28-32oC, pH среды 8-10, освещение - 37-55 мкмоль фотонов /
м2/с. Культура периодически перемешивалась на универсальной лабораторной
мешалке типа WU-4 с частотой колебаний 2500 Гц. Продолжительность цикла
культивирования - 144 часа.
Методы исследования:
Содержание белка в биомассе было определено спектрофотометрически по
методу Лоури с использованием реактива Фолина - Чокальтеу [5].
Содержание фикобилипротеинов было определено спектрофотометрически
в водном экстакте, полученном из биомассы спирулины с использованием
молярного коэффициента для фикоцианина и алофикоцианина [2].
Содержание германия в биомассе спирулины было определено
спектрофотометрическим методом с использованием фенилфлуорона [7].
Все полученные экспериментальные результаты были статистически
обработаны с применением описательных статистических инструментов, а
расчет статистических показателей проводился с использованием возможностей
MS Excel.
Тест Граббса применялся как тест на достоверность, а тест Стьюдента в
качестве теста на значимость.
При анализе данных, представленных в статье, указываются те различия
между полученными данными, для которых P <0,01 или P <0,05.
Результаты и обсуждения
Введение в питательную среду нового химического соединения, может
привести к существенному изменению биохимического состава биомассы
цианобактерии, поскольку в зависимости от природы соединения, клетки
спирулины могут активно накапливать и подвергать трансформации химические
элементы из состава введенного соединения. Это может как улучшить, так
и негативно сказаться на качестве полученной биомассы. Одним из главных
биохимических показателей физиологического состояния цианобактерии
является белок, поскольку его содержание достигает 70% [14].
На Рисунке 1 представлены результаты по содержанию белка и накоплению
германия в биомассе S. platensis при ее культивировании в присутствии германий
– содержащих соединений, различной природы.
Согласно полученным данным, органические соединения германия по
- разному влияют на синтез белка клетками цианобактерии, проявляя как
стимулирующий, так и ингибирующий эффект (рис.1А.).
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Накопление германия при этом, для большинства соединений зависит в
первую очередь от вносимой концентрации. Так, при добавлении соединения
FM-1 в концентрациях 10 и 20 мг/л наблюдается увеличение содержания белка
на 13,0% и 11,9%, соответственно по сравнению с контролем. Дальнейшее
увеличение концентрации FM-1 приводит к снижению количества белка до
уровня контроля. Наибольшее содержание белка (72,32% АСБ), было отмечено
при добавлении соединения FM-1 в концентрации 10 мг/л. При этом, накопление
германия в присутствии данного соединения, увеличивается с ростом добавляемой
концентрации в среду культивирования (от 17,7 мг% до 25,3 мг%).
Присутствие соединения FM-2 в среде при культивировании цианобактерии
негативно сказывается на синтезе белка. Уровень его содержания во всех
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вариантах ниже значения контроля (так при концентрации 10 мг/л количество
белка в биомассе уменьшается на 14,5%). Наоборот, аккумуляция германия,
увеличивается до достижения концентрации соединения в 20 мг/л. Дальнейшее
увеличение концентрации приводит к снижению уровня накопления германия.
Добавление соединений FM-3 и FM-8 во всех изученных концентрациях, не
способствует существенным изменениям в содержании белка по сравнению с
контрольной пробой. При этом, содержание германия в биомассе спирулины тем
выше, чем больше вводимая концентрация соединения.
Химическое соединение FM-9 отрицательно влияет на накопление белка:
чем выше вносимая концентрация соединения, тем ниже содержание белка по
сравнению с контролем. Меньшее снижение уровня содержания белка (на 3,5%)
было отмечено при наименьшей концентрации (10 мг/л) FM-9. Накопление
германия в присутствии этого соединения, наоборот растет с увеличением
концентрации, хотя и не так значительно по сравнению с другими соединениями
(12,8 мг% при концентрации 30 мг/л).
При добавлении соединения FM-10 в концентрации 10 мг/л наблюдается
увеличение содержания белка (на 15% по сравнению с контролем), но дальнейшее
повышение вводимой концентрации FM-10 отрицательно влияет на синтез
белка, приводя к незначительному снижению его уровня на 7%, по сравнению
с контрольной пробой. Для этого соединения, уровни накопленного германия
увеличиваются с 8,6 до 17,5 мг% при концентрациях FM-10 10-20 мг/л. При
концентрации 30 мг/л наблюдается снижение уровня аккумуляции германия в
биомассе спирулины, который составляет 15,8 мг%.
Как видно из Рисунка 1А, накопление германия при добавлении соединения
FM-11 прямо пропорционально вводимой концентрации германий - содержащего
соединения. Содержание белка в биомассе повышается при концентрации 10 мг/л
и составляет 72,3 % АСБ (что на 12,9% больше, чем в контроле). С дальнейшим
повышением концентрации вещества в среде содержание белка в биомассе
снижается. Так при концентрации вещества 30 мг/л, уровень белка ниже на 17,3%
по сравнению с контролем и составляет 52,9 % АСБ.
В присутствии неорганических соединений германия (GeO2 и GeSe2), при
повышении их концентрации в среде происходит увеличение уровня аккумуляции
германия, а количество белка в биомассе меняется не так существенно, как в
случае применения органических соединений (Рис 1Б). Минимальное накопление
германия - 26,3 мг% происходит в присутствии GeSe2 в концентрации 10 мг/л.
В этих же условиях наблюдается незначительное увеличение количества белка
в биомассе. При дальнейшем увеличении концентрации вещества происходит
также повышение уровня накопления германия, в то время как количество общего
белка снижается. Так, при добавлении селенида германия в концентрации 30
мг/л накопление германия в биомассе составляет 5,7 мг%, а количество белка
уменьшается на 13 % по сравнению с контролем.
Таким образом, в условиях аккумуляции германия цианобактерией Spirulina
platensis при ее культивировании в присутствии химических соединений
этого элемента различной природы, содержание белка в биомассе сохраняется
примерно на уровне контроля (с небольшой вариацией). Органические
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соединения Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu и Mes2GeCl2 в
концентрации 10 мг/л способствуют увеличению содержания белка в биомассе
спирулины на 13,0-15,0 %, по сравнению с контролем. Что касается аккумуляции
данного элемента в биомассе, то для большинства соединений (в пределах
исследуемых концентраций), чем выше содержание германия в среде, тем больше
его накапливается в биомассе. Исключение составляют органические соединения
FM-2 и FM-10 – при добавлении которых, в концентрации 30 мг/л, количество
накопленного германия снижается по сравнению с концентрацией 20 мг/л.
Влияние
соединений,
содержащих
германий,
на
количество
фикобилипротеинов в биомассе цианобактерии S. platensis и накопление германия
представлено на Рисунке 2.
Добавление соединений FM-2 и FM-3 не влияет на содержание
фикобилипротеинов. Их значения колеблятся в пределах контроля, в то
время как уровень содержания германия в биомассе спирулины растет
с 7,5 до 22,3 мг%.
Добавление соединения FM-1 также, как и в случае соединений FM-2 и FM-3,
значительно не влияет на уровень фикобилипротеинов. Только в концентрации
10 мг/л наблюдается снижение содержания фикобилипротеинов на 18,7% по
сравнению с контролем. Уровень накопления германия в биомассе спирулины
растёт с увеличением в питательной среде концентрации этого соединения.
Введение в среду соединений FM-8 и FM-9, во всех трех концентрациях,
способствует повышенному синтезу фикобилипротеинов в биомассе спирулины
(на 17,9 - 36,2% выше по сравнению с контролем). Наибольшее содержание
фикобилипротеинов - 22,35% АСБ (на 36% выше, чем в контроле) было отмечено
при добавлении FM-8 в концентрации 10 мг/л. С дальнейшим увеличением
концентрации добавляемого соединения содержание фикобилипротеинов
несколько снижается, но все равно достаточно высоко по сравнению с контролем.
В присутствии соединения FM-9 максимальное содержание фикобилипротеинов
- 20,6% АСБ (на 25,5% выше, чем в контроле) наблюдалось при концентрации
20 мг/л. Нужно отметить, что чем выше концентрация добавляемых соединений
FM-8 и FM-9, тем выше содержание германия в биомассе спирулины, но в
присутствии FM-8 при концентрации 30 мг/л, накапливается почти в два раза
больше элемента, чем в присутствии FM-9 при той же концентрации (23,85 мг%
и 12,81 мг%).
Органическое соединение германия FM-10 в концентрации 10 мг/л не влияет
на содержание фикобилипротеинов, однако с увеличением его концентрации
(20 и 30 мг/л) наблюдается ингибирование синтеза фикобилипротеинов, их
содержание уменьшается на 25,6% и на 44,5% соответственно по сравнению с
контролем. В данном случае, уровень аккумуляции германия увеличивается при
добавлении соединения в концентрациях 10 и 20 мг/л, а с дальнейшим увеличением
начинает снижаться.
Добавление
химического
соединения
FM-11
способствует
как
аккумулированию германия в биомассе, так и синтезу фикобилипротеинов,
особенно в концентрации 30 мг/л, содержание фикобилипротеинов при этой
концентрации составляет 20,74 %АСБ, что на 26,4% выше, чем в контрольной
пробе, а германия - 29,1 мг%.
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Присутствие неорганических соединений (GeO2 и GeSe2) в среде в целом
положительно влияет на синтез фикобилипротеинов (рисю 2В). Аккумуляция
германия в присутствии соединения GeO2 повышается с увеличением
концентрации вводимого соединения. Увеличение содержания германия
происходит одновременно с повышенным синтезом фикобилипротеинов в
биомассе спирулины. Максимальное содержание фикобилипротеинов 25,5%
АСБ, что на 32,7% больше, чем в контроле, было отмечено при добавлении GeO2
в концентрации 30 мг/л. При этом содержание германия составляет 31,2 мг%.
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Что касается второго неорганического соединения - GeSe2, то при концентрации
10 мг/л наблюдается максимальное содержание фикобилипротеинов (24,48% АСБ,
что на 17,8% выше контроля). C повышением вводимой концентрации селенида
германия (IV), содержание фикобилипротеинов начинает уменьшаться. Так,
при добавлении GeSe2 в концентрации 30 мг/л, содержание фикобилипротеинов
снижается на 13% по сравнению с контролем. При этом, накопление
германия прямо пропорционально вводимой концентрации соединения: чем
выше концентрация соединения, тем выше степень аккумуляции элемента.
Максимальное содержание германия (75,7мг%) в биомассе спирулины было
отмечено при концентрации GeSe2 в среде - 30 мг/л.
Таким образом, содержание фикобилипротеинов зависит от природы
и концентрации химического соединения. Наибольшее содержание
фикобилипротеинов (выше на 36,2%, 33,1% и 25,5%, чем в контроле) было
отмечено при добавлении химического соединения ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu в
концентрациях 10, 20 и 30 мг/л соответственно, аккумуляция германия при этом
составляла 4,8 мг%, 8,5 мг% и 23,9 мг%. Стоит также отметить, что присутствие
химических соединений Mes2Ge(F)-PHMes (30 мг/л) и ArP=C(SeSe)Ge(Tip)t-Bu
(20мг/л), приводит к увеличению содержания фикобилипротеинов на 26,4 и
25,5%, соответственно, по сравнению с контролем. При этом накопление германия
в биомассе спирулины составляет 29,1 мг% и 10,5 мг%. В случае неорганических
соединений германия, максимальное накопление фикобилипротеинов
(на 32,7% выше, чем в контроле) было отмечено в присутствии GeO2 в
концентрации 30 мг/л. В присутствии GeSe2 было отмечено максимальное
содержание фикобилипротеинов (на 17,8% выше, чем в контроле) при
концентрации 10 мг/л.
Выводы
Согласно полученным данным, в условиях аккумуляции германия
цианобактерией Spirulina platensis при ее культивировании в присутствии
химических соединений этого элемента различной природы, содержание белка
в биомассе сохраняется примерно на уровне контроля (с небольшой вариацией).
В случае фикобилипротеинов, наблюдается их повышенный синтез (до 36,2%
больше по сравнению с контролем).
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INFLUENȚA NANOPARTICULELOR PE BAZĂ DE FIER
ASUPRA RATEI DE SUPRAVIEȚUIRE ȘI ACTIVITĂȚII
MICROORGANISMELOR CU POTENȚIAL BIOREMEDIATOR
ÎN CONDIȚIILE SOLULUI CONTAMINAT CU POPs
Corcimaru Serghei1, Batîr Ludmila1, Slanina Valerina1, Tanase Ana1, Mereniuc
Lilia1, Guțul Tatiana2
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1

2

Rezumat

În Republica Moldova, unde există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici
persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. O abordare
recentă a problemei remedierii solului este nanobioremedierea, ce porneşte de la ipoteza,
că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile decontaminării
și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența nanomagnetitei și
nanofierului zerovalent asupra ratei de supraviețuire și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2
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Rezumat

În Republica Moldova, unde există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici
persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. O abordare
recentă a problemei remedierii solului este nanobioremedierea, ce porneşte de la ipoteza,
că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile decontaminării
și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența nanomagnetitei și
nanofierului zerovalent asupra ratei de supraviețuire și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2
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(tulpină cu potențial bioremediator) după introducerea în sol contaminat cu POPs. A fost
demonstrată posibilitatea sporirii ratei de supraviețuire a acestor microorganisme de 563
ori și de stimulare a creșterii microorganismelor date de 17 – 26 ori (față de controlul
fără nanoparticule).
Cuvinte cheie: nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului,
nanofier zerovalent, nanomagnetită.
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Introducere
În Republica Moldova există problema acută a poluării solurilor cu substanțe nocive
[3, 14], îndeosebi în preajma fostelor depozite de pesticide [12, 13]. În total există cel
puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici persistenți (POPs) [9, 14]. Pesticidele
periculoase abandonate şi depozitele devastate au impact negativ asupra populației şi
mediului [14, 15]. Tehnologiile de decontaminare care sunt propuse la momentul dat
presupun excavarea solului poluat [5, 11], bioremedierea [1, 10] și tratarea solului cu
nanoparticule în baza fierului [7, 16, 17, 19]. Tehnologiile de excavare sunt costisitoare
și parțiale, iar cele de bioremediere, sunt de lungă durată și dependente de condițiile
pedoclimatice ale regiunii de decontaminare, care în multe cazuri predetermină eficiența
lor scăzută [8, 21]. Utilizarea nanoparticulelor în baza fierului cu proprietăți specifice
(reactivitate, mobilitate în mediile poroase, durabilitate înaltă şi toxicitate relativ redusă
[2, 16]) este limitată de costuri ridicate, degradarea incompletă a POPs și riscul de
bioacumulare și toxicitate pentru mediul ambiant [6].
Pentru a depăși neajunsurile și limitările tehnologiilor tradiționale de remediere
a solului poluat cu POPs, în literatura științifică de ultimă oră tot mai des se
propune o abordare nouă (în domeniul remedierii solului poluat cu POPs) bazată
pe nanobioremediere [2, 4]. În cadrul acestei abordări nanoparticulele sunt propuse
pentru stimularea microorganismelor cu activitate distructivă față de POPs. Se
presupune că, combinarea mecanismelor de nano- și bioremediere deschide posibilități
pentru depășirea neajunsurilor cunoscute ale fiecărei tehnologii în parte. Cercetările
în domeniul nanobioremedierii sunt doar la etapa inițială și în prezent sunt foarte
puține cunoștințe despre posibilitățile de utilizare a ei în vederea remedierii solurilor
contaminate cu POPs [2].
În baza celor relatate, scopul lucrării a fost de a evalua capacitatea nanoparticulelor
pe bază de fier de a stimula supraviețuirea și activitatea microorganismelor cu potențial
bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.
Materiale și metode
Nanoparticulele pe bază de fier au fost obținute prin metoda coprecipitării în
prezenţa polimerului poli-N-vinilpirolidonă, utilizat ca stabilizator. Nanomagnetita (17
– 25 nm) a fost obţinută folosind sulfatul de fier(II) şi clorura de fier(III). Nanofierul
zerovalent (4 nm) a fost obţinut în urma reacției de reducere a clorurii de fier(III).
Solul contaminat cu POPs (cu trifluralină și DDTs în concentrații, respectiv, de 30,0
și 2,0 mg/kg) a fost colectat din preajma fostului depozit de pesticide din com. Sângera.
Imediat după colectare, solul (în stare umedă) a fost curățat de rămășițele vegetale și
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pietre, cernut printr-o sită de 2 mm, ajustat la 40% din capacitatea de reținere a apei
și standardizat pentru analizele microbiologice prin incubarea timp de 10 – 14 zile la
întuneric, la o temperatură de 25°C în pungi de plastic aerate (cu ajustarea periodică a
umidității).
Biomasa microbiană a solului a fost determinată prin metoda Respirația Indusă
cu Substrat [20]. Respirația solului a fost măsurată cu ajutorul cromatografului de
gaze Chrom-5 [20]. Coeficientul metabolic [18] a fost calculat din datele biomasei
microbiene și ale respirației solului și a fost exprimat în micrograme de C-CO2 emise
de un gram de biomasă microbiană pe oră.
Tulpina Bacillus sp. Nr. 2 a fost izolată în anul 2017 din solul cernoziom tipic
contaminat cu POPs de la baza experimentală din or. Bălţi. Creşterea tulpinii a avut
loc pe mediul agar nutritiv + 400 mg/l trifluralină şi 50 mg/l nanomagnetită. După 48
ore de incubare la temperatura +350C, tulpina a fost resuspendată în soluţie fiziologică,
determinat titrul suspensiei pentru fiecare experiment în parte şi utilizată pentru a fi
introdusă în sol.
Studierea influenței nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire
și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 după introducerea în solul contaminat a fost
realizată în cadrul experimentelor incubaționale în condiții de laborator. În total au fost
prevăzute trei etape:
La etapa nr. 1 a fost studiat nanofierul zerovalent (NFZV) cu următoarele variante
experimentale:
(a) „Control” – sol poluat (din preajma fostului depozit de pesticide, com. Sângera)
tratat cu soluție fiziologică (160 ml/kg sol a.u.) și talc (5 g/kg sol a.u.);
(b) „B” – sol poluat tratat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (2,6 x107 UFC/g sol a.u.)
în soluția fiziologică (160 ml/kg sol a.u.) și talc (ca în varianta „Control”);
(c) „B+NF25” – sol poluat tratat cu NFZV (25 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf
amestecat cu talc (5 g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (ca în varianta „B”);
(d)„B+NF50” – sol poluat tratat cu NFZV (50 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf
amestecat cu talc și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2;
(e) „B+NF100” – sol poluat tratat cu NFZV (100 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf
amestecat cu talc și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Solul din fiecare variantă a fost incubat în pachete de polietilenă aerisite.
Introducerea tulpinilor a fost îndeplinită imediat după tratarea solului cu NFZV.
Incubarea a durat 44 zile (la întuneric în termostat, 25oC). Pe parcursul incubării în
probele de sol au fost monitorizați următorii parametri: respirația, biomasa microbiană
şi coeficientul metabolic (la ziua 0, 1, 8, și 43 după introducerea nanoparticulelor și
microorganismelor).
Prezența bacteriilor introduse în sol a fost determinată prin izolarea acesteia din sol,
conform metodei: 1 g de sol + 99 mL apă de robinet sterilă, se agită timp de 15 min
după care prin diluţii succesive se însămânţează pe cutii Petri pe mediul agar nutritiv
şi se plasează în termostat la temperatura +350C, după 48 ore de incubare a fost contat
numărul unităţilor formatoare de colonii UFC ml-1 [22].
La etapa nr. 2 a fost studiată nanomagnetita (NM) și au fost prevăzute următoarele
variante incubaționale:
(a) „Control” – varianta „Control” din experimentul precedent cu tratarea adăugătoare
a solului cu talc (5 g/kg sol a.u.) și soluție fiziologică (112 ml/kg sol a.u.);
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(b) „B” – varianta „B” din experimentul precedent cu tratarea adăugătoare a solului
cu talc și suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (1,7 x109 UFC/g sol a.u.) în soluție fiziologică
(112 ml/kg sol a.u.);
(c) „B+NM25” – varianta „B+NF25” din experimentul precedent cu tratarea
adăugătoare a solului cu NM (25 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc (5
g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (ca în varianta „B”);
(d) „B+NM50” – varianta „B+NF50” din experimentul precedent cu tratarea
adăugătoare a solului cu NM (50 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc și
cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2;
(e) „B+NM100” – varianta „B+NF100” din experimentul precedent cu tratarea
adăugătoare a solului cu NM (100 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc
și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Solul din fiecare variantă a fost tratat și analizat în același mod ca și la etapa
precedentă. Incubarea a durat 43 zile (la întuneric în termostat, 25oC). Parametrii
microbiologici au fost obținuți la ziua 0, 1, 8, 42 și 53 după introducerea adăugătoare
a nanoparticulelor și microorganismelor (zilele 49, 50, 57, 91 și 102 după tratarea
inițialăla etapa nr. 1). Prezența bacteriilor introduse în sol a fost determinată la ziua 0,
1, 3, 6 și 8 după lansarea etapei nr. 2.
La etapa nr. 3 (ultima) a fost studiată posibilitatea de a spori impactul nanomagnetitei
asupra Bacillus sp. Nr. 2 în condițiile solului poluat. A fost utilizat solul din variantele
„B” și „B+NM25” din etapa precedentă, și au fost prevăzute următoarele variante
experimentale:
(a) „B+B” – o parte de sol din varianta „B” din etapa precedentă tratat inițial cu
suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (1,02 x108 UFC/g sol a.u.) în soluția fiziologică (83 ml/kg
sol a.u.) și la zilele 0, 1 și 2 de la începutul incubării (în cadrul etapei nr. 3) – cu talc (3
g/kg sol a.u.);
(b) „BN+NM25” – o parte de sol din varianta „B+NM25” din etapa precedentă tratat
cu NM (25 mg/kg sol a.u.) sub formă de praf amestecat cu talc și soluție fiziologică la
începutul incubației și cu talc la zilele 0, 1 și 2;
(c) „BN+B” – o parte de sol din varianta „B+NM25” tratat cu suspensia Bacillus sp.
Nr. 2 și talc în același mod ca în varianta „B+B”;
(d) „BN+NM25+B” – o parte de sol din varianta „B+NM25” tratat cu NM și talc (la
fel ca în varianta „BN+NM25”) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (la fel ca în varianta
„B+B”);
(e) „BN+NM25+B+NM12.5” – o parte de sol din varianta „BN+NM25+B”, tratat la
ziua 1 de incubație cu 12,5 mg/kg (sol a.u.) de NM sub formă de praf amestecat cu talc
și la ziua 2 cu talc;
(f) „BN+(NM25)2+B” – o parte de sol din varianta „BN+NM25+B” tratat la ziua 1
de incubare cu 25 mg/kg (sol a.u) de NM sub formă de praf amestecat cu talc și la ziua
2 – cu talc;
(j) „BN+NM25+B+(NM12.5)2” – o parte de sol din varianta „BN+NM25+B+NM12.5”
tratat la ziua 2 de incubare cu 12,5 mg/kg (sol a.u.) de NM sub formă de praf amestecat
cu talc;
(i) „BN+(NM25)3+B” – o parte de sol din varianta „BN+(NM25)2+B” tratat la ziua 2
de incubare cu 25 mg/kg (sol a.u) de NM sub formă de praf amestecat cu talc.
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Solul din fiecare variantă a fost tratat în același mod ca și la etapele precedente.
Incubarea a durat 11 zile (la întuneric în termostat, 25oC). Prezența bacteriilor introduse
în sol a fost determinată la ziua 0, 1, 2, 3, 4 și 7 după lansarea etapei nr. 3 (ziua 41, 42,
43, 44, 45 și 48 după tratarea din etapa nr. 2).
Rezultate și discuții
Conform rezultatelor obținute la etapa nr. 1, tratarea solului poluat cu suspensia
Bacillus sp. Nr. 2 cu sau fără introducerea nanofierului zerovalent (NFZV) a avut efecte
semnificativ pozitive asupra biomasei microbiene a solului, care la ziua 43, a fost cu
6,3 – 15,3% mai mare decât în control (Tab. 1).
Tabelul 1. Biomasa microbiană în variantele solului poluat tratat cu NFZV și cu
suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Biomasa microbiană a solului, µg С/gsol
(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 1
Ziua 8
Ziua 43
1
Control
180,2 (±5,4)
185,7 (±7,3)
141,2 (±3,6)
2
B
209,4 (±4,5)
201,3 (±5,9)
155,8 (±7,3)
3
B+NF25
208,7 (±4,5)
200,3 (±7,7)
150,1 (±4,2)
4
B+NF50
215,7 (±1,1)
200,3 (±10,8)
155,5 (±7,9)
5
B+NF100
217,7 (±4,1)
200,2 (±6,8)
162,7 (±3,2)
biomasa microbiană a solului inițială – 199,5 (±4,8)
* „Control” – sol tratat cu 5 g/kg de talc și cu 160 ml/kg de soluție fiziologică; „B” – sol
tratat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (2.6 x107 UFC/g sol a.u.) în soluție fiziologică (160 ml/kg
sol a.u.) și cu talc; „B+NF25-100” – sol tratat cu NFZV (25, 50 și 100 mg/kg sol a.u.) sub formă
de praf amestecat cu talc (5 g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (în concentrație
similară variantei „B”).
Varianta*

