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ARTICOLE DE FOND
БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ МЕДИ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
С.А. Остроумов, И.К. Тодераш*, Е.И. Зубкова*, С.В. Котелевцев **,
В.В. Ермаков**, М.В. Крупина**, А. Ене***, А.А. Микус**, Л.И.Билецки*,
А. Бряхнэ*, А. Мирон*.
Московский госуниверситет им. М.В.Ломоносова,
биологический факультет, Российская Федерация, Москва;
* Институт зоологии АН Молдовы, Молдова, Кишинев;
** Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН,
Российская Федерация, Москва;
***Университет Дунэря де Жос, Румыния, Галаць.
Изучение биогенной миграции элементов необходимо для продолжения
разработки учения о биосфере [10,11], развития научных основ биомониторинга,
биоиндикации, борьбы с загрязнением водной среды, понимания роли
организмов, в том числе водных, в функционировании водных экосистем [49,50]
и в самоочищении воды [36].
В число эссенциальных металлов, которые являются важными загрязнителями
водной среды и в то же время участвуют в биогенных потоках элементов, входит,
наряду с другими металлами, медь [25].
Цель данной статьи – анализ некоторых сторон взаимодействия меди с
водными организмами в связи с рассмотрением биогенной миграции этого
элемента. Проведение анализа осуществляется в основном, на примере массовых
видов моллюсков [36,50]. В некоторых случаях привлекаются также данные
исследований по взаимодействию меди с другими организмами. Для освещения
данной темы возникает необходимость затронуть ряд вопросов, в том числе,
накопление меди в организме пресноводных и морских моллюсков, а также
содержание этого элемента в водной среде.
Медь, как известно, входит в число наиболее опасных загрязнителей
окружающей среды [12,18]. Так, П. Бревер приводит следующий ряд токсичности
металлов: Hg>Ag>Cu>Cd>Zn>Pb>Cr>Ni>Co [9].
Присутствие меди в водной среде обусловлено её поступлением вследствие
природных процессов с участием горных пород и почв, со сточными водами
предприятий горнодобывающей, металлургической, химической, целлюлознобумажной и автомобильной промышленности, при производстве удобрений
и очистке нефти, а также при использовании солей меди в сельском хозяйстве
при защите растений. Соединения меди присутствуют в водах в растворенном,
взвешенном и коллоидном состояниях. Растворенные формы меди представлены
гидроксо-ионными формами и комплексными соединениями с неорганическими и
органическими лигандами. В окрашенных водах значительная часть растворенной
меди входит в состав комплексов с гумусовыми веществами. Повышенное
содержание меди оказывает токсическое воздействие на гидробионты. В связи с
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этим содержание меди в поверхностных водах суши нормируется. ПДК меди в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения
составляет 1 мг/л (лимитирующий показатель вредности – органолептический,
характер изменения свойств воды придает воде привкус; 3-й класс опасности)
[42].
Значения ПДК для меди составляют в пресноводных объектах
рыбохозяйственного назначения – 0,001 мг/л, а в морской воде – 0,005 мг/л [51].
Оценка максимального допустимого количества меди, которое может
поступать в организм человека без вреда для здоровья, представляет собой
сложную задачу. По существующим оценкам, это количество зависит от возраста
человека и составляет (мг меди в день): для детей возраста 1– 3 года – 1, детей
возраста 4– 8 лет – 3, возраста 9 – 13 лет – 5, для подростков 14 – 18 лет – 8, для
беременных и кормящих женщин 8 – 10, для взрослых 19 лет и старше -10. Вместе
с тем некоторое количество меди необходимо для поддержания здоровья человека.
По оценкам специалистов, необходимое количество (так называемый показатель
Estimated Average Requirement, EAR) составляет для взрослых людей (19 лет и
старше) 0,7 мг меди в день. Для детей этот показатель меньше и составляет, в
зависимости от возраста, от 0,25 до 0,685 мг в день. Для подростков (14 – 18
лет) этот показатель составляет 0,89 мг меди в день, т.е. выше, чем для взрослых
[56]. Содержание металлов в моллюсках изучали исследователи и пресноводных
[16,26,49], и морских [4,6,52] организмов.
Для адекватного анализа вопроса о накоплении меди моллюсками необходимо
рассмотреть результаты исследований содержания меди в моллюсках из
пресноводных, эстуарных и морских экосистем.
Таблица 1. Содержание Cu в моллюсках пресноводных экосистем
Места отбора

Концентрации,
мкг/г сух. веса

Ссылки

Комментарии

Lymnaea
stagnalis

р. Барнаулка,
Алтайский край

№1 5,2;
№2 7,1

[3]

Пламенный ААС

Anodonta
cygnea

Канал
Вильгельмо,
Литва

5,4

[54]

Пламенный
ААС;Ткани (tissue);
n=8

Unio pictorum

» »