Efectele NFZV asupra biomasei microbiene față de varianta cu introducerea doar
a microorganismelor au fost statistic nesemnificative. Această lipsă a efectelor asupra
biomasei a coincis în multe cazuri cu creșterea semnificativă a respirației bazale și, ca
rezultat, a coeficientului metabolic (Tab. 2).
Tabelul 2. Coeficientul metabolic în variantele solului poluat tratat cu NFZV și cu
suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Coeficientul metabolic, µg C-СO2/gbiomasa/ora
(±intervalul de încredere, P=0.95)
Varianta*
Ziua 1
Ziua 8
Ziua 43
1
Control
633,4 (±14,8)
531,3 (±11,8)
344,7 (±10,0)
2
B
909,4 (±41,2)
720,7 (±18,1)
558,8 (±29,6)
3
B+NF25
960,3 (±11,8)
731,9 (±31,4)
653,5 (±19,8)
4
B+NF50
980,9 (±37,6)
734,6 (±31,4)
566,6 (±42,2)
5
B+NF100
1052,8 (±63,0)
800,9(±31,6)
602,4 (±45,5)
coeficientul metabolic inițial – 900,4 (±53,5)
* Descifrarea variantelor – similar tab. 1.
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Sporirea coeficientului metabolic în condițiile date indică că tratarea solului cu
NFZV, cel mai probabil a avut o influență ușor negativă (de stres ecologic) asupra
sistemului microbian al solului [18].
Tratarea solului cu NFZV practic nu a influențat rata de supraviețuire și activitatea
tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 după introducerea în solul poluat (fig. 1). De asemenea, nu a
fost observată creșterea numărului de bacterii după introducerea în sol și în majoritatea
cazurilor nu au fost diferențe statistice între subvariantele cu și fără NFZV.
Figura 1. Activitatea
tulpinii Bacillus sp.Nr.
2 la diferite zile după
introducerea
în
solul
contaminat cu POPs în
cadrul etapei nr. 1.
„B” – inocularea solului cu Bacillus sp. Nr. 2; „...+NF25-100”– tratarea prealabilă a
solului cu NFZV în concentrații 25, 50 și 100 mg/kg. Analiza statistică este arătată cu ajutorul
intervalului de încredere (P=0,95).

În cadrul etapei nr. 2, tratarea solului poluat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2, similar
etapei nr. 1, a avut efecte semnificativ pozitive asupra biomasei microbiene a solului,
acumularea căreia la sfârșitul etapei a fost cu 17,8% mai mare decât în varianta de
control (Tab. 3).
Tabelul 3. Biomasa microbiană în variantele solului poluat tratat cu nanomagnetită și
cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Varianta*

Biomasa microbiană a solului, µgС/gsol
(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 0

Ziua 1

Ziua 8

Ziua 42

Ziua 53

1

Control

141,2 (±3,6)

141,4 (±3,0)

137,8 (±3,3)

131,3 (±2,9)

102,4 (±2,4)

2

B

155,8 (±7,3)

162,9 (±4,5)

159,2 (±2,9)

144,2 (±3,4)

120,7 (±3,5)

3

B+NM25

150,1 (±4,2)

159,8 (±3,9)

155,2 (±5,2)

138,7 (±1,4)

103,9 (±2,0)

4

B+NM50

155,5 (±7,9)

165,9 (±2,2)

156,1 (±3,7)

-

-

5

B+NM100

162,7 (±3,2)

163,7 (±5,4)

157,0 (±2,2)

-

-

* „Control” – sol tratat cu 5 g/kg de talc și cu 112 ml/kg de soluție fiziologică; „B” – sol
tratat cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 x109 UFC/g sol a.u.) în soluție fiziologică (112 ml/
kg sol a.u.) și cu talc; „B+NM25-100” – sol tratat cu NM (25, 50 și 100 mg/kg sol a.u.) sub formă
de praf amestecat cu talc (5 g/kg sol a.u.) și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2 (în concentrație
similară variantei „B”).

Efectele nanomagnetitei asupra biomasei microbiene, respirației bazale și
coeficientului metabolic au fost statistic nesemnificative față de varianta cu introducerea
doar a microorganismelor în primele zile de incubație, iar pe parcursul unei perioade
mai îndelungate acestea devin negative (Tab. 3-4). De exemplu, la ziua 53 în varianta
„B+NM25” biomasa microbiană a scăzut cu 13,9%, iar coeficientul metabolic a
crescut cu 45,6%.
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Tabelul 4. Coeficientul metabolic în variantele solului poluat tratat cu nanomagnetită
și cu suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Varianta

Coeficientul metabolic, µg C-СO2/gbiomasa/ora
(±intervalul de încredere, P=0.95)
Ziua 0

Ziua 1

Ziua 8

Ziua 42

Ziua 53

1

Control

344,7 (±10,0)

448,7 (±5,2)

433,8 (±22,6)

543,1 (±18,9)

598,8 (±18,9)

2

B

558,8 (±29,6)

710,7 (±31,7)

497,6 (±14,6)

519,6 (±17,1)

632,5 (±30,1)

3

B+NM25

653,5 (±19,8)

671,8 (±20,2)

547,7 (±26,8)

580,5 (±10,3)

921,0 (±13,7)

4

B+NM50

566,6 (±42,2)

688,9 (±15,5)

532,9 (±18,2)

-

-

5

B+NM100

602,4 (±45,5)

690,8 (±15,9)

500,1 (±10,6)

-

-

* Descifrarea variantelor – similare tab. 3.

Spre deosebire de cazul cu NFZV, tratarea solului cu nanomagnetită a avut un efect
vădit pozitiv asupra ratei de supraviețuire și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 (fig. 2).
În cea mai bună variantă („B+NM25”) la ziua 1 după inocularea solului numărul UFC a
crescut de 25,6 ori față de varianta „B” (cu introducerea doar a microorganismelor) și
de 24,1 ori față de nivelul introducerii acestora în sol. Totodată, efectele date au devenit
statistic nesemnificative după ziua a 8-a, când au apărut și primele semne de inhibare
a activității microbiene generale în sol – când coeficientul metabolic (în varianta
„B+NM25”) a crescut statistic semnificativ cu 10% (față de varianta „B”, tab. 4).

Figura 2. Activitatea
tulpinii Bacillus sp. Nr.
2 la diferite zile după
introducerea în solul
contaminat cu POPs în
cadrul etapei nr. 2.

„B...” – inocularea solului cu Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 x109 UFC/g sol a.u.); „...+NM25”– tratarea solului cu NM în concentrații 25, 50 și 100 mg/kg (înainte de inoculare). Analiza
100
statistică este arătată cu ajutorul intervalului de încredere (P=0,95).

Diferența dintre efectele NFZV și nanomagnetitei demonstrează că mecanismele
acțiunii diferitor nanoparticule pe bază de fier asupra activității microorganismelor
exogene în solul poluat au la bază nu numai reducerea toxicității generale a poluanților
în sol (NFZV este relativ mai activ în distrugerea POPs în sol [2]), dar și interacțiunea
specifică cu microorganismele exogene.
Scopul etapei nr. 3 a fost de a testa posibilitatea sporirii efectului pozitiv al
nanomagnetitei (NM) (observat la etapa precedentă) prin tratarea repetată a solului cu
diferite concentrații de nanoparticule cu sau fără reintroducerea microorganismelor.
Astfel, a fost observată o stimulare statistic semnificativă a creșterii tulpinii Bacillus
sp. Nr. 2 în sol, în varianta „BN+NM25” la ziua 1 după introducerea repetată a
nanomagnetitei (ziua 42 după prima tratare cu nanomagnetită, când solul a fost inoculat
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cu Bacillus sp. Nr. 2). În acest caz numărul UFC a crescut de 17 ori față de cel care a
fost înainte de tratarea repetată a solului cu NM (tab. 5, fig. 3).
Tabelul 5. Prezența tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în diferite variante de tratare a
solului poluat conform etapei nr. 3 la diferite zile de incubare după tratarea repetată cu
nanomagnetită și/sau suspensia Bacillus sp. Nr. 2.
Numărul UFC (x106 ±intervalul de încredere, P=0.95) raportat
la 1 g de sol absolut uscat

Varianta*
1

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Ziua 4

Ziua 7

B+B

7,33(±5,98)

0,59(±0,29)

0,15(±0,02)

0,09(±0,01)

0,08(±0,01)

2

BN+B

84,6(±93,1)

7,47(±4,47)

0,14(±0,01)

0,11(±0,01)

0,09(±0,01)

3

BN+NM25

1,99(±0,98)

0,20(±0,10)

0,06(±0,01)

0,05(±0,01)

0,05(±0,01)

4

BN+NM25+B

3,98(±3,52)

0,20(±0,10)

0,11(±0,01)

0,10(±0,01)

0,09(±0,01)

5

BN+NM25+B+NM12.5

-

6,37(±1,25)

0,09(±0,00)

0,09(±0,01)

0,09(±0,01)

6

BN+(NM25)2+B

-

0,20(±0,10)

0,08(±0,01)

0,08(±0,00)

0,07(±0,00)

7

BN+NM25+B+(NM12.5)2 -

-

0,09(±0,00)

0,08(±0,01)

0,08(±0,01)

8

BN+(NM25)3+B

-

0,07(±0,01)

0,07(±0,00)

0,07(±0,01)

-

* Descifrarea variantelor – în compartimentul „Materiale și Metode”. Înainte de
introducerea repetată a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în diferite variante, tulpina dată a fost
prezentă în sol la nivelul 0,14±0,07 x106 UFC/1 g sol a.u. în varianta „B+B”, și 0,12±0,08
x106 UFC/1 g sol a.u. în variante „BN+...”.* Nivelul introducerii tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în
variantele „...+B” – 1.02 x108 UFC/g sol a.u.

Acest efect a fost de o scurtă durată (diferența semnificativă a dispărut la
următoarea zi) și după mărimea sa aproape de cel observat în aceeași variantă la
ziua 1 după prima tratare cu nanomagnetită (fig. 2, 3). Varianta „BN+NM25” a fost
deosebită și după rata supraviețuirii microorganismelor introduse – de exemplu, la
ziua a 7-a după introducerea repetată a NM (ziua 48 după prima tratare cu NM) –
numărul UFC al acestor microorganisme a constituit 42% din numărul inițial (înainte
de tratarea repetată cu NM), ceea ce a fost de 540,8 ori mai mult decât media pentru
toate celelalte variante.
În toate variantele, unde a fost prevăzută inocularea repetată a solului cu Bacillus
sp. Nr. 2, tratarea suplimentară a solului cu diferite doze de NM a cauzat doar diferențe
în rata de scădere în timp a numărului de UFC pentru tulpina introdusă. Aceste diferențe
au devenit statistic nesemnificative spre sfârșitul incubării. Cele mai pronunțate efecte
au fost observate la ziua a 2-a după inocularea repetată a solului în variantele „BN+B”
și „BN+NM25+B+NM12.5”(fig. 4).
În varianta „BN+B” cantitatea microorganismelor a constituit 7,5% din nivelul
introducerii în sol și a fost de 12,7 ori mai mare decât în varianta „B+B”, unde solul
nu a fost tratat cu NM. În varianta „BN+NM25+B+NM12.5” rata de supraviețuire a
fost 6,24% sau de 32,0 ori mai mare decât în varianta „BN+NM25+B”, unde solul nu
a fost prelucrat suplimentar cu 12,5 mg/kg de NM. În variantele „BN+NM25+B” și
„BN+(NM25)2+B” rata de supraviețuire a tulpinii a fost semnificativ mai mică decât în
varianta „B+B” (de 2,9 ori în fiecare caz).
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Figura 3. Activitatea tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 după introducerea în solul
contaminat cu POPs după tratarea cu nanomagnetită în cadrul etapelor nr. 2 şi 3.
„B” - inocularea solului cu Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 xlO9 UFC/g sol a.u.; etapa
nr. 2); „B+B” inocularea repetată a solului din varianta „B” cu Bacillus sp.
Nr. 2 (1.02 xlOs UFC/g sol a.u., etapa nr. 3); „B+NM2s”- tratarea solului cu
25 mg/kg de NM şi inocularea cu Bacillus sp. Nr. 2 (etapa nr. 2); „ BN+NM25 tratarea repetată
a solului din varianta „ B+NM25 “cu 25 mg/kg de NM (etapa nr. 3). A naliza statistică este
arătată cu ajutorul intervalului de încredere, P=0,95.
Fig. 4. Prezenţa tulpinii Bacillus
sp. Nr. 2 în solul
poluat la ziua a 2-a
după reintroducerea ei în solul contaminat cu POPs
în diferite variante
ale etapei nr. 3 cu
şi fără tratarea solului cu nanomagnetită.
„B+B” - varianta cu introducerea repetată în sol a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 (1.2 xlO9 UFC/g
sol a.u. la începutul incubăriişi 1.02 xlOs UFC/gsol a.u. Iaziua41 de incubare); „BN+B tratarea
solului cu 25 mg/kg de NM la începutul incubării urmată de introducerea şi reintroducerea
tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 similar variantei „ B+B „BN+NM2S+B tratarea solului cu 25 mg/
kg de NM la începutul şi la ziua ac41-a de incubare urmată în ambele cazuri cu introducerea
tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 ca în varianta „B+B„BN+NM25+B+NM12i5” -oparte de sol din
varianta „BN+NM25+B” care la ziua 42-a de incubare a fost tratată suplimentar cu 12,5 mg/
kg de NM; „BN+(NM2s)2+B” - o parte de sol din varianta „BN+NM25+B” care la ziua 42-a
de incubare a fost tratată suplimentar cu 25 mg/kg de NM. Analiza statistică este arătată cu
ajutorul intervalului de încredere, P=0,95.