7,5

То же

Ткани (tissue); n=16

Unio tumidus

» »

6,4

» »

Ткани (tissue); n=18

D. polymorpha

» »

21,8

» »

Ткани(tissue); n= 28

V. viviparus

» »

42,6

» »

Ткани (tissue); n=27

Вид моллюсков

Anadara trapezia

Озеро Макуари,
Австралия.
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[55]

ААС с пламенной
атомизацией; n=10;
размер 34–41 мм;
мышечная ткань

D. polymorpha

Водохранилище
Costesti-Stanca

2,5 – 51,8

[26]

Мягкие ткани, сухой
вес

Unio pictorum

» »

6,2 – 68,9

» »

» »

5

Продолжение таблицы 1.
Lithoglyphus
naticoides

» »

1,6 – 16,0

» »

В целом моллюске

D. polymorpha

р. Прут

3,7 – 99,2

» »

Мягкие ткани, сухой
вес

D. polymorpha

Дубоссарское
водохранилище

9,9 – 93,3

» »

Диапазон массы тела
–1,16 – 640,2 мг

Unio pictorum

То же

3,2 – 33,7

» »

Диапазон массы тела
1337 – 26563 мг

» »

11.5 –453

» »

Диапазон
массы тела
19,6 – 1197 мг

Пруд в г.
Тернополе

6,8

[46]

В пищеварительной
желе-зе; ААС С-115

То же

7,35

То же

В жабрах

» »

» »

4,00

» »

В мантии

Anodonta cygnea

» »

5,2 – 8,1

[47]

В пищеварительной
железе

Anodonta cygnea

» »

4,1 – 6,1

То же

В жабрах

7 – 7,1

Новые
данные С.А.
Остроумова

В мягких тканях,
методом атомноэмиссионной
спектрометрии
с индуктивносвязанной плазмой

2.5 – 3,8

Новые
данные
С.А.
Остроумова

В раковинах, методом
атомно-эмиссионной
спектрометрии
с индуктивносвязанной плазмой

Viviparus
viviparus
Anodonta cygnea
То же

Unio pictorum

Unio pictorum

В верхнем
течении р.
Москвы

» »

Cu в моллюсках пресноводных экосистем
Примеры результатов анализа тканей моллюсков из пресноводных экосистем
даны в таблице 1.
Для определения металлов часто используется атомно-абсорбционный
спектрофотометр (ААС).
Сравнивая результаты, представленные в таблице 1, можно заметить,
что наименьшее содержание Cu найдено в р. Барнаулка в Lymnaea stagnalis.
Максимальное содержание меди в пресноводных моллюсках обнаружено в
V. viviparus. Следует отметить, что в одном моллюске A. cygnea найденная
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концентрация Cu составляла 40,2 мкг/г сух. веса, это значение не учитывалось
в расчете среднего, представленного в таблице [54]. Содержание меди в водах
канала Вильгельмо составляло 0,004 мг/л, а в осадках – песке 1,4 мг/г сух. веса
и иле 3,4 мг/г [54]. Сравнивая концентрации меди в L. stagnalis и Potamogeton
pectinalis, обнаружили, что они различаются незначительно [3].
В озере Макуари было проанализировано содержание меди в различных
компонентах водной экосистемы. Было обнаружено, что в детрите концентрация
меди составляла 45 мкг/г сух. веса, в зоопланктоне 46 мкг/г, в водорослях
Enteromorpha sp. 3,3 мкг/г. Увеличение средних концентраций меди в трофических
группах происходит не систематично [55].
Исследовали накопление меди моллюсками Кучурганского водохранилища.
Получены коэффициенты уравнения регрессии:
Y = a Wm
(1)
где, Y – концентрация меди; W – масса тела моллюска; a – коэффициент,
указывающий на величину содержания меди при W=1; m – угловой коэффициент,
определяющий изменение концентрации химического элемента при увеличении
массы тела животных.
Использовали следующее уравнение в логарифмированном виде:
lg Y= lg a + m·lgW
(2)
где, lg Y – содержание меди, мкг в 1 экземпляре моллюска; lgW – масса тела,
мг.
Полученные коэффициенты регрессии представлены в таблице 2.
Таблица 2. Параметры уравнений регрессии, которые связывают содержание Cu
(lg Y, мкг в 1 экземпляре) с сухой массы тела (мг ) моллюсков. Пояснения в тексте.