Concluzii
1. Nanoparticulele pe bază de fier pot influenţa pozitiv rata de supraviețuire
și activitatea microorganismelor adaptate la concentrații sporite de POPs după
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introducerea lor în sol contaminat ceea ce indică posibilitatea utilizării lor pentru
stimularea bioremedierii solurilor.
2. Tratarea solului contaminat cu POPs cu nanomagnetită în cele mai bune cazuri
a sporit rata de supraviețuire a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 de 563 ori și a stimulat creșterea
acesteia de 17 – 26 ori față de controlul fără nanoparticule.
3. Mecanismele acțiunii diferitor nanoparticule în baza fierului asupra activității
microorganismelor exogene în solul poluat pot fi bazate nu numai pe reducerea toxicității
generale a poluanților în sol, dar și pe interacțiunea specifică cu microorganisme
exogene.
4.
Rezultatele obținute demonstrează perspectiva viitoarelor cercetări, mai
detaliate în ceea ce privește studierea şi realizarea potențialului nanobioremedierii
pentru solurile contaminate cu POPs.
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Rezumat

Lucrarea dată oferă informații noi privind evaluarea acțiunii nanocompozitelor
chitosan-zinc și chitosan-fier, elaborate prin diferite procedee, asupra levurii pigmentate
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Rezultatele obținute au demonstrat că testele de
viabilitate și producția de biomasă reflectă adecvat efectele nanocompozitelor chitosanzinc și chitosan fier, aceștia fiind indici importanți în procesul de evaluare a acțiunii
nanocompozitelor obținute prin diferite procedee. Fluctuațiile viabilității și producției de
biomasă ce se produc pe parcursul perioadei de cultivare sunt determinate de volumul
utilizat al nanocompozitelor, cel mai eficient procedeu de obținere este procedeul
experimental I aplicat în volum de 2%. Totodată, nanocompozitul aplicat în volum de
5% manifestă efect de inhibiție profundă a dezvoltării culturii. Rezultatele obținute au
contribuit la elaborarea unui procedeu nou de realizare a nanocompozitelor.
Cuvinte cheie: nanocompozite, nanoparticule metalice, Rhodotorula, viabilitate,
productie de biomasă, procedeu.
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Introducere
Nanoparticulele oxidului de zinc (ZnO) și oxidului de fier (Fe3O4) oferă posibilități
atractive pentru aplicații în biotehnologie, biomedicină, cosmetologie, protecția
mediului [2, 12]. Toxicitatea înaltă și stabilitatea scăzută a nanoparticulelor oxizilor
metalici prezintă impedimente pentru utilizare în domeniul biotehnologiei levurilor
[18]. Datorită dimensiunilor mici și raportului suprafață/volum mare, nanoparticulele
tind să formeze aglomerații, iar la contact cu oxigenul se oxidează ușor. Prin urmare,
este necesară modificarea suprafaței de contact pentru stabilizarea nanoparticulelor
oxizilor metalici și evitarea proceselor de oxidare [14, 17].
Aceste modificări pot fi efectuate prin acoperirea cu biopolimeri, care contribuie la
reducerea toxicității, la stabilizare, facilitează interacţiunea cu celulele vii. Biopolimerii
pot fi obţinuți din resurse regenerabile cum ar fi: microorganismele, plantele și animalele
[4]. Printre diverși biopolimeri, o atenție deosebită merită chitosanul care datorită
proprietăților sale cum ar fi: rezistența mecanică, permeabilitatea, susceptibilitatea
la modificările chimice oferă nanoparticulelor funcționalitate chimică: suprafața
modificată a nanoparticulelor aflate în combinație cu biopolimeri, poate iniția diferite
efecte ale nanocompozitului [6, 10].
Nanocompozitele de tipul chitosan-fier, chitosan–zinc, chitosan-titan sau chitosan
-argint sunt solicitate în biomedicină, biotehnologie, cosmetologie [3, 5, 13, 20].
Metodele de preparare ale nanocompozitelor sunt diverse și diferă în funcție de
domeniul utilizării acestora [9, 21]. În prezent, astfel de cercetări experimentale sunt
foarte actuale datorită necesității optimizarii metodelor de obținere a nanocompozitelor
chitosan-zinc și chitosan-fier, importanţei evaluării influenței lor asupra obiectelor
biologice şi aprecierea potențialului de utilizare în biotehnologie.
Scopul cercetărilor a constat în evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc
și chitosan-fier asupra levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, în contextul stabilirii
potențialului de utilizare în bionanotehnologie.
Materiale şi metode
Obiect de studiu, mediu şi condiţii de cultivare. În cadrul cercetărilor s-a utilizat
levura pigmentată Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, selectată şi păstrată în Colecţia
Naţională de Microorganisme Nepatogene ca producător de proteine şi carotenoide.
Pentru inoculare şi cultivarea levurii s-a utilizat mediul YPD [1].
Metode de realizare a cercetărilor. Viabilitatea celulelor (numărul de colonii
formate pe plăcile Petri cu YPD agarizat) şi indicii concentraţiei maximal eficiente
EC50/IC50 au fost determinaţi conform metodelor descrise în [15, 16]. Biomasa
levuriană s-a determinat gravimetric [8].
Nanoparticule: Au fost utilizate nanoparticule ZnO (<50 nm) sub formă de pulbere,
sintetizate chimic, puritate >97%, 6% Al dopant, aria suprafeței >10,8 m2 /g (SigmaAldrich) și Fe3O4 (50-100 nm), sub formă de nanopulbere, 97%, aria suprafeței >60
m2/g, (Sigma-Aldrich). Suspensia de nanoparticule a fost preparată conform metodei
descrise în [11].
Polizaharide: S-a utilizat chitosanul (o polizaharidă care se obține din chitină),
produs Chem-Lab, Belgia.
Cultivarea submersă a fost efectuată în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1,0
L, pe un agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de +250 C, durata de

162

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Microbiologia şi Biotehnologia

cultivare 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul
cu densitatea 2 x106 celule/ml.
Procedee de acoperire a nanoparticulelor de fier și zinc cu chitosan:
Procedeul experimental I. La 25 mg chitosan se adaugă 25 ml acid acetic 1% și se
agită timp de 10 min la 200 r.p.m. Ulterior, se stabilește pH-ul neutru cu NaOH (1M), se
adaugă 1% de alcool etilic de 96%. Se agită 10 min la 200 r.p.m. În soluția de chitosan
se adaugă nanoparticulele Fe3O4 (50-100 nm) sau ZnO (<50 nm) în concentrație de 70
mg/L respectiv 50 mg/L și se sonifică 10 min. În timpul acestui proces moleculele de
chitosan sunt absorbite pe suprafața nanoparticulelor metalice.
Procedeul experimental II. La 50 mg chitosan se adaugă 25 ml acid acetic 1% și se
agită timp de 10 min la 200 r.p.m. Ulterior se stabilește pH-ul neutru cu NaOH (1M), se
adaugă 1% de alcool etilic de 96%. Se agită 10 min la 200 r.p.m. În soluția de chitosan
se adaugă nanoparticulele Fe3O4 (50-100 nm) sau ZnO (<50 nm) în concentrație de 70
mg/L, respectiv, 50 mg/L și se sonifică 10 min. În timpul acestui proces moleculele de
chitosan sunt absorbite pe suprafața nanoparticulelor metalice.
Procedeul martor I. Nanocompozitul chitosan-fier se prepară conform metodei
propuse de Mohammadi-Samani [9]. 20 mg chitosan se dizolvă în soluție de acid acetic
1M cu un volum final de 100ml. Apoi la soluția obținută se adaugă 70 mg nanoparticule
Fe3O4 (50-100 nm). Amestecul se agită timp de 18 ore. Se obține o soluție omogenă
maro-închisă.
Procedeul martor II. Nanocompozitul chitosan-zinc se prepară conform metodei
Sudheesh Kumar [7]. Soluția de chitosan se obține prin dizolvarea a 2 g de chitosan
în soluție de acid acetic 1% la temperatura camerei. Apoi, soluția se filtrează pentru a
îndepărta particulele nedizolvate. La hidrogelul de chitosan se adaugă soluție de NaOH
(1M) 1% până la pH neutru, urmată de centrifugarea hidrogelului pentru a elimina apa
nelegată. Nanoparticulele ZnO se suspendă în apă și soluția se sonifică timp de 10 min.
Nanosuspensia ZnO se adaugă prin picurare la chitosan și întregul amestec se supune
agitării viguroase timp de 1 oră.
Procedeul martor III. Tulpina de levuri cultivată pe mediul nutritiv YPD, fără
introducerea nanocompozitelor chitosan-fier sau chitosan-zinc.
Rezultate și discuții
În cercetările expuse anterior s-a constatat că nanoparticulele ZnO şi Fe3O4 în
concentraţii de 30-70 mg/L manifestă efecte de toxicitate la tulpina de levuri Rhodotorula
gracilis CNMN-Y-30, provocând scăderea viabilității şi producției de biomasă [18, 19].
Oportune în acest context apar investigaţiile menite să elucideze gradul de acţiune a
nanoparticulelor ZnO și Fe3O4 acoperite cu chitosan. În cadrul experiențelor prezentate
s-a evaluat acțiunea nanocompozitului chitosan-zinc și chitosan-fier, aplicate la mediul
de cultivare în volume de 2% și 5%, asupra viabilității celulare și producției de biomasă
la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.
Stabilirea gradului de influență a nanocompozitului chitosan-zinc indică că valorile
maxime ale viabilității celulare după 6 și 24 ore de contact a nanocompozitului cu
levura cultivată în profunzime se observă în cazul aplicării nanocompozitului preparat
conform procedeului experimental I aplicat în volum de 2% (fig. 1). În această variantă
viabilitatea celulară crește cu 20-27% față de procedeul martor propus de Sudheesh
Kumar et al. (2012). Totodată, nanocompozitul aplicat în volum de 5% manifestă efect
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de inhibiție accentuat asupra dezvoltării culturii. Cele mai mici valori ale productivității
de biomasă s-au înregistrat (0,3 g/L) în varianta experimentală I (5%), ceea ce este cu
până la 90% mai puțin comparativ cu martorul.
S-a constatat că nanocompozitele chitosan-fier preparate conform procedeelor
experimentale I și II, provoacă efecte diferite comparativ cu procedeul martor propus
de Mohammadi-Samani (2013). Evaluarea viabilității celulare Rhodotorula gracilis
CNMN-Y-30 a demonstrat tendința de creștere a numărului de celule doar în varianta
în care s-a adăugat nanocompozitul preparat conform procedeului experimental I
în volum de 2% (fig. 2.). Viabilitatea celulară crește cu până la 16,5% comparativ
cu nanocompozitul chitosan-fier preparat conform procedeului martor elaborat de
Mohammadi-Samani (2013). În același timp, nanocompozitul preparat conform
procedeului experimental I, dar introdus în mediul de cultură pentru levuri în volum
de 5%, duce la scăderea statistic veridică (cu până la 50% față de procedeul martor) a
viabilității celulelor după 24 ore de contact cu nanocompozitele. Efect toxic pronunțat
asupra viabilității celulelor levuriene, a arătat și nanocompozitul preparat conform
procedeului experimental II utilizat atât în volum de 2%, cât și 5%. După 6 și 24 ore
de contact cu nanocompozitul, se observă reducerea esențială a numărului de celule
viabile cu 84-85% (fig. 2).

Fig. 1. Efectul nanocompozitului chitosan-zinc asupra viabilității celulare (A) și
producției de biomasă (B) la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.
Legenda: Martor - procedeu Sudheesh Kumar et al.( 2012); I(2%)- procedeu experimental
I, nanocompozit aplicat în volum de 2%; I (5%)- procedeu experimental I, nanocompozit
aplicat în volum de 5%.

Evaluarea influenței nanocompozitelor chitosan-fier obținute prin diferite procedee,
asupra producției de biomasă Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 au evidențiat
modificări similare celor expuse pentru viabilitatea celulelor. Este relevant faptul,
că în cazul aplicării nanocompozitului preparat conform procedeului experimental I,
introdus în mediul de cultură pentru levuri în volum de 2%, după 120 ore de cultivare,
are loc sporirea cantității de biomasă celulară (fig. 3). Efect inhibitor pronunțat asupra
acumulării biomasei levuriene a exercitat nanocompozitul preparat conform procedeului
experimental II, care aplicat în volum de 2% și 5%, provoacă reducerea esențială a
cantității de biomasă comparativ cu procedeul martor III.
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Fig. 2. Viabilitatea celulară a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 sub
acțiunea nanocompozitelor chitosan-fier, obținute prin diferite procedee.
Legenda: Martor - procedeu Mohammadi-Samani, et al. (2013); I(2%)- procedeu
experimental I, nanocompozit aplicat în volum de 2%; I(5%)- procedeu experimental I,
nanocompozit aplicat în volum de 5%; II(2%)- procedeu experimental II, nanocompozit
aplicat în volum de 2%; II(5%)- procedeu experimental I, nanocompozit aplicat în
volum de 5%.

Fig. 3. Producția de biomasă la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
sub acțiunea nanocompozitelor chitosan-fier, obținute prin diferite procedee.
Legenda: Martor - procedeul Mohammadi-Samani, et al. (2013); I(2%)- procedeul
experimental I, nanocompozit aplicat în volum de 2%; I(5%)- procedeu experimental I,
nanocompozit aplicat în volum de 5%; II(2%)- procedeu experimental II, nanocompozit
aplicat în volum de 2%; II(5%)- procedeu experimental I, nanocompozit aplicat
în volum de 5%.

Așa dar, rezultatele au demonstrat că cel mai eficient procedeu de obținere a
nanocompozitelor este procedeul experimental I, care este prezentat în figura 4.
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Fig 4. Procedeu de obținere și testare a nanoparticulelor de chitosan-zinc și
chitosan-fier.

Concluzii
1. Eficiența nanocompozitelor chitosan–zinc și chitosan-fier este influențată de
cantitatea inițială de chitosan, concentrația nanoparticulelor oxizilor metalici și volumul
de nanocompozit utilizat pentru cultivarea levurilor.
2. Varianta optimă de preparare a nanocompozitelor chitosan–zinc și chitosan–
fier este: la 50 mg chitosan se adăugă 50 ml acid acetic 1% și se agită timp de 10 min
la 200 r.p.m. Ulterior, se stabilește pH-ul neutru cu NaOH (1M), se adaugă 1% de
alcool etilic de 96%. Se agită 10 min la 200 r.p.m. În soluția de chitosan se adaugă
nanoparticulele Fe3O4 (50-100 nm) în concentrație de 30-70 mg/L sau nanoparticulele
ZnO (<50 nm) în concentrație de 50 mg/L și se sonifică 10 min. În timpul acestui
proces moleculele de chitosan sunt absorbite pe suprafața nanoparticulelor metalice.
Pentru cultivarea submersă a levurilor, nanocompozitul se adaugă în mediul de cultură
YPD în volum de 2%.
Bibliografia

1. Aguilar-Uscanga, B., Francois, J.M. A study of the yeast cell wall composition
and structure in response to growth conditions and mode of cultivation. // Letters in Applied
Microbiology, 2003, 37: 268-274.
2. Borysov, A., Krisanova, N., Chunihin, O., Ostapchenko, L., Pozdnyakova, N., Borisova,
T. A comparative study of neurotoxic potential of synthesized polysaccharide-coated and native
ferritin-based magnetic nanoparticles. // Croat. Med. 2014, nr. 55, pp. 195–205.
3. Bui, V.K.H., Park, D., Lee, Y. C. Chitosan Combined with ZnO, TiO2 and Ag
Nanoparticles for Antimicrobial Wound Healing Applications: A Mini Review of the Research
Trends. // Polymers. 2017, vol. 9, nr. 21, pp. 1-24.
4. Cascone, M.G., Barbani, N., Cristallini, C., Giusti, P., Ciardelli, G., Lazzeri, L.
Bioartificial polymeric materials based on polysaccarides. // Biomater. Sci., Polym Ed. 2001,
vol.3, nr. 12, pp. 267-281,
166

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Microbiologia şi Biotehnologia

5. Iram, F., Iqbal, M.S., Athar, M.M., Saeed, M.Z., Yasmeen, A., Ahmad, R. Glucoxylanmediated green synthesis of gold and silver nanoparticles and their phyto-toxicity study.
// Carbohydrate Polymers. 2014, nr. 104, 29–33.
6. Ka, O. W. Mardila, V. T. Santjojo, D. J., Sabarudin, A. Preparation and Characterization
of Chitosan-coated Fe3O4 Nanoparticles using Ex-Situ Co-Precipitation Method and
Tripolyphosphate Sulphate as Dual Crosslinkers. // Materials Science and Engineering.
2018, pp. 299.
7. Kumar, S.P. T., Vinoth-Kumar, L., Anilkumar, T.V., Ramya, C. Flexible and Microporous
Chitosan Hydrogel/Nano ZnO Composite Bandages for Wound Dressing: In Vitro and In Vivo
Evaluation. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2012, vol. 5, nr. 4, pp. 2618−2629.
8. Liu Hong-Zhi, Qiang Wang, Yuan-Yuan Liu, Fang Fang. Statistical optimization of
culture media and conditions for production of mannan by S. cerevisiae. // Biotechnology and
Bioprocess Engineering, 2009,14: 577-583 DOI/10.1007/s12257-008-0248-4
9. Mohammadi-Saman, I.S., Miri, R., Salmanpour, M., Khalighian, N., Sotoudeh, S.,
Erfani, N. Preparation and assessment of chitosan-coated superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles
for controlled delivery of methotrexate. // Research in Pharmaceutical Sciences. 2013, vol. 8,
nr. 1, pp. 25-33.
10. Nicolás, P., Saleta, M., Troiani, H., Zysler, R., Lassalle,V., Ferreira, M. L. Preparation
of iron oxide nanoparticles stabilized with biomolecules: Experimental and mechanistic issues.
// Acta Biomaterialia. 2013, vol. 1, nr. 9, pp. 4754–4762.
11. Otero-Gonzalez Lila, Citlali Garcia-Saucedo, James A. Field, Reyes Sierra-Alvarez.
Toxicity of TiO2 , ZrO2 , Fe0 , Fe2O3 , and Mn2O3 nanoparticles to the yeast, Saccharomyces
cerevisiae. // Chemosphere, 2013, 93: 1201–1206.
12. Shahzeid, I. Z.S., Amiri, G. Antibacterial activity of Fe3O4 nanoparticles. // Bio-Inorg.
Hybrid Nanomaterials. 2015, vol. 4, nr. 3, pp. 135-140.
13. Shu, X., Zhu, K. J. Controlled Drug Release Properties of Ionically Cross-Linked
Chitosan Beads. // The Influence of Anion Structure International Journal of Pharmaceutics.
2002, vol. 1, nr. 233, pp. 217–225.
14. Tresilwised, N., Pithayanukul, P., Plank, C. Factors Affecting Sizes of Magnetic
Particles formed by Chemical Co-precipitation Mahidol. I// University Journal of Pharmaceutical
Sciences. 2005, nr. 32, pp. 71-76.
15. Sahayaraj K.,Rajesh S. Bionanoparticles: synthesis and antimicrobial applications.
Science against microbial pathogens: communicating current research and technological
advances. A. Méndez Vilas (Ed.) FORMATEX 2011. 228-244.
16. Sebaugh, J.L. Guidelines for accurate EC50/IC50 estimation. Pharmaceutical Statistics,
2011, 10, 2: 128-134. Online ISSN:1539-1612, https://doi.org/10.1002/pst.42.
17. Sparrenberger, K., Friedrich, R., Schiffner, M., Schuch, I., Wagner, M. Ultra-processed
food consumption in children from a Basic Health Unit. // Jornal de Pediatria. 2015, vol. 6, nr.
91, pp. 535-542.
18. Usatîi, A., Beşliu, A., Efremova, N. Effect of Fe3O4 and TiO2 nanoparticles on
catalase activity and β-carotene content at pigmented yeast strain Rhodotorula gracilis. // Acta
Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology. 2017, Vol. XXI, no.1, p. 35-40. ISSN
2344-1496.
19. Usatîi, A., Beşliu, A., Efremova, N. Rolul nanoparticulelor ZnO (<50 nm) în procesul
cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. // Buletinul Academiei, Ştiinţele
vieţii. 2018, nr. 2, vol. 335, pp. 121-126.
20. Wang, C., Gao, X., Zhongq, C., Yue, C., Haixia, C. Preparation, Characterization and
Application of Polysaccharide-Based Metallic Nanoparticles: A Review. // Polymers. 2017, vol.
12, nr. 9, pp. 2-33.
167

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Ecologia şi Geografia

21. Zamora-Mora, V., Gutierrez, M. F., Romn, J. S., Goya, G., Hernandez, R., Mijangos,
C. Magnetic core–shell chitosan nanoparticles: Rheological characterization and hyperthermia
application. In: Carbohydrate Polymers. 2014, 102, pp. 691– 698.

ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA
INDICELE DE NITRIFICARE A IONILOR DE AMONIU ÎN APELE
AFLUENŢILOR DE DREAPTA AI FLUVIULUI NISTRU
(RĂUT, BÂC, BOTNA).
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Rezumat

Studiul prezintă modificările concentraţiei amoniului din apa afluenţilor de dreapta ai
fl. Nistru, care în apa r. Bâc variază de la 67-96% (amonte mun. Chişinău) la 5% (or.
Sângera) şi 17% - 49% (s. Gura Bâcului). În apa r. Răut la vărsarea în fl. Nistru nitrificarea
este în diferiţi ani de la lentă (10%) la mare (96-98%). În apa pe cursul r. Botna Initrif(%)
variază de la mic (37%, amonte lacul Ulmu) la mare (91,5-97%). Corelarea Initrif(%)
cu CCO-Cr şi CBO5 al apei râurilor Răut, Bâc şi Botna demonstrează influenţa asupra
procesului de nitrificare a substanţelor chimic şi biochimic degradabile.
Cuvinte cheie: Indice de nitrificare, râul Bâc, Răut, Botna, parametrii chimici.
Depus la redacţie 19 iunie 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Sandu M., Institutul de Ecologie şi Geografie,
str. Academiei, 1, MD 2028 mun. Chişinău, Republica Moldova; e-mail:
sandu_mr@yahoo.com. tel. (+373 22) 72 55 42.

Introducere
Studiul procesului de nitrificare a ionilor de amoniu este important pentru
ecosistemele fluviale şi biota specifică ciclului azotului prezentă în ape, reieşind din
concentraţia foarte mică a ionilor amoniului/amoniacului şi azotiţilor în ape pentru a
se întreţine viaţa piscicolă (ape salmonicole: ≤ 0,005 mg/L NH3; ≤ 0,04 mg/L NH4+; ≤
0,01 mg/L NO2-; ape ciprinoide: ≤ 0,005 mg/L NH3; ≤ 0,2 mg/L NH4+; ≤ 0,03 mg/L
NO2-) [5] şi limitat (0,5 mg/L NH4+ şi NO2-) pentru apa utilizată în scop potabil [9].
Prezenţa ariilor protejate de stat în bazinul fluviului Nistrului pe teritoriul Republicii
Moldova este argumentul de bază în evaluarea stării ecologice a apei din afluenţii lui
de dreapta.
Un rol important pentru starea ecologică a componentelor mediului în Districtul
Nistru îl au suprafeţele împădurite. Fondul forestier naţional total constituie 419,1 mii
ha cu o suprafaţă acoperită cu păduri de 374,5 mii ha. În bazinul fl. Nistru suprafeţele
împădurite constituie 11,07% din teritoriul districtului, media pe ţară fiind de 10,4%. În
limitele Codrilor de Est vegetaţia forestieră deţine 24,3% din suprafaţă, ponderea mai
ridicată explicându-se, în primul rând, prin relieful accidentat şi înalt, mai puţin prielnic
utilizării sub terenuri arabile, respectiv, şi printr-o cantitate mai mare de precipitaţii
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[12]. Cele mai mari corpuri de pădure din Podişul Codrilor sunt în raioanele Străşeni
– 35,8%, Călăraşi – 30,1% şi Orhei – 19,4% şi în Podişul Nistrului, raionul Şoldăneşti
– 18,8%, multe din ele fiind incluse în ariile naturale protejate de stat [16].
Suprafaţa şi ponderea împădurită a sub-bazinelor, care fac parte din Districtul
Nistru, este: bazinul hidrografic al r. Bâc este acoperit cu 45797 ha forestiere (20,69%),
după care urmează bazinul r. Ichel cu 17782 ha (20,26%), al r. Botna cu 26155 ha
(15,39%) şi al r. Răut cu 57597 ha (7,4%) [10].
Tabelul 1. Repartiţia pădurilor în districtul bazinului hidrografic al fl. Nistru.
Sub-bazinul
hidrografic
Răut
Ichel
Botna
Bîc

Suprafaţa
sub-bazinului, ha
777913,02
87781,21
169952,79
221301,67

Suprafaţa
forestieră, ha
57597
17782
26155
45797

Ponderea
împădurită, %
7,40
20,26
15,39
20,69

Atingerea obiectivelor de mediu stabilite pentru protejarea şi conservarea mediului
în afluenţii fl. Nistru poate fi compromisă de un şir de presiuni, inclusiv cu compuşii
azotului, care provin din surse punctiforme şi difuze de poluare, în urma reglării
fluxurilor de apă, schimbărilor hidromorfologice, alimentării artificiale a apelor
subterane, etc. [12].
Apele uzate (menajere, orăşeneşti, industriale, pluviale şi de drenaj) şi gunoiştile
neautorizate reprezintă în republică sursele de poluare punctiformă. În a. 2018 în
raioanele din bazinul fl. Nistru existau 139 complexe de evacuare şi epurare a apelor
uzate, dintre care doar 6(4,3%) funcţionau cu epurare normativă, insuficient funcţionau
95 complexe (cca 68%), cu epurare parţială erau 11 complexe (cca 8%) şi 27 unităţi
(cca 19%) nu funcţionau.
O altă sursă punctiformă de poluare sunt gunoiştile. În Anuarul Inspectoratului de
Protecţie a Mediului [1] se specifică că în a. 2018 în bazinul fl. Nistru erau 644 (697,64
ha) gunoişti exploatate, fiind depistate şi 1446 (153,64 ha) gunoişti stihinice.
Una dintre sursele de poluare difuză cu compuşi ai azotului sunt terenurile agricole,
care în bazinul fl. Nistru ocupă 76,53% din suprafaţa totală. Depunerile atmosferice
sunt surse de poluare difuză, antrenând în procesul scurgerii apei uzate, deşeuri,
îngrăşăminte chimice, pesticide, etc. [12].
Reieşind din cantitatea mare de azot amoniacal deversată în apele de suprafaţă din
bazinul fl. Nistru (de ex., în a. 2014 s-au deversat 167,461 tone de azot amoniacal) [15]
şi etapele de transformare biochimică a lui, scopul prezentului studiu prevede evaluarea
indicelui de nitrificare a ionilor de amoniu în apa din râurile Bâc, Răut şi Botna, care
este un proces cu diferit impact asupra biotei acvatice şi consum semnificativ de oxigen
din apă (1 mg NH4-N consumă în proces 4,6 mg O2) şi printr-o producţie mare de acizi
(1 mol de NH4-N formează 2 moli de H+) [2].
Materiale şi metode
Indicele de Nitrificare (Initrif,%) a apelor de suprafaţă. Evaluarea procesului de
nitrificare a ionilor de amoniu din apele de suprafaţă a fost efectuată folosind indicele de
nitrificare (Initrif,%) [16], care caracterizează intensitatea nitrificării ionilor de amoniu/

169

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Ecologia şi Geografia

amoniacului, ce are loc în condiţii naturale în prezenţa biotei şi al nivelului de poluare
existent. Formula de calcul al Indicelui de Nitrificare a apelor de suprafaţă include
concentraţia azotului amoniacal, azotit şi azotat (mg/L) din apa naturală:
Initrif(%) = (N-NO3 × 100) : (N-NO3- + N-NO2-+ N-NH4+)
Indicele de nitrificare a apelor de suprafaţă din râurile Bâc, Răut şi Botna a fost
calculat folosind informaţia privind componenţa apei din cercetările efectuate în
Republica Moldova în anii 1995-2015 [6, 7, 11, 14].
Studiul corelaţional al Initrif(%) a apelor de suprafaţă în studiu pentru a evidenţia
influenţa diferitor parametri ai apelor asupra valorii lui a fost realizat cu implicarea
a două variabile numerice [4]. Pragul minim acceptat pentru o relaţie semnificativă
statistic este considerat de 0,05.
Rezultate şi discuţii
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apa r. Bâc. Gradul de poluare a
apei răului Bâc rămâne înalt pe tot cursul lui. În secţiunea, amonte de or. Chişinău apa
se încadrează în clasa III de calitate (moderat poluată), iar în secţiunea or. Chişinău
aval - clasa de calitate V (extrem de poluată) pe parcursul întregii perioade a anului.
Concentraţia oxigenului dizolvat în aval or. Chişinău atinge valori medii cuprinse între
2,2-2,8 mg/L. Capacitatea de autoepurare a apei din r. Bâc variază de la foarte mică
(0,1 - aval or. Călăraşi) până la mică (0,23 – amonte or. Anenii Noi) [11].
Conţinutul compuşilor azotului pe cursul r. Bâc (a. 2010) variază semnificativ:
NH4+ de la 0,09 mg/L (s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi) la 37,55 mg/L (aval or. Sângera);
NO2- de la 0,04 mg/L (lacul Ghidighici, ieşire) la 0,86 mg/L (aval or. Sângera); NO3- de
la 2,7 mg/L (lacul Ghidighici, ieşire) la 14,8 mg/L (mun. Chişinău, amonte staţia de
tratare a apelor uzate, SEB). Din acest motiv şi Initrif(%) variază în diferite secţiuni ale r.
Bâc: de la 67-96% (amonte staţia de tratare a apelor uzate, mun. Chişinău), la valoare
foarte mică (5%) în aval de staţia de tratare a apelor uzate, or. Sângera şi 17-49% până
la s. Bulboaca şi, respectiv, s. Gura Bâcului [11, 12] (fig. 1).

Figura 1. Indicele de nitrificare a apei în diferite secţiuni ale r. Bâc şi lacul Ghidighici.
BavT - aval s. Temeleuţi; BamC - amonte or. Călăraşi; BavC - aval or. Călăraşi; BBSavC - Balta de stuf, aval de or. Călăraşi; BsR - s. Bâcovăţ; BamS - amonte or. Străşeni;
LGin - intrare în lacul Ghidighici; LGieş - lacul Ghidighici, ieşire; BamCh - amonte or.
Chişinău; BamSEB - amonte şi BavSEB - aval SEB or. Chişinău; BsB - s. Bulboaca;
BsGB - s. Gura Bâcului.
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Indicele de nitrificare a apei r. Bâc, calculat în baza rezultatelor studiului conţinutului
nutrienţilor şi detergenţilor în ecosistemele acvatice de pe teritoriul mun. Chişinău.
[13], a variat în diferite anotimpuri (a. 1999) şi secţiuni: iarna de la 14,8% (secţ. IV)
la 50% (secţ. II); primăvara de la 1,6% (secţ. IV) la 54% (secţ. I); vara de la 2% (secţ.
IV) la 77,7% (secţ. II) şi toamna de la 0,9% (secţ. IV) la 68% (secţ. I) (fig. 2), fiind
demonstrat impactul continuu dominant al poluării râului prin deversarea apelor uzate
ineficient epurate la staţia de tratare a apelor uzate (SEB) din mun. Chişinău.

Figura 2. Indicele de nitrificare a apei în diferite secţiuni ale r. Bâc pe teritoriul
mun. Chişinău.

Consecinţa poluării apei r. Bâc în aval de staţiile de epurare din or. Călăraşi şi
mun. Chişinău este demonstrată şi în cercetarea biotei acvatice, constatat fiind că
biocenozele acvatice sunt în stare degradată şi grav afectată capacitatea de autoepurare
a ecosistemului riveran [3].
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apa r. Răut. Componenţa chimică a
apei râului Răut se schimbă esenţial pe cursul râului, de la izvor la vărsare. Capacitatea
de autoepurare a apei râului Răut variază de la foarte mică (0,1 - aval or. Bălţi) până la
mică (0,25 - amonte or. Orhei) [11].
Studiul apei r. Răut [6, 11] demonstrează permanent prezenţa formelor minerale
ale azotului, fiind atribuite, în medie, clasei a III-a de calitate – ape moderat poluate.
Valorile medii ale conţinutului nitraţilor în apele fl. Nistru nu se deosebesc esenţial
amonte (3,65 mg/L) şi aval (3,48 mg/L) de revărsarea r. Răut.
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apa r. Răut la gura de vărsare
în fl. Nistru (a. 2015-2018), calculat în baza publicaţiei Gladchi V., etc (2019)
[6], variază de la mic (10%, luna mai a. 2018) la mare (96-98%, luna noiembrie a.
2017 şi respectiv 2018) (fig. 3), fiind demonstrată influenţa diferitor factori asupra
proceselor biochimice ce au loc în apele naturale. În apa fl. Nistru Initrif după media
(anii 2015-2018) concentraţiei ionilor de amoniu, nitriţi şi nitraţi, are valori mari
amonte, dar şi aval de vărsarea r. Răut (99 şi , respectiv, 94%), deci este mai puţin
influenţat procesul de nitrificare.
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Figura 3. Indicele de nitrificare a apei r. Răut la vărsarea în fl. Nistru şi a fl. Nistru
(valorile medii, amonte şi aval de vărsarea r. Răut).

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apa r. Botna. Calitatea apei r. Botna
se caracteriza conform Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului
pentru apele de suprafaţă [8] prin valori ale CCO-Cr de la 20,8 mg/LO (clasa II-III
de calitate, bună-poluată moderat, aval de lacul Costeşti) la 52,3 mg/LO (clasa III-IV,
poluată - moderat-poluată, s. Zaim). Valorile CBO5 au fost între 1,8 mg/LO (aval lacul
Costeşti, clasa I, foarte bună) şi 8,3 mgO/dm3 (amonte s. Ulmu, clasa V, foarte poluată),
fiind evidenţiată o creştere a concentraţiei elementelor biogene (de ex., NO3- de la 2,67
mg/L amonte s. Ulmu la 69,9 mg/L la s. Cârnăţeni) [11, 14].
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apa pe cursul r. Botna, calculat în baza
rezultatelor studiului din proiectul aplicativ 06.411.020A [11], variază de la mic (37%,
amonte lacul Ulmu) la mare (91,5-97% în alte secţiuni) (fig. 4), fiind demonstrat că este
mai puţin influenţat procesul de nitrificare.
BamU - r. Botna, amonte lacul
Ulmu;
BamLC - r. Botna, amonte lacul
Costeşti;
BavLC - r. Botna, aval lacul
Costeşti;
LCi - lacul Costeşti, ieșire;
LRi - lacul Răzeni, ieșire;
BG - r. Botna, s. Gangura;
BS - r. Botna, s. Sălcuţa;
BZ - r. Botna, s. Zaim.
Figura 4. Indicele de nitrificare a apei r. Botna în diferite secţiuni.

Corelarea Initrif (%) cu CCO-Cr şi CBO5 al apei râurilor Răut, Bâc şi Botna
demonstrează influenţa asupra procesului de nitrificare atât a substanţelor chimic
(R2=0,2215- 0,358, cu excepţia r. Răut, R2 = 0,0059) cât şi biochimic (R2 = 0,0974
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-0,3306) degradabile (fig. 5, a, b şi c), fiind evidenţiată datorită prezenţei în apă a
poluanţilor (de ex., a agenţilor de suprafaţă anionici (ASAn) din detergenţi în apa r.
Bâc (fig. 5, b) [11] cu valoare medie a R2 = 0,4247).
Corelarea indicelui de nitrificare cu CCO-Cr a apei r. Răut la gura de vărsare în fl.
Nistru practic lipseşte (r2=0,0059), fapt care poate fi explicat prin rolul pozitiv al tratării
apelor uzate din or. Orhei (fig. 5, a).

Figura 5. Corelarea Indicelui de nitrificare cu valoarea CCO-Cr şi CBO5 şi
concentraţia agenţilor de suprafaţă anionici în apa r. Răut la gura de vărsare în fl.
Nistru (a), r. Bâc (b) şi r. Botna (c).

Rezultatele obţinute în studiu demonstrează necesitatea prevenirii poluării apelor
naturale cu compuşi ai azotului pentru a proteja biota acvatică, a menţine nivelul necesar
de oxigen în ape şi a asigura calitatea apei pentru diferite necesităţi.
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Concluzii
• Valoarea Initrif(%) variază în diferite secţiuni ale r. Bâc: de la 67-96% (amonte
staţia de tratare a apelor uzate, mun. Chişinău), la valoare foarte mică (5%) în aval de
staţia de tratare a apelor uzate, or. Sângera şi 17-49% până la s. Bulboaca şi, respectiv,
s. Gura Bâcului.
• Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apa r. Răut la gura de vărsare în fl.
Nistru variază de la mic (10%, luna mai a. 2018) la mare (96-98%, luna noiembrie a.
2017 şi respectiv 2018), fiind demonstrată influenţa diferitor factori asupra proceselor
biochimice ce au loc în apele naturale.
• În apa pe cursul r. Botna valoarea Initrif variază de la mic (37%, amonte lacul
Ulmu) la mare (91,5-97% în alte secţiuni), fiind demonstrat că nivelul de poluare a apei
mai puţin influenţează procesul de nitrificare.
• Corelarea Initrif (%) cu CCO-Cr şi CBO5 al apei râurilor Răut, Bâc şi Botna denotă
că procesul de nitrificare este influenţat atât de substanţele chimic (R2=0,2215- 0,358,
cu excepţia r. Răut, R2 = 0,0059) cât şi biochimic (R2 = 0,0974 -0,3306) degradabile.
• Corelarea indicelui de nitrificare cu CCO-Cr al apei r. Răut la gura de vărsare
în fl. Nistru practic lipseşte (R2=0,0059), fapt care poate fi explicat prin rolul pozitiv al
tratării apelor uzate din or. Orhei
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EVALUAREA IMPACTULUI ECOSISTEMELOR URBANE ȘI
SUBURBANE ASUPRA CALITĂȚII APELOR DE SUPRAFAȚĂ A
BAZINULUI RÂULUI RĂUT ÎN SECTOARELE DE MIJLOC ȘI
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Rezumat

În rezultatul analizelor chimice a apelor de suprafață din ecosistemele urbane Telenești
și suburbane Sărătenii Vechi și Țânțăreni au fost înregistrate depășiri ale conținutului
de N-NH4+ și N-NO2- în probele prelevate din r. Ciulucul Mic și r. Răut în limitele
ecosistemelor studiate din r. Telenești. A fost stabilit că apa din izvorul, amplasat amonte
de ecosistemul suburban Țânțăreni (raionul Telenești) este calitativă și este utilizată
de populație ca apă potabilă. A fost demonstrat gradul de poluare a apei râului Răut
cu amoniu și fosfați în amonte și aval de or. Orhei, cauzat de deversarea apelor uzate
epurate necalitativ. Este stabilită dinamica procesului de poluare a apelor de suprafață
cauzată de ecosistemele urbane. Cu toate că ambele ecosisteme urbane (Teleneşti şi
Orhei) dispun de SEB, grație faptului că gradul de epurare a apelor purificate la aceste
stații este necorespunzător acestea (apele epurate) sunt o sursă de poluare majoră a apelor
de suprafață.
Cuvinte cheie: ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică,
dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică.
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Introducere
Anterior [1-3] au fost efectuate cercetări privind impactul antropic asupra apelor
de suprafață, învelișului de sol și a diversității floristice în ecosistemul urban Chișinău.
Autorii [4] au efectuat analiza conținutului compușilor de azot în probele de apă
prelevate din obiectele acvatice din ecosistemul urban Orhei, care demonstrează, că
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Anterior [1-3] au fost efectuate cercetări privind impactul antropic asupra apelor
de suprafață, învelișului de sol și a diversității floristice în ecosistemul urban Chișinău.
Autorii [4] au efectuat analiza conținutului compușilor de azot în probele de apă
prelevate din obiectele acvatice din ecosistemul urban Orhei, care demonstrează, că
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cel mai înalt grad de poluare, după compușii azotului, este apa epurată la stația de
epurare. A fost stabilit, că gradul de poluare a apei r. Răut este mai înalt în aval de
or. Orhei, ceea ce se explică prin deversarea apelor epurate de la stația de epurare
amplasată pe deal, și a apei râușorului Ivanos care traversează or. Orhei unde are loc
poluarea lui esențială.
În lucrarea [5] au fost efectuate studii privind starea ecologică a componentelor
de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente. Rezultatele au
demonstrat, că potențialul de hidrogen (pH-ul) al extractului apos din probele de sol
are valori de la 8 (slab alcalin) până la 9,8 (puternic alcalin), ceea ce se explică printr-un
conținut înalt în sol al cationilor alcalini și alcalino-pământoși – sodiu, potasiu, calciu și
magneziu. Conținutul metalelor grele în probele de sol prelevate în ecosistemul urban
Telenești și terenurile adiacente se încadrează în limitele admisibile pentru solurile din
Republica Moldova [15]. În legătură cu acest fapt prezintă interes starea calității apelor
de suprafață din localitatea dată.
Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea dinamicii procesului de poluare
a apei din sectoarele de mijloc și inferior a râului Răut de către ecosistemele
urbane și suburbane.
Materiale și metode
În calitate de obiect de studiu au fost selectate ecosistemele urbane (EU) Telenești,
Orhei și suburbane (SU) Sărătenii Vechi și Țânțăreni din zona Răutului de Mijloc și
Inferior amplasate în Zona de Dezvoltare Centru (RDC) a Republicii Moldova. Stațiile
de prelevare a probelor au fost obiectele acvatice din ecosistemele menționate (fig. 1).

Fig. 1. Schema punctelor de prelevare a probelor de apă.

Prelevarea probelor de apă a fost realizată conform Directivei-cadru privind apa
2000/60/CE şi SM SR ISO 5667-4:2007 din mai multe puncte de control.
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Determinarea nitriților (NO2-), nitraților (NO3-) și amoniului (NH4+) a fost efectuată
conform metodelor [6-14].
Clasa de calitate a fost stabilită în baza stării chimice a apelor conform HG Nr.
890 din 12.11.2013 [7] în baza concentraţiilor măsurate pentru indicatorii monitorizaţi.
Rezultate şi discuţii
Rezultatele determinărilor fizico-chimice efectuate în vara anului 2019 (21, 29 mai)
denotă că calitatea apei în r. Răut și Ciuluc după pH (6,96-7,89) a fost de clasa I de
calitate. Analizând evoluţia concentraţiei ionilor de amoniu (NH4+) se poate observa
că cele mai mari valori ale indicatorului au fost înregistrate în apele r. Ciuluc în toate
probele prelevate (0,87-1,11 mg/l) ce corespunde clasei III de calitate. În r. Răut
calitatea apei după conținutul ionilor NH4+ amonte debușare cu râul Ciuluc a fost I
– II (0,26-0,32 mg/l) fiind considerată ca bună, ca în aval de confluență aceasta să
corespundă clasei III de calitate (0,83 mg/l) moderat poluată (tab. 1).
Probele de apă prelevate din r. Ciuluc în toate siturile de cercetare aveau un conținut
al ionilor de nitrit (NO2-) de 0,45-0,54 mg/l ce corespunde clasei >V de calitate (foarte
poluată). Apa din r. Răut până la confluența cu r. Ciuluc a avut 0,23 mg/l (clasa III –
IV de calitate) iar după debușare să înregistreze clasa de calitate >V (0,57 mg/l) foarte
poluată.
Concentrația nitraților (NO3-)a fost cea mai mare în r. Ciuluc (5,27 mg/l), ce
corespundea clasei III de calitate (moderat poluată), iar în r. Răut în limita ecosistemelor
suburbane cercetate apa era de clasa a II de calitate sau bună (2,92-3,41 mg/l). După
conținutul de fosfor mineral (PO43-) și fosfor total apa r. Ciuluc cât și din r. Răut se
clasifică ca ape bune (clasa II de calitate).
Izvorul amplasat la Vest de ecosistemul suburban Țânțăreni poate fi considerat cu
apă bună, ce corespunde cerințelor potabile după concentrația ionilor de nitrat (NO3-) și
ceilalți parametri cercetați (HG nr. 934 din 15.08.2007) [8]. De menționat că acest izvor
este sursa de apă potabilă pentru o bună parte din locuitorii s. Țânțăreni (r. Telenești).
În ecosistemul urban Orhei, calitatea apelor după indicatorii cercetați se clasifică
ca ape bune (clasa de calitate II). Sursa majoră de poluare a apelor de suprafață o
constituie stațiile de epurare (tab. 2).
Rezultatele analizelor de laborator a apelor reziduale epurate la SEB Orhei pentru
anul 2018 (tab. 3) indică nivelul de epurare ce nu corespunde cerințelor normativelor
înaintate pentru această stație. Conținutul azotului amoniacal (N-NH4+) a înregistrat
următoarele depășiri: pentru trimestrul I de 3,1 ori, pentru trimestrul II de 4,3 ori, iar
pentru trimestrele III și IV de 2,0 și 2,6 ori, corespunzător (tab. 3). Pentru N-NO2,
depășirile în I trimestru au constituit de 11 ori, trimestrul II de 58 ori, iar în trimestrul
III și IV respectiv de 7,0 și 6,4 ori.
Pentru P2O5 depășiri în trimestrul I și II au fost de 4,2 și 5,6 ori, iar pentru trimestrele
3 și 4 acestea au constituit de 7,0 și 6,4 ori. Depășirile pentru SO42- pentru trimestrul II
au fost de 1,3 ori, iar III și IV de 1,1 ori.
Concentrația produselor petroliere în apele reziduale în trimestrele I și II au
înregistrat depășiri de 7,8 respectiv 10,8 ori iar pentru III și IV de 9,6 și 12 ori.
Conținutul grăsimilor a înregistrat depășiri de 13,4 și 27,3 ori pentru trimestrele I și II,
iar III și IV de 23,4 și 20,3 ori.
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Tabelul 2. Caracteristica fizico-chimică a apelor de la SEB Telenești și Orhei (21, 29.05.2019).
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Tabelul 1. Caracteristica fizico-chimică a apelor de suprafață din ecosistemele urbane Telenești, Orhei și suburbane Sărătenii Vechi
și Țânțăreni (21, 29.05.2019).
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Datele demonstrează că sursa principală de poluare a r. Răut sunt apele epurate
necalitativ de la SEB Orhei.
Astfel se constată că apele evacuate de la staţiile de epurare sunt foarte poluate
după ionii de amoniu și nitriți (SEB, or. Telenești) și amoniu (SEB or. Orhei) (tab. 2) și
depășiri pentru mai mulți indicatori SEB Orhei (tab. 3), datele a. 2018.
Rezultatele prezentate demonstrează dinamica procesului de poluare a apelor de
suprafață de către ecosistemele urbane. Cu toate că ambele ecosisteme urbane (Telenești
și Orhei) dispun de SEB, datorită faptului că gradul de epurare a apelor purificate la
aceste stații este necorespunzător cerințelor, deversarea acestora cauzează poluarea
apei r. Răut.
Concluzii
1. Rezultatele cercetării au remarcat o poluare masivă a r. Ciuluc cu ioni de NH4+,
NO2-, NO3-, P2O5, P, PO43-, astfel atribuind apei clasa a II – V de calitate. Râul Ciuluc
cât și apele reziduale de la SEB reprezintă sursa majoră de poluare a r. Răut.
2. Apa izvorului amplasat în partea de vest a s. Țânțăreni este afectată ușor de
activitatea antropică. După concentrația ionului de nitrat (NO3- 4,38 mg/l) apa
corespunde clasei a II de calitate care după o simplă tratare poate fi folosită ca sursă de
apă potabilă.
3. Stația de Epurare Biologică Orhei pe parcursul anului 2018 a activat neefectiv
înregistrând depășiri ale concentrațiilor tuturor poluanților analizați. Astfel, nivelul de
epurare nu corespunde cerințelor normativelor înaintate pentru această stație.
4. A fost stabilită dinamica procesului de poluare a apelor de suprafață de către
ecosistemele urbane. Cu toate că ambele ecosisteme urbane (Telenești și Orhei) dispun
de SEB, dar eficacitatea lor este necorespunzătoare cerințelor, deversarea acestor ape
reprezintă surse majore de poluare a apei r. Răut.
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animale și vegetale, interacțiunea dintre factorii naturali și antropici și social-economici,
populația, etniile, etc.
Ecologia, spre deosebire de geografie, reprezintă o știință cu o istorie relativ scurtă,
care studiază interrelațiile dintre organism și mediul lui de viață. Grație semnificației
obiectului de studiu în condițiile de poluare și degradare a mediului ambiant, a devenit
una din cele mai solicitate științe de societate.
Chiar și obiectivele incomplet susmenționate ale acestor științe denotă, că
activitatea științifică în aceste domenii, diverse după natura lor – resurse naturale (sol,
climă, ape, plante, animale etc.), interrelațiile lor, factorii fizico-geografici și socialeconomici; climatologia, meteorologia, agrometeorologia, antropografia, biologia
viețuitorilor (animalelor și plantelor); geografia poluării mediului ambiant; geografia
morbidității etc. – poate avea succes în dezvoltarea, relevarea și evidențierea noilor
legități, procese, fenomene numai în cazul, dacă cercetătorul are o pregătire profesională
multidisciplinară profundă teoretică și metodică.
Doamna profesor universitar Maria Nedealcov, fiind printre cei puțini, care posedă
o pregătire teoretică și metodologică profundă, complexă, pe parcursul a mai multor
ani a efectuat, sub diferite aspecte, studii geografice și ecologice, ce i-au permis să
publice lucrări științifice de o deosebită importanță și în premieră, a dezvăluit și descris
noi transformări în natură, în mediul ambiant, manifestări necunoscute în interrelațiile
factorilor naturali și antropogeni, evoluția factorilor naturali, ce determină eficacitatea
produselor agricole etc., prin ce a obținut o autoritate de prestigiu atât în științele
geografice, cât și în ecologie.
S-a născut la 26 iunie 1960, în satul Paicu, raionul Cahul într-o familie de
funcționari – Ion și Elena Cebotari. Școala primară a absolvit-o în satul natal, iar cea
de 10 ani – în satul Zîrnești raionul Cahul. Aici s-a îndrăgostit pentru toată viața de
geografie, ceea ce și i-a determinat soarta de a deveni geograf, deși profesoara de limbă
și literatură română Vișnevschi Ana, care înalt aprecia poeziile și proza elevei Maria îi
prezicea viitorul în limba și literatura română. Apropo, darul de a scrie poezii și proză i
s-a transmis de la tatăl său Ion, care, de obicei, la sărbătorile familiare, declama poeziile
proprii. Dragostea față de matematică, vine de la mama Elena. Nu întâmplător în clasa
întâi, deseori, era chemată în clasa a patra, pentru a demonstra abilitățile celora rămași
în urmă – clasa unde învăța și fratele său Leonid, fiind mândru de soră-sa. Dragostea
față de natură vine din balta Prutului, de la bunei, icoanele copilăriei, care pe lângă
plăcinta caldă, făcută la cuptorul de pământ, poveștile spuse în care personajele nu
cunoşteau hotarul basmului, au insuflat și primele cunoștințe despre punctele cardinale
- est (de unde răsare soarele) și vest (unde apune) și tot la bunei, în luna august se privea
pe cer „ploaia de stele”.
În anul 1977 se înscrie la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, la Facultatea de
Geografie, specialitatea geografie și biologie, unde din cursul doi, efectuează cercetări în
domeniul microclimatologiei (topoclimatologiei) sub conducerea viitoarei academician
Tatiana Constantinov, sub tutela căreia s-a și format ca specialist în domeniu.
După absolvirea (în anul 1982) Institutului, la insistența academicianului Tatiana
Constantinov, care în acel timp activa în calitate de director al Institutului de Geografie,
Maria Nedealcov, a fost invitată la lucru în acest Institut științific.
Pregătirea teoretică și metodică, obținută sub conducerea academicianului
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Tatiana Constantinov, i-a permis tinerii specialiste Maria Nedealcov, de a se include
în activitatea științifică din primele zile de activitate în Institutul de Geografie, ce i-a
creat posibilitatea, ca în următorul an, a. 1983 să prezinte la conferința tinerilor savanți
un raport științific „Regimul termic al solului pe teritoriu Republicii Moldova”, care a
fost apreciat înalt.
Una din problemele actuale ale agriculturii autohtone constă în determinarea
condițiilor și cerințelor de iernare a diferitor grupe de plante multianuale, de aceea
Maria Nedealcov, a considerat necesar de a studia din acest punct de vedere perspectiva
cultivării sâmburoaselor termofile pe teritoriul Republicii Moldova, care reprezintă
hotarul de nord al amplasării lor teritoriale. Pe parcursul a șapte ani a acumulat un set
solid de date privind dinamica factorilor climatici pe parcursul a zeci de ani, a elaborat
prognoza acestora în viitorul apropiat, precum și date științifice privind influența
condițiilor agrometeorologice asupra iernării sâmburoaselor termofile și a viței de
vie, informații care au servit ca bază științifică pentru specialiștii de ramură privind
amplasarea culturilor respective pe teritoriul țării, pe care le-a generalizat și prezentat
ca teză de doctor în științe geografice „Evaluarea condițiilor de iernare a culturilor
sâmburoase termofile pe teritoriu Republicii Moldova”, susținută cu brio.
Hărțile digitale elaborate și prezentate în disertație și propunerile practice au
fost implementate în cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și în
institutele de profil ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Modificările continue a mediului ambiant, în special cele climatice au determinat-o
pe doctorul în științe geografice Maria Nedealcov să efectueze cercetări complexe cu
scopul realizării unor prospecțiuni climatice veridice, drept rezultat elaborează pentru
prima dată conceptul efectuării estimărilor complexe privind schimbările climatice,
conform căruia, în baza metodelor deterministe și stocastice, a devenit posibilă
evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale și posibilele schimbări
climatice în viitorul apropiat.
În baza metodei estimative prin pontaje și a Sistemelor Informaționale Geografice
ca instrument de cercetare, a efectuat studii complexe a uneia din cele mai actuale
și dificile probleme privind regionarea atât pe componente naturale separate, cât și a
potențialului natural în întregime și a obținut date concrete, în temeiul cărora a fost
fundamentată o direcție nouă a regionării agroclimatice. În premieră a fost efectuată
regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru
agricultură în general și pentru dezvoltarea pomiculturii și a viticulturii în particular.
În baza acestor studii în anul 2011 a fost prezentată și susținută cu mare succes teza de
doctor habilitat „Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic
în contextul schimbărilor globale ale climei”.
Monografia de singur autor a doamnei Maria Nedealcov „Resursele agroclimatice
în contextul schimbărilor de climă” (2012, 306 p.) și cea editată împreună cu doctorul
habilitat M. Rapcea „Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență
de climă” (2014, 262 p.), în care au fost generalizate rezultatele studiilor doctorului
habilitat Maria Nedealcov, au fost înalt apreciate de oamenii de știință și practicieni.
Studiile sistematice ale particularităților regionale de schimbare a climei pe
parcursul multor decenii și actuale și a pronosticului posibilelor schimbări au prilejuit
elaborarea și editarea împreună cu unii colegi a primului atlas științific-tematic în
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limbile română și engleză „Resursele Climatice ale Republicii Moldova” (2013, 76 p.),
în care sunt reflectate estimările temporale pe o perioadă de mai mult de un secol în
aspect lunar, semnificația științifică și practică a căruia este indiscutabilă.
Rezultatele cercetărilor profesorului universitar Maria Nedealcov sunt recunoscute
și înalt apreciate la rang interdisciplinar, despre ce mărturisește editarea în colaborare
cu savanții din România și Ucraina a monografiei „Vulnerability of the Danule
Delta to climate change” (2012, 45 p.). Metodologia autohtonă de cartografiere a
resurselor climatice și agroclimatice a fost extinsă pe arealele țărilor vecine (România
și Ucraina), obținându-se astfel, hărți și regionări la nivel de bazin hidrografic
(Prut, Nistru) și regiuni geomorfologice (Podișul Moldovei care se extinde până la
Carpații Orientali și Hotin).
Studiile Omului de știință Maria Nedealcov sunt direcționate spre rezolvarea nu
numai a problemelor teoretice ale geografiei și ecologiei, dar și practice cu care se
confruntă agricultura și alte domenii de activitate ale societății și se caracterizează
prin originalitate, complexitate și solicitarea lor practică, despre ce denotă, de rând cu
cele menționate mai sus, denumirile și conținutul științific și practic al următoarelor
monografii: Domenco R., Nedealcov M. „Dinamica precipitațiilor excedentare pe
teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice” (2018, 297 p.);
Nedealcov M., Ivanov V., Duca Gh. „Clima și apele de suprafață” (2018, 200 p.);
Mîndru G., Nedealcov M., Boian I. „Estimarea expunerii Republicii Moldova către
anumite riscuri naturale în contextul dezvoltării durabile” (2019, 299 p.); Nedealcov
M., Gămureac A. „Impactul schimbărilor climatice asupra productivității grâului de
toamnă” (2019, 366 p.).
Luând în considerare activitatea științifică productivă și capacitățile manageriale
ale profesorului universitar Maria Nedealcov, manifestate în funcția de șef de laborator,
Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologica al AȘM în anul 2016 o
desemnează director al Institutului de Ecologie și Geografie. În următorul an, 2017,
ca semn de recunoaștere a rezultatelor științifice și practice este aleasă de Adunarea
Generală a AȘM membru corespondent al AȘM.
Despre eforturile colosale depuse de membrul corespondent Maria Nedealcov în
vederea eficientizării cercetărilor științifice ale Institutului de Ecologie și Geografie,
demonstrează și faptul, că din 16 monografii editate pe parcursul a 18 ani, în perioada
de 5 ani de executare a funcției de director au fost publicate 7, printre care un atlas
„Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și
comuna Zîrnești)”, autor Maria Nedealcov (2020, 117 p.) și o monografie „Schimbările
climatice regionale”, autor Maria Nedealcov (2020, 366 p.), care nu numai familiarizează
societatea cu manifestările regionale de schimbare a climei, dar realizează și primul
Atlas cu caracter topoclimatic, atât de necesar în luarea măsurilor adecvate de adaptare
la nivel local, către noile condiții climatice.
Caracteristic pentru activitatea științifică a membrului corespondent Maria
Nedealcov este originalitatea și creativitatea, ceea ce-i permite de a studia, analiza și
generaliza inedit. Această calitate a determinat revizuirea indicilor tradiționali pentru
estimarea regimului termic și de umiditate și introducerea a șapte indici noi, stabilirea
de prima dată a impactului aridizării climei asupra diferitor specii de arbori, impactului
schimbărilor climatice asupra calității apelor de suprafață, etc.
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Membrul corespondent Maria Nedealcov contribuie activ la pregătirea cadrelor
științifice, îndeplinind funcția de director al școlii doctorale pe specialitate, de profesor
universitar invitat, de conducător științific a opt doctoranzi, care au susținut tezele de
doctor cu succes și editând patru manuale pentru studii universitare.
Membrul corespondent al AȘM Maria Nedealcov la vârsta de 60 de ani se bucură
de autoritate de prestigiu în științele geografice și ecologice grație atât rezultatelor
științifice de o semnificație teoretică și practică deosebită, managementului chibzuit al
Institutului de Ecologie și Geografie, cât și așa capacități umane, ca jertfirea de sine,
insistența, integritatea, cinstea, onestitatea, generozitatea, stima față de colegi, etc.
Mult stimată doamnă membru corespondent, doctor habilitat, profesor universitar
Maria Nedealcov, Vă dorim Dumneavoastră, familiei și colegilor sănătate, realizări noi
și prosperare.
Teodor Furdui, academician, Prim-vice președinte de onoare al AȘM;
Ion Mereuță, prof.univ., director al Institutului
de Fiziologie și Sanocreatologie;
Valentina Ciochină, dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator
al Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie;
Vasile Stegărescu, dr. în biol., conf. cerc., director adjunct pe probleme
de știință al Institutului de Ecologie și Geografie;
Petru Bunduc, dr. în geogr., secretar științific al Institutului
de Ecologie și Geografie
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ABSTRACTS
UDC: 581.2:[633.854.78:582.952.6](043.2)
CORRELATIVE ASSOCIATIONS BETWEEN MORPHOLOGICAL AND
MOLECULAR MARKERS IN THE STUDY OF GENETIC VARIABILITY OF
BROOMRAPE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Duca Maria, Port Angela, Clapco
Steliana, Boicu Adriana. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020,
№ 1(340), p.7-23.
The present paper represents a synthesis of some investigations with reference to the genetic
diversity of broomrape populations on the territory of the Republic of Moldova. Based on the
morphological (parameters of broomrape seeds) and molecular data (SSR and ISSR), various
biostatistical analysis has been done using different methods (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), as
well as Analysis of Variance (ANOVA), Mantel test to assess the level of correlation between
the studied parameters and Tukey’s test of statistical significance.
The correlative association between dissimilarity matrices in 38 populations of O. cumana
Wallr. belonging from naturaly infested sunflower fields has highlighted the race H with high
and medium degree of congruence of morphometric (broomrape seed parameters) and molecular
data (SSR and ISSR). The absence of significant correlations in the most of cases of comparisons
between populations belonging to the race E, F or G suggests that genetic divergence is mainly
determined by the racial status and less by the geographical area. Combined use of genotyping
techniques with multi-locus dominant markers (ISSR) and multi-allelic co-dominants (SSR)
revealed a higher level of genetic divergence between the physiological races, than between
each population.
49 references, 4 tables, 7 Figures.
Keywords: Orobanche cumana, rasial status, morphological markers, ISSR and SSR
genotyping, corelations.
Received: February 04, 2020.
CZU: 612:613.86
MENTAL HEALTH, ITS DIRECTED FORMATION – A PRIORITY TASK.
PSYCHOSANOCREATOLOGY. Furdui T.I., Ciochina V.Ch., Glijin A.Gh., Furdui V.T.,
Vrabie V.Gh., Prisajniuc V.Gr. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții.
2020, № 1 (340), p. 23-32.
The article emphasizes the topicality and acuity of the mental health problem by analyzing
the high incidence of mental disorders in contemporary society and its tendency to increase in
the coming years, analyzes the main causes of psychogenic affections and mental disorders spontaneous creation of mental health and stressogenic mode of life, due to which neuropsychic
activity cannot withstand the pressure of contemporary life. At the same time, it is proposed to
solve the problem of psychogenic affections and mental disorders by giving up the spontaneous
creation and maintenance of health in favor of applying the mechanisms of directed formation
and maintenance of mental health, manifestation of emotions, needs, motivation, thinking,
memory and psychic abilities through the further development of psychosanocreatology - the
science designed to develop the theoretical and practical bases of the directed formation and
maintenance of mental health.
10 references.
Keywords: mental, mental health, psychosanocreatology, mental disorders, emotions,
intellect, stressogenic mode of life.
Received June 25, 2020
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CZU: 612.67.017.1:577.12
THE DYNAMICS OF IMMUNOACTIVE AMINO ACIDS INDICES AND
IMMUNOGLOBULINS IN THE ELDERLY. Mereuta Ion, Strutinschi Tudor, Poleacova
Lilia. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 32-39.
In the article are presented the results of research to study the influence of immunoactive
amino acids and immunoglobulins on the immune system of patients during the period of decline.
In the research group, the plasma immunoactive amino acids had a different dynamics, the most
significant being the increase of the content of alanine, valine and arginine corresponding to 4;
5,8 and 7,3 µmol/L and the decrease of the concentration of serine 8,8 µmol / L, comparative
to the physiological norm. Immunoglobulins had selective dynamics, IgM decreasing by 10,6
mg/dL, compared to the physiological norm. The analysis of the influence of amino acids on the
formation and state of immunity will allow the extension of the scientific basis for more efficient
regulation of the body’s immune status.
44 references, 2 tables.
Keywords: : immunity, amino acids, immunoglobulins, decrease period.
Received July 06, 2020.
CZU: [612.111.1:615.357.631]:599.323.4
THE FEATURES OF CHANGES IN THE FREE AMINO ACID CONTENT IN THE
BLOOD OF MATURE RATS WITH DIFFERENT DIETS ON THE BACKGROUND
OF THE INTRODUCTION OF TESTOSTERONE. Poleacova Lilia, Ciochină Mariana.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 39-48.
The article describes the features of changes in the content of free amino acids in mature
rats with different diets on the background of the introduction of testosterone. Eating with
different diets the background of testosterone administration causes a change in the content of
amino acids in serum and erythrocytes: a diet rich in proteins leads to a decrease in the content
of free amino acids, and a diet rich in carbohydrates – to their increase, which demonstrates the
predominance of anabolism (protein diet) or catabolism (carbohydrate diet).
14 references, 2 tables.
Keywords: food of ration, mature rats, testosterone, free amino acids, functional groups
Received June 25, 2020
CZU:343.621
THE OFFENSE OF UNLAWFUL PROVOCATION OF ABORTION IN THE LAWS
OF OTHER STATES. Soroceanu Igor, Cicala Alexandru. // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 48-56.
In this article, the offense concerning the challenge of abortion is examined in detail from the
point of view of the comparative criminal law. The actuality of the topic under investigation is
based on the controversial views in society on abortion, the moral aspect, and its consequences.
Abortion is a concern of different types of health services, and the participation of women
in such actions is dramatic and tense, because women depend on the general health of the
population, the progress and the existence of a country.
12 references.
Keywords: the right to life, abortion, pregnant woman, legal norm, legislation in force,
criminal punishment.
Received June 25, 2020
CZU: [612.111.1:615.357.631]:599.238
VARIABILITY IN THE CONCENTRATION OF FREE AMINO ACIDS IN THE
BLOOD IN SENILE RATS MAINTAINED WITH DIFFERENT RATIONS AGAINST
THE BACKGROUND OF TESTOSTERONE ADMINISTRATION. Poleacova Lilia,
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Ciochină Mariana. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020,
№ 1(340), p. 56-63.
The article describes the features of changes in the content of free amino acids in old rats with
different diets on the background of the introduction of testosterone. In old rats, a comparative
analysis of the effect of diets with different nutrient structures on the content of amino acids
in blood serum and erythrocytes indicates a decrease in anabolic processes, especially in the
case of a diet rich in proteins. A comparative analysis of the effect of the diet with different
structures on the background of testosterone administration on the amino acid content shows
that these animals have reduced anabolic process, and in the case of a diet rich in carbohydrates,
the catabolic process is quite pronounced.
20 references, 2 tables.
Keywords: food of ration, old rats, testosterone, free amino acids, functional groups.
Received June 25, 2020
UDC:633.11:631.811.98:631.524.85
INFLUENCE OF THE REGLALG BIOSTIMULATOR ON THE HEAT RESISTANCE
OF WHEAT PLANTS (Triticum aestivum L.) Platovschii N.N. // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 63-69.
The heat resistance of wheat plants Triticum aestivum L., cultivar Moldova 5, grown from
the seeds treated before sowing with the solution of biostimulator Reglalg was studied. Plants
thermotolerance was determined by the leakage of the electrolytes from the discs of plant leaves
collected in the spring, after wintering, subjected with specific doses of heat shock. It was shown
that the thermotolerance of the leaves of the experimental plants was higher than that of the
control plants. Thus, plants obtained from seeds treated with the solution of the preparation
Reglalg in the summer are expected to be less affected by heat.
12 reference, 2 figures
Key words: Triticum aestivum L., electrolytes leakage, thermotolerance, biostimulator
Reglalg.
Received March 10, 2020
UDC: 581.1:635.714(043.2)
CORRELATIVE
PARTICULARITIES
OF
MOLECULAR-GENETIC,
BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF O. VULGARE (SSP.
VULGARE) FROM THE SPONTANEOUS FLORA OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA. Angela Port, Ana Mutu, Maria Duca, Stela Clapco. // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 69-81.
The paper presents the Mantel test results of different biological variables, which revealed
polymorphisms at molecular-genetic, biochemical and phenotypic level, differentiating
the subpopulations of O. vulgare, ssp. vulgare from the spontaneous flora (Orheiul Vechi,
Butuceni). Correlative features of morphological characters, chemical compounds, molecular
markers (EST-SSR) were found. Of particular significance is the investigation of the quantitative
associations between terpenic compounds and transcripts of seven terpene synthases from leaves
and flowers, with theoretical insights in elucidating of the secondary metabolites synthesis
processes. The paper emphasizes the importance of knowing the physiological and molecular
aspects of regulating the synthesis of terpenes and their derivatives for various aromatic and
medicinal plant breeding programs.
20 references, 4 figures, 8 tables.
Keywords: Origanum vulgare L., spontaneous flora, variability, correlative associations,
molecular, biochemical, morphological markers
Received March 14, 2020
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UDC: 632.51:582.916.26 (478)
GENETIC VARIABILITY OF SOME POPULATIONS OF OROBANCHE CUMANA
WALLR. FROM REPUBLIC OF MOLDOVA. Maria Duca, Angela Port, Ana Mutu.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 81-94.
Orobanche cumana Wallr. is a holoparasitic plant with a high potential for destroying the
sunflower agricultural crop in many countries, mainly those from Central Asia and Southeast
Europe. Knowledge of the diversity and genetic structures of O. cumana populations is
necessary to elucidate the evolution of races and the pathosystems in order to improve the
genetic resistance with sustainable effects. The objective of the research was to analyze the
allelic diversity of some SSR loci and the genetic relationships between the individuals of four
native populations of O. cumana collected from Sărata-Mereseni, Chisinau, Popeasca and GuraGalbenii. The genotyping showed the polymorphism of 13 microsatellite loci, differentiating
populations by profile, number and frequency of alleles at the same locus. It has been found that
most alleles are common and only 4-8% are rare. The model generated by the ACP highlighted
the covariate trends in the frequency of the 32 out of 51 alleles (14 SSR loci) and alleles with
the highest contributions for the population molecular peculiarities. Specific alleles for the
individuals of one population only, not were identified. According to the indices of estimation
and quantification of the genetic diversity the population collected from Sărata-Mereseni has
the lowest degree of genetic variation at the intrapopulation level and the highest one at the
interpopulation level. Between the populations of Chisinau (IGFPP) and Gura-Galbenii there
are not significant genetic differences, have been found individuals having molecular profiles
identified in both genetical funds.
50 references, 4 figures, 3 tables.
Key words: Orobanche cumana Wallr., SSR genotyping, genetic variability, principal
component analysis (PCA).
Received January 28, 2020.
UDC: 582.61:577.13
BIOCHEMICAL ANALYSIS OF ORIGANUM VULGARE SSP. VULGARE FROM
SPONTANEOUS FLORA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Angela Port, Ana Mutu,
Maria Duca, Elvira Gille. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020,
№ 1(340), p. 95-105.
The biochemical study of the plant extracts of O. vulgare ssp. vulgare showed that
polyphenolic compounds (70%) predominate in the fraction of polyphenolcarboxylic acids,
rosmarinic acid being the major component. The bioaccumulation of flavonoids varies at the
intrapopulation level (10-40%) and correlates with the altitudinal gradient of the Butuceni slope
from which the plants were collected. The analysis of essential oil by GC-MS showed higher
quantities of sesquiterpenes compared to those of monoterpenes. The 38 identified compounds
include 20 monoterpenes, 15 sesquiterpenes and 3 minority components (values less than 1%):
dihydroedulan I, 3-octanone and 3-octanol. The analysis of the main components revealed 9
compounds: β-caryophyllene, caryophyllene oxide, sabinen, germacrene D, cis-β-ocimene,
τ-gurjunene, β-bisabolene, γ-terpinene, p-cymene, which characterize the aromatic value of the
essential oil, representing a chemovariety of plants O. vulgare ssp. vulgare from the spontaneous
flora of the Republic of Moldova (Orheiul Vechi).
26 references, 5 figures, 3 tables.
Keywords: Origanum vulgare, spontaneous flora, biochemical diversity, secondary
metabolism, polyphenolic compounds, terpenes.
Received March 14, 2020
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UDC 599.323.4:591.5(478.9)
THE STRUCTURE OF SMALL RODENTS COMMUNITIES (RODENTIA,
MURIDAE, CRICETIDAE) UNDER THE CONDITIONS OF ANTHROPIC
MODIFICATIONS AND CLIMATE CHANGE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 105-112.
The purpose of the paper was to study the structure of small mammal communities under
the influence of climate changes and anthropogenic modifications. The researches have been
carried out in the biotopes of the central area of the Republic of Moldova during the years
2015-2019. In order to determine the spatial structure of small rodent populations, the relative
average density was calculated. It has been established that the structure of rodent communities
in anthropogenic ecosystems is determined by the heterogeneity of agricultural ecosystems. The
Margalef diversity index decreased in spring in the forest-agrocenosis ecotone on average from
2.7 to 2.12, and in autumn – from 2.9 to 2.3.
12 references, 2 figures
Key words: small rodents, comunities, abundance, density, frequency
Received: March 23, 2020
UDC: 576.895.122:597.2/.5
HELMINTH FAUNA OF THE EUROPEAN PERCH - Perca fluviatilis (Linnaeus,
1758) FROM DIFFERENT AQUATIC BIOTOPES OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA. Gologan Ion. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020,
№ 1(340), p. 112-118.
The paper presents the results of the study of the helminth fauna of the European perch in
different water bodies of the Republic of Moldova. The common perch helminth fauna consists
of various species of helminths: class Trematoda - 6 species (Bunodera luciopercae (Müller,
1776) Lühe, 1909, Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876, Tylodelphys
clavata (von Nordmann, 1832) Diesing, 1850, Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814)
Braun, 1899, Apophallus sp., Ichthyocotylurus sp.), class Enoplea - 1 species (Eustrongylides
sp.), class Palaeacanthocephala - 2 species (Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 1911,
Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 1776) Porta, 1908).
Out of the total helminths detected, 3 species are etiological agents of fish-borne parasitic
zoonoses (Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp.,
Eustrongylides sp.).
13 references, 4 figures.
Keywords: helminth fauna, European perch, monoinvasions, poliinvasions, level of
infestation.
Received: July 08, 2020
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PARASITIC FAUNA IN WILD BOARS FROM THE RESERVATION “CODRII”,
REPUBLIC OF MOLDOVA. Rusu Ștefan. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. 2020, № 1 (340), p. 118-126.
The aim of the research was to study the parasitic fauna composition in the wild boars from
the natural reservation „Codrii” of the Republic of Moldova. The wild boar (Sus scrofa) lives
in bands and inhabiting the forests and nearby agricultural fields. The taxonomic composition
of parasitic fauna is formed from various parasitic agents: 2 species of Trematoda (Fasciola
hepatica) with extensity of invasion (EI) 4,2% and intensity of invasion (II) of 1,1 exemplars,
Dicrocoelium lanceolatum -8,4% and II 1,8 exemplars); the class Secernentea included 7 species
(Trichocephalus suis – in 11,2% of cases, II - 2,6 exemplars, Strongyloides ransomi identified in
56,2% cases, II- 6,2 exemplars, Metastrongylus elongatus- in 43,3% cases, II - 3,2 exemplars,
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Oesophagostomum dentatum – in 12,2% cases, II -3,0 exemplars, Ascaris suum- in 18,4% cases,
II - 4,2 exemplars, Hyostrongylus rubidus- in 12,8% cases, II -2,8 exemplars, Gongylonema
pulchrum-2,1% cases, II -3,2 exemplars, Globocephalus urosubulatus- in 24,3% cases, II - 3,3
exemplars), Acantocephala class was represented with one species (Macracanthorhynchus
hirudinaceus- in 1,4% cases, II -1,1 exemplars) and Isospora Class represented by in one specie
Eimeria debliecki – in 34,3% cases with II- 4,2 exemplars and Eimeria scabra - in 32,6% cases
with II - 4,6 exemplars.
Out of those 11 species identified in boars, one specie (9,1%) are specific for boar
only (Eimeria debliecki), 7 species (63,6%, Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi,
Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,
Macracanthorhynchus hirudinaceus) are common for other wild and domestic animals,
and 3 species (27,3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum and Globocephalus
urosubulatus) are common for animals and humans.
24 references, 4 figure, 1 table.
Key words: parasitic fauna, wild boar, natural reservation “Codrii”.
Received March 16, 2020
UDC: 599.323.4:574.4 (478)
EPIDEMIOLOGICAL STRUCTURE OF PARASITE FAUNA IN BANK VOLE
(Clethrionomys glareolus) FROM THE NATURAL RESERVE „PLAIUL FAGULUI”,
REPUBLIC OF MOLDOVA. Chihai Oleg, Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan,
Tălămbuţă Nina, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Zamornea Maria, Melnic Galina,
Naforniță Nicolai.//Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții.2020,
№ 1(340), p. 126-134.
The study aimed the determination of the epidemiological structure of the parasitofauna in
Clethrionomys glareolus from the “Plaiul Fagului” Nature Reserve. The parasites taxonomically
refer to 3 classes, 13 families, 14 genera and 15 species. The epidemiological characteristic of
parasitoses is represented by three species with zoonotic impact (Syphacia stroma, Syphacia
obvelata, Strongyloides ratti), having a share of 20.0%, one species with epizootic impact
(Taenia pisiformis), respectively 6.6%, four species with mixed impact (Plagiorchis elegans,
Taenia taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) - 26.7% and seven
species characteristic for rodents (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum,
Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis
straminea, Mastophorus muris) with a share of 46.7%.
30 references, 1 figure, 2 tables
Key words: parasites, prevalence, Cethrionomys glareolus, “Plaiul Fagului” reserve.
Received July 15, 2020
UDC: 579.66
PRODUCTIVITY
AND
GERMANIUM
(IV)
ACCUMULATION
BY
CYANOBACTERIA SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATED ON A MEDIUM WITH
THE ADDITION OF GERMANIIUM - CONTAINING COMPOUNDS. Djur Svetlana,
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Gulea
Aurelian, Rudic Valery. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020,
№ 1(340), p. 134-142.
The level of germanium (IV) accumulation and the changes induced in the productivity
of the cyanobacteria Spirulina platensis cultivated on a medium with the addition of organic
and inorganic compounds of this element were studied. Germanium compounds were added
to the growth medium of spirulina on the first day of cultivation, in three concentrations: 10,
20 and 30 mg/l. It has been established that the accumulation of germanium by cyanobacterial
cells depends on the administered concentration of the compound. The maximum level of
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germanium accumulation (75,7 mg%) was determined using GeSe2 at a concentration of 30
mg/l. The addition with some of the studied compounds of germanium (IV) led to a decrease in
productivity, compared to the control. The compounds GeSe2, MesGe(F)PHMes and ArP=C(Cl)
Ge(F)-(Tip)t-Bu stimulated productivity by 25,4%; 11,1% and 8,9%, compared to the control.
28 references, 1 figure, 1table.
Key words: Spirulina platensis, germanium compounds, accumulation, productivity.
Received June 24, 2020
UDC: 579.66
CHANGE OF THE PROTEIN AND PHYCOBILIPROTEIN CONTENT UNDER
THE CONDITIONS OF GERMANIUM (IV) ACCUMULATION IN THE BIOMASS OF
CYANOBACTERIA SPIRULINA PLATENSIS GROWING ON AN MEDIUM WITH
GERMANIUM - CONTAINING COMPOUNDS. Djur Svetlana, Bulimaga Valentina,
Zosim Liliana, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu..
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 142-151.
The changes of the protein and phycobiliprotein content under the conditions of germanium
(IV) accumulation in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis growing on an medium
with germanium - containing compounds were studied. It was established that under the
conditions of accumulation of germanium by the cyanobacteria Spirulina platensis cultivated
in the presence of inorganic and organic compounds of this element, the protein content in
the biomass presented levels (with small variations) within the limits of control. The organic
compounds Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu and Mes2GeCl2 at
a concnetration of 10 mg/l contribute to the increas of the content of proteins in spirulina
biomass by 13,0-15,0%. For phycobiliproteins, an increase of their content in the biomass is
characteristic. The highest phycobiliprotein content, of 25,5-36,2% was found in the case of
the compound ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, as well as in the presence of concentrations of 30 mg/l
GeO2 and 10 mg/l GeSe2.
21 references, 2 figures.
Key words: Spirulina platensis, germanium compounds, accumulation, proteins,
phycobiliproteins.
Received June 24, 2020
UDC: 579.6; 631.4; 538.9
THE INFLUENCE OF IRON BASED NANOPARTICLES ON THE SURVIVAL
RATE AND ACTIVITY OF MICROORGANISMS WITH BIOREMEDIATION
POTENTIAL UNDER CONDITIONS OF POPs CONTAMINATED SOILS. Corcimaru
Serghei, Batir Ludmila, Slanina Valerina, Tanase Ana, Mereniuc Lilia, Gutul Tatiana.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 151-161.
The Republic of Moldova has more than 1604 sites contaminated by persistent organic
pollutants and is in need of efficient means of decontamination. Nanobioremediation is a new
approach to soil remediation that has recently been suggested. The combined use of nanoparticles
and bioremediation is hoped to be a viable way to increase the efficiency and sustainability of
soil remediation. The purpose of this work was to study the influence of nanoscale zerovalent
iron and magnetite on the survival rate and activity of Bacillus sp. Nr. 2 (a strain with a
bioremediation potential) after its introduction into a POPs contaminated soil. Nano-magnetite
was found to be able to increase the survival rate of the introduced microorganisms by 563
times, and to stimulate the growth of the microorganisms in the contaminated soil by 17–26
times comparing to the control without nano-magnetite applications.
22 references, 4 figures, 7 tables
Key words: nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nano-
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magnetite, nanoscale zerovalent iron.
Received June 09, 2020
UDC: 579.083.13+579.24
EVALUATION OF THE ACTION OF NANOCOMPOSITES CHITOSANZINC AND CHITOSAN-IRON ON THE RHODOTORULA GRACILIS CNMN-Y-30.
Beșliu Alina. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020,
№ 1(340), p. 161-168.
This paper offers new information on the influence of chitosan-zinc and chitosan-iron
nanocomposites, elaborated by different methods on pigmented yeast Rhodotorula gracilis
CNMN-Y-30. The results showed that the viability tests and the biomass production adequately
reflect the effects of the chitosan-zinc and iron chitosan nanocomposites, these being important
indices in the process of evaluating the action of the nanocomposites obtained by different
methods. The fluctuations of viability and biomass production that occur during the cultivation
period are determined by the volume of nanocomposites used. The most efficient process
for obtaining it is the experimental procedure I applied in 2% volume. At the same time, the
nanocomposite applied in a volume of 5% showat inhibitory effect an the culture development.
The obtained results have contributed to the elaboration of a new methods for nanocomposite
obtaining.
21 references, 4 figures.
Key words: nanocomposites, metal nanoparticles, Rhodotorula, viability, biomass
production, process.
Received June 09, 2020
UDC 502.51:504.5
NITRIFICATION INDEXES OF AMMONIUM IONS IN THE WATERS OF THE
RIGHT INFLUENCES OF THE NISTRU RIVER (RAUT, BAC, BOTNA). Sandu Maria,
Tărîţă Anatol, Lozan Raisa, Moşanu Elena. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științele vieții. 2020, No 1(340), p. 168-175.
The study shows of the ammonium concentration changes in the right tributaries of the
river Dniester water, which in the river Bac water varies from 67-96% (upstream of Chisinau
municipality) to 5% (Sangera town) and 17% - 49% (Gura Bacului village). In the water river
Raut at the outflow into the river Dniester nitrification is in different years from slow (10%) to
high (96-98%). In the water along the river Botna Initrif (%) varies from small (37%, upstream
of Ulmu lake) to large (91,5-97%). The correlation of Initrif (%) with CCO-Cr and CBO5 of
the rivers Raut, Bac and Botna water demonstrates the influence on the nitrification process of
chemically and biochemically degradable substances.
16 references, 5 figures, 1 table.
Keywords: Nitrification index, rivers Bac, Raut, Botna, chemical parameters.
Received June 19, 2020
UDC: 574.58:556.53 (478:282)
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF URBAN AND SUBURBAN ECOSYSTEMS
ON THE QUALITY OF SURFACE WATERS OF THE RAUT RIVER BASIN IN THE
MIDDLE AND LOWER SECTORS. Bulimaga Constantin, Țugulea Andrian, Rusu Maria.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 1(340), p. 175-181.
As a result of the chemical analyzes of surface waters in the urban ecosystems of Telenesti
and suburban villages, Saratenii Vechi and Ţânțăreni have been recorded exceedances of the
content of N-NH4+ and N-NO2- in the samples taken from r. Ciulucul Mic and r. Răut within the
studied ecosystems district Telenesti. It was established that the water from the station (source),
located upstream of the suburban ecosystem Țânțăreni (Telenesti district) is qualitative and
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is used by the population as drinking water. The degree of pollution of the water of the Răut
river with ammonium and phosphates upstream and downstream has been demonstrated that
ecosystem Orhei, caused by the discharge of uncleaned wastewater. It is pointed out that one
of the main sources of water pollution in the Răut river within the Orhei urban ecosystem
is presented by the non-qualitative wastewater at the Biological wastewater treatment plant
(BWWP). The dynamics of the process of surface water pollution caused by urban ecosystems
is established. Notwithstanding the fact that both urban ecosystems (Telenesti and Orhei) have
(BWWP), due to the fact that the degree of purification of the purified water at these stations is
inappropriate, they (the purified water) serve as a major source pollution of surface water.
7 references, 2 figures, 3 tables.
Keywords: urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source.
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УДК: 581.2:[633.854.78:582.952.6](043.2)
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ
И МОЛЕКУЛЯРНЫМИ МАРКЕРАМИ В ИССЛЕДОВАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ЗАРАЗИХИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Дука Мария, Порт
Анжела, Клапко Стелиана, Бойку Адриана.. // Известия Академии наук Молдовы. Науки
о жизни. 2020, № 1 (340), с. 7-23.
Данная статья представляет собой обобщение литературных данных и собственных
исследований, касающихся генетического разнообразия популяций заразихи. На основе
уже опубликованных морфологичских (параметры семян заразихи) и молекулярногенетических данных (SSR и ISSR) были применены различные биостатистические
методы анализа (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), с использованием тестов для выявления
степени изменчивости (ANOVA) и статистической значимости (Tukey, p <0,05), а также
тест Мантеля для оценки уровня коррелированности между изучаемыми параметрами.
По данным корреляционного анализа матриц различий 38 популяций O. cumana Wallr.,
собранных на территории Республики Молдова, можно выделить расу H с высокой и
средней степенью конгруэнтности морфометрических и молекулярных параметров.
Совместное использование методов генотипирования с мультилокусными доминантными
(ISSR) и мультиаллельными ко-доминантами (SSR) маркерами выявило более высокий
уровень генетической дивергенции между физиологическими расами, чем между
отдельно взятыми популяциями. Отсутствие, в большинстве случаев, статистически
значимой корреляции между популяциями принадлежащими к расе E, F или G, позволяет
предположить, что генетическая дивергенция в основном определяется расовым статусом
и в меньшей степени географическим происхождением. Библ. – 49, Рис. – 7, Таб. – 4.
Ключевые слова: Orobanche cumana, расовый статус, морфологические маркеры,
ISSR и SSR генотипирование, корреляции.
Поступила в редакцию: 04 февраля 2020.
CZU: 612:613.86
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЕГО НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ –
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА. ПСИХОСАНОКРЕАТОЛОГИЯ. Фурдуй Ф. И., Чокинэ
В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г., Присажнюк В. Г. // Известия Академии
наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 23-32.
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is used by the population as drinking water. The degree of pollution of the water of the Răut
river with ammonium and phosphates upstream and downstream has been demonstrated that
ecosystem Orhei, caused by the discharge of uncleaned wastewater. It is pointed out that one
of the main sources of water pollution in the Răut river within the Orhei urban ecosystem
is presented by the non-qualitative wastewater at the Biological wastewater treatment plant
(BWWP). The dynamics of the process of surface water pollution caused by urban ecosystems
is established. Notwithstanding the fact that both urban ecosystems (Telenesti and Orhei) have
(BWWP), due to the fact that the degree of purification of the purified water at these stations is
inappropriate, they (the purified water) serve as a major source pollution of surface water.
7 references, 2 figures, 3 tables.
Keywords: urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source.

РЕФЕРАТЫ
УДК: 581.2:[633.854.78:582.952.6](043.2)
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ
И МОЛЕКУЛЯРНЫМИ МАРКЕРАМИ В ИССЛЕДОВАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ЗАРАЗИХИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Дука Мария, Порт
Анжела, Клапко Стелиана, Бойку Адриана.. // Известия Академии наук Молдовы. Науки
о жизни. 2020, № 1 (340), с. 7-23.
Данная статья представляет собой обобщение литературных данных и собственных
исследований, касающихся генетического разнообразия популяций заразихи. На основе
уже опубликованных морфологичских (параметры семян заразихи) и молекулярногенетических данных (SSR и ISSR) были применены различные биостатистические
методы анализа (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), с использованием тестов для выявления
степени изменчивости (ANOVA) и статистической значимости (Tukey, p <0,05), а также
тест Мантеля для оценки уровня коррелированности между изучаемыми параметрами.
По данным корреляционного анализа матриц различий 38 популяций O. cumana Wallr.,
собранных на территории Республики Молдова, можно выделить расу H с высокой и
средней степенью конгруэнтности морфометрических и молекулярных параметров.
Совместное использование методов генотипирования с мультилокусными доминантными
(ISSR) и мультиаллельными ко-доминантами (SSR) маркерами выявило более высокий
уровень генетической дивергенции между физиологическими расами, чем между
отдельно взятыми популяциями. Отсутствие, в большинстве случаев, статистически
значимой корреляции между популяциями принадлежащими к расе E, F или G, позволяет
предположить, что генетическая дивергенция в основном определяется расовым статусом
и в меньшей степени географическим происхождением. Библ. – 49, Рис. – 7, Таб. – 4.
Ключевые слова: Orobanche cumana, расовый статус, морфологические маркеры,
ISSR и SSR генотипирование, корреляции.
Поступила в редакцию: 04 февраля 2020.
CZU: 612:613.86
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЕГО НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ –
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА. ПСИХОСАНОКРЕАТОЛОГИЯ. Фурдуй Ф. И., Чокинэ
В. К., Глижин А. Г., Фурдуй В. Ф., Врабие В. Г., Присажнюк В. Г. // Известия Академии
наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 23-32.
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В статье подчеркивается актуальность и острота проблемы психического здоровья
путем анализа высокой заболеваемости психических расстройств в современном
обществе и ее тенденция к росту в ближайшие годы, анализируются основные причины
психогенных расстройств и психических расстройств – спонтанное создание психического
здоровья и стрессогенный образ жизни, из-за которых нейропсихическая деятельность
не может противостоять современному прессингу жизни. В то же время предлагается
решение проблемы психогенных расстройств и психических расстройств путем отказа от
самопроизвольного создания и поддержания здоровья в пользу применения механизмов
целенаправленного формирования и поддержания психического здоровья, проявления
эмоций, потребностей, мотивации, мышления, памяти и дальнейшего развития путем
дальнейшего развития психосанокреатологии – науки, призванной разработать
теоретические и практические основы целенаправленного формирования и поддержания
психического здоровья. Библ. – 10.
Ключевые слова: психика, психическое здоровье, психосанокреатология, психогенные
расстройства, эмоции, интеллект, стрессогенный образ жизни.
Поступила в редакцию 25 июня 2020
УДК: 612.67.017.1:577.12
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОАКТИВНЫХ АМИНОКИСЛОТ
И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Мереуцэ Ион, Струтинский
Федор, Полякова Лилия. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
№ 1 (340), с. 32-39.
В статье представлены результаты исследований по изучению влияния
иммуноактивных аминокислот и иммуноглобулинов на состояние иммунитета пациентов
преклонного возраста. Изучение влияния аминокислот на формирование и состояние
иммунитета, позволит расширить научную базу для более эффективного управления
состоянием иммунной системы организма. В исследовательской группе иммуноактивные
аминокислоты плазмы крови имели различную динамику, наиболее значимым из
которых было увеличение содержания аланина, валина и аргинина, соответственно
4; 5,8 и 7,3 мкмоль/л и снижение концентрации серина на 8,8 мкмоль/л по сравнению
с физиологической нормой. Иммуноглобулины имели избирательную динамику,
снижение IgM на 10,6 мг/дл по сравнению с физиологической нормой. Изучение влияния
аминокислот на формирование и состояние иммунитета, позволит расширить научную
базу для более эффективного управления состоянием иммунной системы организма.
Библ. – 44, таб. – 2.
Ключевые слова: иммунитет, аминокислоты, иммуноглобулины, период
диминуации.
Поступила в редакцию 06 июля, 2020
УДК: [612.111.1:615.357.631]:599.323.4
ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
СВОБОДНЫХ
АМИНОКИСЛОТ В КРОВИ У ЗРЕЛЫХ КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ РАЦИОНАМИ
ПИТАНИЯ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА. Полякова Лилия,
Чокинэ Марьяна. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
№ 1 (340), с. 39-48.
В статье описаны особенности изменения содержания свободных аминокислот
у зрелых крыс с различными рационами на фоне введения тестостерона. Питание с
различными рационами на фоне введения тестостерона вызывает изменение содержания
аминокислот в сыворотке и эритроцитах: рацион богатый белками приводит к снижению
содержания свободных аминокислот, а рацион богатый углеводами – к их повышению,
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что демонстрирует преобладание соответственно анаболизма (белковый рацион) или
катаболизма (углеводный рацион). Библ. – 14, таб. – 2.
Ключевые слова: рацион питания, зрелые крысы, тестостерон, свободные
аминокислоты, функциональные группы..
Поступила в редакцию 25 июня, 2020
УДК: 343.621
ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ПРОВОКАЦИИ АБОРТОВ В ЗАКОНАХ
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ. Сорочану Игорь, Чикала Александру. // Известия Академии
наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 48-56.
В этой статье правонарушение, касающееся незаконного провокации аборта с точки
зрения сравнительного уголовного права, подробно рассматривается. Актуальность
исследуемой темы основана на неоднозначных взглядах в обществе на аборт, моральный
аспект и его последствия. Аборт является проблемой различных видов медицинских услуг,
и участие женщин в таких действиях является драматичным и напряженным, поскольку
женщины зависят от общего состояния здоровья населения, прогресса и существования
страны. Библ. – 12.
Ключевые слова: право на жизнь, аборт, беременная женщина, правовая норма,
действующее законодательство, уголовное наказание.
Поступила в редакцию 25 июня, 2020
УДК: [612.111.1:615.357.631]:599.238
ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
СВОБОДНЫХ
АМИНОКИСЛОТ В КРОВИ У СТАРЫХ КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ РАЦИОНАМИ
ПИТАНИЯ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА. Полякова Лилия,
Чокинэ Марьяна. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
№ 1 (340), с. 56-63.
В статье описаны особенности изменения содержания свободных аминокислот
у старых крыс с различными рационами на фоне введения тестостерона. У старых
крыс сравнительный анализ влияния рационов с различной структурой нутриентов на
содержание аминокислот в сыворотке крови и эритроцитах свидетельствует о снижении
анаболических процессов, особенно в случае рациона, богатого белками. Сравнительный
анализ влияния рациона с различной структурой на фоне введения тестостерона на
содержание аминокислот показывает, что у этих животных снижен анаболический
процесс, а в случае рациона богатого углеводами – катаболический процесс довольно
выражен. Библ. – 20, таб. – 2.
Ключевые слова: рацион питания, старые крысы, тестостерон, свободные
аминокислоты, функциональные группы.
Поступила в редакцию 25 июня, 2020
УДК: 633.11:631.811.98:631.524.85
ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА РЕГЛАЛГ НА ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
РАСТЕНИЙ ПЩЕНИЦЫ (Triticum aestivum L.). Платовский Н.Н. // Известия Академии
наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 63-69.
Изучена теплоустойчивость растений пшеницы Triticum aestivum L., сорта Молдова 5,
выращенных из семян, обработанных перед посевом раствором биостимулятора Reglalg.
Теплоустойчивость определяли по утечке электролитов из дисков листьев растений,
отобранных для анализа весной, после перезимовки, и подвергнутых определенным
дозам теплового шока. Было показано, что теплоустойчивость листьев опытных растений
была выше, чем у контрольных растений. Таким образом, растения, полученные из
семян, обработанных биостимулятором Reglalg, летом меньше страдают от воздействия
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повышенных температур. Библ. – 12, рис. – 2.
Ключевые слова: Triticum aestivum L., утечка электролитов, термотолерантность,
биостимулятор Reglalg.
Поступила в редакцию 10 марта 2020
УДК: 581.1:635.714(043.2)
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОМ,
БИОХИМИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ O. VULGARE
(SSP. VULGARE) ИЗ СПОНТАННОЙ ФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.
Порт Анжела, Муту Ана, Дука Мария. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о
жизни. 2020, № 1 (340), с. 69-81.
В работе представлены результаты тестов Mantel различных биологических данных,
которые выявили полиморфизмы на молекулярно-генетическом, биохимическом
и фенотипическом уровне, дифференцируя субпопуляции O. vulgare ssp. vulgare
от спонтанной флоры (заповедник «Старый Орхей», с. Бутученъ). Обнаружены
корреляционные особенности морфологических признаков, химических соединений,
молекулярных маркеров (EST-SSR). Особое значение имеет исследование количественных
ассоциаций между терпеновыми соединениями и транскриптами семи терпенсинтаз
из листьев и цветов, с теоретическими соображениями в выяснении процессов синтеза
вторичных метаболитов. В статье подчеркивается важность знания физиологического и
молекулярного аспекта регулирования синтеза терпенов и их производных для различных
программ селекции ароматических и лекарственных растений.
Ключевые слова: Origanum vulgare L., разнообразие, корреляции, спонтанная флора,
молекулярные, биохимические, морфологические маркеры
Библ. – 20, рис. – 4, табл. – 8.
Поступило в редакцию 18 мартa 2020.
УДК: 632.51:582.916.26 (478)
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ
НЕКОТОРЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
OROBANCHE CUMANA WALLR. ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ. Дука Мария,
Порт Анжела, Муту Ана. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
№ 1 (340), с. 81-94.
Orobanche cumana Wallr. это голопаразитарное растение с высоким потенциалом
заражения сельскохозяйственной культуры подсолнечника во многих странах, в
частности из центральной Азии и юго-восточной Европы. Изучение разнообразия и
генетической структуры популяций O. cumana необходимо для выяснения эволюции рас,
с целью улучшения генетической устойчивости подсолнечника. Целью исследования
является анализ аллельного разнообразия некоторых SSR-локусов и генетические
взаимоотношения между представителями четырех местных популяций O. cumana
(Сарата-Мерешень, Кишинев, Попяска и Гура-Галбений). Генотипирование выявило
полиморфизм 13 микросателлитных локусов, дифференцирующих популяции по
профилю, количеству и частоте аллелей в одном и том же локусе. Было установлено, что
большинство аллелей широко распространены в изучаемых популяциях и только 4-8%
являются редкими аллелями. Анализ главных компонентов выявил ковариатические
тенденции в частоте 32 из 51 аллелей (14 локусов SSR) и аллели с самым высоким
процентным вкладом в характеристику популяции. Аллелей специфических только
для одной популяции не было выявлено. По показателям количественной оценки
генетического разнообразия, популяция из Сарата-Мерешень, характеризуется самой
низкой степенью внутрипопуляционной изменчивости и соответственно, самой высокой
межпопуляционной генетической изменчивостью. Между популяциями из Кишинева и
Гура-Галбений нет существенных генетических различий. Были обнаружены растения с
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молекулярными профилями характерными для обоих генетических фондах.
Библ. – 50, рис. – 4, табл. – 3.
Ключевые слова: Orobanche cumana Wallr., генотипирование SSR, генетическая
изменчивость, метод главных компонентoв.
Поступило в редакцию 28 февраля 2020.
УДК: 582.61:577.13
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЙ ORIGANUM VULGARE SSP.
VULGARE ИЗ СПОНТАННОЙ ФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ. Порт Анжела,
Муту Ана, Дука Мария, Гилле Эльвира. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о
жизни. 2020, № 1 (340), с. 95-105.
Биохимическое исследование растительных экстрактов O. vulgare ssp. vulgare показало,
что полифенольные соединения (70%) преобладают во фракции полифенолкарбоновых
кислот, основным компонентом которых является розмариновая кислота. Биоаккумуляция
флавоноидов различна на уровне внутрипопуляции (10-40%) и коррелирует с высотaми
уклоном склона Бутученъ, с которого были собраны растения. Анализ эфирного масла
показал более высокое количество сесквитерпенов по сравнению с монотерпенами.
Из 38 идентифицированных соединений 20 представляют собой монотерпены, 15
сесквитерпенов и 3 неосновных компонента (в концентрациях менее 1%): дигидроэдулан
I, 3-октанон и 3-октанол. В результате анализа основных компонентов выявлено 9
соединений: β-кариофиллен, кариофиллен оксид, сабинен, гермакрен D, цис-β-оксимен,
τ-гурджунен, β-бисаболен, γ-терпинен, п-цимен, которые характеризуют ароматическую
ценность эфирного масло, представляющее собой хемотип растений O. vulgare ssp.
vulgare из спонтанной флоры Республики Молдовы (заповедник «Старый Орхей»). Библ.
– 26, рис. – 5, табл. – 3.
Ключевые слова: Origanum vulgare ssp. vulgare, спонтанная флора, биохимическое
разнообразие, вторичный метаболизм, полифенольные соединения, терпены.
Поступило в редакцию 14марта 2020.
УДК 599.323.4:591.5(478.9)
СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ (RODENTIA, MURIDAE,
CRICETIDAE) В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Сытник Вячеслав, Нистреану Виктория,
Ларион Алина, Мунтяну Андрей, Савин Анатолий. // Известия Академии наук Молдовы.
Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 105-112.
Целью статьи было изучение структуры сообществ мелких млекопитающих,
находящихся под влиянием изменения климата и антропогенных воздействий.
Исследования проводились в биотопах центральной зоны республики в 2015-2019 годах.
Для определения пространственной структуры популяций грызунов была определена
их относительная средняя плотность. Установлено, что структура сообществ грызунов
в антропогенных экосистемах определяется неоднородностью сельскохозяйственных
экосистем. Разнообразие уменьшалось весной в экотоне леса с агроценозом в среднем с
2,7 до 2,12, а осенью – с 2,9 до 2,3. Библ. 12 , рис.2 .
Ключевые слова: мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота
встречаемости
Поступила в редакцию 23 марта 2020
УДК: 576.895.122:597.2/.5
ГЕЛЬМИНТОФАУНА ОБЫКНОВЕННОГО ОКУНЯ - Perca fluviatilis
(Linnaeus, 1758) ИЗ РАЗНЫХ ВОДНЫХ БИОТОПОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.
Гологан Ион. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
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№ 1 (340), с. 112-118.
Целью статьи является изучение ихтигельминтофауны обыкновенного окуня
(Perca fluviatilis Linnnaeus, 1758) из различных водных биотопов Республики Молдова.
Гельминтофауна обыкновенного окуня состоит из различных видов гельминтов: класс
Trematoda 5 видов (Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 1909, Diplostomum spathaceum
(Rudolphi, 1819) Olsson, 1876, Tylodelphys clavata (von Nordmann, 1832) Diesing, 1850,
Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Ichthyocotylurus
sp.), Класс Enoplea один вид (Eustrongylides sp.), Класс Palaeacanthocephala 2 вида
(Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 1911) Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller,
1776), Porta, 1908).
Из общего числа гельминтов обнаруженных у обыкновенного окуня, 3 вида являются
опасными для рыбоядных млекопитающих и для человека (Clinostomum complanatum
(Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Eustrongylides sp.). Библ.-8, рис.-3, фото.-1.
Ключевые слова: гельминты, обыкновенный окунь, водный биотоп.
Поступила в редакцию 08 июля 2020
УДК: 616.995.1:636.2
РАЗНООБРАЗИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ ДИКИХ КАБАНОВ ИЗ ЗАПОВЕДНИКА
«КОДРИЙ», РЕСПУБЛИКA МОЛДОВА. Русу Штефан. // Известия Академии наук
Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 118-126.
Работа представляет результаты исследования состава паразитофауны диких кабанов
из заповедника «Кодрий» из Республики Молдова. Дикий кабан (Sus scrofa) является
стадным лесным видом, и распространяется также на близлежащие сельскохозяйственные
поля. Таксономический состав паразитофауны представлен различными паразитарными
агентами: двумя видами из класса трематод -Fasciola hepatica c экстенсивностью инвазии
в 4,2% cлучаях и интенсивностью инвазии 1,1 экземпляра, Dicrocoelium lanceolatum – в
8,4% случаях, с интенсивностью инвазии-1,8 экземпляра); 7 видами из класса Secernentea
(Trichocephalus suis – в 11,2% cлучаях, интенсивность инвазии - 2,6 экземпляра,
Strongyloides ransomi- в 56,2% cлучаях, интенсивность инвазии- 6,2 экземпляров,
Metastrongylus elongatus- в 43,3% cлучаях, интенсивность инвазии- 3,2 экземпляров,
Oesophagostomum dentatum – в 12,2% cлучаях, интенсивность инвазии-3,0 экземпляра,
Ascaris suum- в 18,4% cлучаях, интенсивность инвазии-4,2 экземпляров, Hyostrongylus
rubidus- в 12,8% cлучаях, интенсивность инвазии -2,8 экземпляра, Gongylonema pulchrumв 2,1% cлучаях, интенсивность инвазии -3,2 экземпларов, Globocephalus urosubulatus- в
24,3% cлучаях, интенсивность инвазии-3,3 экземпляров), один вид из класса Acantocephala
(Macracanthorhynchus hirudinaceus- в 1,4% cлучаях, интенсивность инвазии –1.1) и один
вид из класса Isospora -Eimeria debliecki – в 34,3 % cлучаях, интенсивность инвазии - 4,2
экземпляров.
Из общего количества 11 выявленных у кабанов видов, один вид (9,1%) характерны
только для кабанов (Eimeria debliecki), 7 видов (63,6%) (Trichocephalus suis, Strongyloides
ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Hyostrongylus
rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) являются общими для других видов диких
и домашних животных, и 3 вида (27,3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum и
Globocephalus urosubulatus) являются общими для животных и людей. Библ. – 24, табл.–
1, диагр. – 4.
Ключевые слова: виды паразитов, дикие животные, кабаны.
Поступила в редакцию 08 июля 2020
УДК: 599.323.4:574.4 (478)
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫЖЕЙ
ПОЛЕВКИ (Clethrionomys glareolus) ИЗ ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА “ПЛАЮЛ
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ФАГУЛУЙ” РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Кихай Олег, Тодераш Ион, Ерхан Думитру,
Русу Штефан, Тэлэмбуцэ Нина, НистрянуВиктория, Ларион Алина, Заморня Мария,
Мелник Галина, Нафорницэ Николай. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о
жизни. 2020, № 1(340), с. 126-134.
Исследования были нацелены на определение эпидемиологической структуры
паразитофауны у Clethrionomys glareolus из природного заповедника “Плайул Фагулуй”.
Таксономическая структура выявленных видов паразитов включает 3 класса, 13 семейств,
14 родов и 15 видов. Эпидемиологическая характеристика паразитозов представлена 3
видами с зоонозным воздействием (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti),
доля которых составляет 20,0%, одним видом с эпизоотическим воздействием (Taenia
pisiformis), соответственно 6,6%, 4 видами со смешанным воздействием (Plagiorchis
elegans, Taenia taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) - 26,7% и 7 видами
характерных для грызунов (Paranoplocephala omphalodes , Catenotaenia cricetorum,
Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis
straminea, Mastophorus muris), доля которых составляет 46,7%.
Библ. 30, рис. 1, табл. 2.
Ключевые слова: паразиты, экстенсивность инвазии, Clethrionomys glareolus,
заповедник “Плаюл Фагулуй”.
Поступила в редакцию: 15 июля 2020.
УДК: 579.66
ПРОДУКТИВНОСТЬ
И
АККУМУЛЯЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
(IV)
ЦИАНОБАКТЕРИЕЙ SPIRULINA PLATENSIS ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА
СРЕДЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГЕРМАНИЙ - СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ.
Джур Светлана, Бульмага Валентина, Зосим Лилиана,1Рудь Людмила, Кирияк Татьяна,
Чепой Лилиана, Гуля Аурелиан, Рудик Валерий. // Известия Академии наук Молдовы.
Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 134-142.
Был изучен уровень аккумуляции германия (IV) из неорганических и органических
соединений и изменение
продуктивности цианобактерии Spirulina platensis
культивированной на среде с германий-содержащими соединениями. Химические
соединения вводились в среду в трех концентрациях: 10, 20 и 30 мг/л в 1-ый день
культивирования. Было установлено, что аккумуляция германия клетками цианобактерии
зависит в первую очередь, от вводимой концентрации для большинства соединений.
Максимальный уровень аккумуляции германия (75,7 мг%) был отмечен при добавлении
GeSe2 в концентрации 30 мг/л. Добавление исследуемых соединений германия (IV) не
способствовали значительному приросту биомассы, а некоторые, наоборот, приводили
к снижению роста по сравнению с контрольной пробой. Соединения GeSe2, MesGe(F)PHMes и ArP=C(Cl)Ge(F)(Tip)t-Bu, стимулировали продуктивность на 25,4%; 11,1% и на
8,9% по сравнению с контролем, соответственно.
Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 1.
Ключевые слова: Spirulina platensis, соединения германия, продуктивность,
аккумуляция.
Поступила в редакцию 24 июня 2020
UDC: 579.66
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА И ФИКОБИЛИПРОТЕИНОВ В
УСЛОВИЯХ НАКОПЛЕНИЯ ГЕРМАНИЯ (IV) В БИОМАССЕ ЦИАНОБАКТЕРИИ
SPIRULINA PLATENSIS ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА СРЕДЕ С ГЕРМАНИЙ СОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. Джур Светлана, Бульмага Валентина, Зосим
Лилиана, Рудь Людмила, Чепой Лилиана, Кирияк Татьяна, Гуля Аурелиан, Рудик Валерий.
// Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 142-151.
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Было изучено изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях
накопления германия в биомассе цианобактерии Spirulina platensis, культивируемой в
присутствии германий - содержащих соединений различной природы. Установлено,
что органические соединения Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)
t-Bu и Mes2GeCl2 в концентрации 10 мг/л способствуют увеличению содержания
белка в биомассе спирулины на 13,0-15,0 %, по сравнению с контролем. Наибольшее
содержание фикобилипротеинов (на 25,5-36,2% выше, чем в контроле) было отмечено
при добавлении органического соединения ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, а также в присутствии
неорганических соединений GeO2 в концентрации 30 мг/л и GeSe2 в концентрации 10 мг/л.
Содержание германия в биомассе в присутствии большинства исследуемых соединений
растет пропорционально увеличению их концентрации в среде, исключение составляет
MesGe(OMe)2 и ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu.
Ключевые слова: Spirulina platensis, соединения германия, аккумуляция, белок,
фикобилипротеины.
Поступила в редакцию 24 июня 2020
УДК: 579.6; 631.4; 538.9
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ
И АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ С БИОРЕМЕДИАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
В
УСЛОВИЯХ
ЗАГРЯЗНЁННОЙ
СТОЙКИМИ
ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПОЧВЫ. Корчмару Сергей, Батыр
Людмила, Сланина Валерина, Танасе Анна, Меренюк Лилия , Гуцул Татьяна. // Известия
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 151-161.
В Республике Молдова насчитывается не менее 1604 зон, загрязнённых стойкими
органическими соединениями, что диктует необходимость разработки мер по очистке.
Недавно был предложен новый подход в области ремедиации почв –нанобиоремедиация.
Предполагается, что комбинирование нано- и биотехнологий способно существенно
ускорить темпы детоксикации почв и минимизировать экологические риски. В работе
была протестирована способность ноль-валентного наножелеза и наномагнетита влиять
на выживаемость и активность штамма Bacillus sp. Nr. 2 (потенциального биоремедианта)
после интродукции последнего в загрязнённую стойкими органическими соединениями
почву. Была выявлена способность наномагнетита улучшать выживаемость внесённых
микроорганизмов в 563 раза и стимулировать их активный рост в 17–26 раз в условиях
загрязнённой почвы.
Библ.-22, рис.-4, табл.-7
Ключевые слова: нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение
почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит.
Поступила в редакцию 09 июня 2020
УДК: 579.083.13+579.24
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ ХИТОЗАН-ЦИНКА И
ХИТОЗАНОВОГО ЖЕЛЕЗА НА RHODOTORULA GRACILIS CNMN-Y-30.
Бешлиу Алина. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
№ 1 (340), с. 161-168.
В данной статье представлена новая информация о влиянии нанокомпозитов
хитозан-ZnO и хитозан- Fe3O, на пигментированные дрожжи Rhodotorula gracilis
CNMN-Y-30. Результаты показали, что жизнеспособность клеток и продукция биомассы
адекватно отражают эффекты нанокомпозитов хитозан-ZnO и хитозан-Fe3O4. Колебания
жизнеспособности и производства биомассы, которые происходят в течение периода
культивирования, определяются объемом используемого нанокомпозита, наиболее
эффективный способ получения каторого является экспериментальная процедура I. В то
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же время нанокомпозит, нанесенный в объеме 5%, оказывает глубокий ингибирующий
эффект на развитие культуры. Полученные результаты способствовали разработке нового
процесса получения нанокомпозитов. Библ.-21, рис.-4.
Ключевые слова: нанокомпозиты, наночастицы металлов, Rhodotorula, выживаемость,
продукция, способ получения.
Поступила в редакцию 09 июня 2020
УДК 502.51:504.5
ИНДЕКС НИТРИФИКАЦИИ ИОНОВ АММОНИЯ В ВОДАХ ПРАВЫХ
ПРИТОКОВ РЕКИ ДНЕСТР (РЭУT, БЫК, БOTНA). Санду Мария, Тэрыцэ Анатол,
Лозан Раиса, Мошану Елена. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020,
№ 1 (340), с. 168-175.
В исследовании показаны изменения концентрации аммония в воде правых притоков
реки Днестр, который в воде реки Бык колеблется от 67-96% (выше мун. Кишинэу) до
5% (город Сынжера) и 17% - 49% (село Гура Быкулуй). В воде р. Рэут при отливе в
реку Днестр нитрификация идет в разные годы от медленной (10%) до высокой (9698%). В воде вдоль реки Ботна Initrif (%) колеблется от малого (37% вверх по течению
от озера Ульму) до большого (91,5-97%). Корреляция Initrif (%) с CCO-Cr и CBO5 воды
рек Рэут, Бык и Ботна демонстрирует влияние на процесс нитрификации химически и
биохимически разлагаемых веществ.
Библ. – 16, таб. – 1, рис. 5.
Ключевые слова: индекс нитрификации, река Бык, Рэут, Ботна, химические
показатели.
Поступила в редакцию 19 июня 2020
УДК:574.58:556.53 (478:282
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БАССЕЙНА РЕКИ РЭУТ В СРЕДНЕМ И
НИЖНЕМ СЕКТОРАХ.
Бульмага Константин, Цугулеа Андриан, Русу Мария. // Известия Академии наук
Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 1 (340), с. 175-181.
В результате химического анализа поверхностных вод в городских экосистемах
Теленешть и пригородных поселков Сэрэтении Векь и Цынцэрень были зафиксированы
превышения содержания N-NH4+ и N-NO2- в пробах, взятых из р. Чулукул Мик и р.
Рэут в исследуемых экосистемах раиона Теленешть.     Установлено, что вода родника,
расположенного выше по течению от пригородной экосистемы Цынцэрень (р. Теленешть),
является качественной и используется населением в качестве питьевой воды. Была
продемонстрирована степень загрязнения воды реки Рэут аммонием и фосфатами вверх
и вниз по течению экосистема Оргеев, вызванный сбросом некачественно очищенных
сточных вод. Отмечено, что одним из основных источников загрязнения воды р. Рэут в
городской экосистеме Оргеева являются сброс некачественно очищенных сточных вод
очистными сооружениями. Установлена динамика процесса загрязнения поверхностных
вод, вызванное городскими экосистемами. Несмотря на то, что обе городские
экосистемы (Теленешть и Оргеев) имеют очистные сооружения, из-за того, что степень
очистки очищенной воды на этих станциях недостаточно качественно, они (очищенные
воды) служат основным источником загрязнения поверхностных вод. Библ.- 7,
табл.- 3 , рис.- 2.
Ключевые слова: городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка
биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения.
Поступила в редакцию 10 февраля 2020
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