Виды
моллюсков

Коэффициент
корреляции

Свободный
член
уравнения
регрессии

Ошибка
свободного
члена

Угловой
коэффициент
уравнения

Ошибка
углового
коэффициента

1

2

3

4

5

6

0,663

- 0,552

0,041

0,739

0,041

u-

0,984

- 1,744

0,047

0,883

0,034

Planorbarius
corneus

0,997

- 2,406

0,023

0,983

0,017

Lymnaea
peregra

0,972

- 1,429

0,077

1,007

0,045

Hypanis
pontica

0,932

- 1,431

0,203

0,688

0,067

Dreissena polymorpha

0,976

- 1,873

0,061

0,876

0,037

Bithynia
tentaculata
Theodoxus
viatilis

Если биомасса моллюсков измерялась в мг сырой массы тела, то коэффициенты
уравнения (2) приобретали другой вид. Они даны в таблице 3.
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Таблица 3. Параметры уравнений регрессии, которые связывают содержание
Cu (lg Y, мкг в 1 экземпляре) с сырой массой тела (мг) моллюсков. Пояснения в
тексте.
Виды моллюсков

Коэффициент
корреляции

Свободный
член
уравнения
регрессии

Ошибка
свободного
члена

Угловой коэффициент
уравнения

Ошибка
углового
коэффициента

1

2

3

4

5

6

Bithynia
tentaculata

0,963

- 0,980

0,064

0,734

0,041

Theodoxus
uviatilis

0,983

- 1,996

0,058

0,938

0,038

Planorbarius
corneus

0,970

- 2,406

0,023

0,938

0,017

Lymnaea
peregra

0,972

- 1,925

0,103

0,919

0,043

Hypanis
pontica

0,919

- 1,873

0,271

0,713

0,081

Dreissena polymorpha

0,980

- 2,150

0,069

0,859

0,034

Cu в моллюсках эстуариев
Исследовалось также содержание меди в моллюсках из эстуариев (примеры
представлены в таблице 4).
Содержание меди в воде эстуария р. Смелтеле, Литва – 0,005 мг/л. Там же
найдено довольно высокое содержание меди в моллюске Lymnaea ovata [54].
Минимальное и максимальное из всех представленных в таблице значений
было обнаружено в эстуарии р. Сены в Cerastoderma edule и Spisula subtruncata
соответственно. В эстуарии р. Мандови обнаружили, что концентрация меди
в моллюсках увеличивалась в сентябре и январе и в малой (25–35 мм) и в
большой (35–40 мм) размерных группах [58]. Медь больше аккумулировалась
в пищеварительной железе и гонадах, а коэффициент корреляции для пары
металлов Cu–Fe равен 0,62 [58].
Таблица 4. Содержание меди в моллюсках эстуариев
Виды
моллюсков

Место
отбора

Концентрация, мкг/г
сух. веса

Ссылка

Комментарии

Lymnaea ovata

р. Смелтеле,
Литва

48,4

[54]

Ткани (tissue); n=2

Paphia malabarica

р. Мандови,
Индия, Гоа

13,5

[58]

Мягкие ткани (Soft tissue)

р. Сена,
Франция

79,5

[61]

Мягкие ткани (Soft part
of organism); зима 1998 1999; n=6

Abra alba
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Barnea
candida

То же

16,1

То же

Cerasto-derma
edule
Cerastoderma
edule

» »

7,8

» »

» »

9,9

» »

Macoma
balthica
Macoma balthica

» »

32,7

» »

» »

49,7

» »

» »

190,7

» »

Spisula
subtrun-cata

Мягкие ткани;
зима 1998
-1999; n=1
Мягкие ткани;
лето 1997; n=11
Мягкие ткани;
зима 1998
-1999; n=14
Мягкие ткани;
лето 1997; n=7
Мягкие ткани;
зима 1998
-1999; n=4
Мягкие ткани;
зима 1998
-1999; n=1

Cu в моллюсках морских экосистем
По усредненным оценкам, среднее содержание меди в морских животных
составляет около 4–50 мг/кг сухого вещества [13]. Изучалось содержание меди в
моллюсках морских экосистем (примеры см. в таблице 5).
Содержание меди в водах Балтийского моря 0,002 мг/л, а в осадках 3,0
мг/г [54]. Наименьшие значения характерны для Эгейского моря, но данные
представлены в мкг/г влажного веса, поэтому если сравнивать в мкг/г сух. веса,
то минимальная концентрация в моллюсках Венецианского залива, в Tapes
philipinarum. Наибольшие величины по меди найдены в Modiolus kurilensis в
заливе Петра Великого. Между содержанием меди и длиной раковины у Mytilus
galloprovincialis в Испании не было обнаружено связи, но обнаружили высокую
вариабельность в пределах одной размерной группы [63].
Таблица 5. Содержание Cu в моллюсках морских экосистем
Концентра-ции,
мкг/г сух. веса
(если не указано
другое)

Ссылка

Комментарии
ААС Hitachi 180–80;
длина раковин 60-68
мм; озоленный материал раковин растворяли в 0.1 N HNO3

Виды моллюсков

Систем

Mytilus
gallopro-vincialis

Черное море,
Севасто-польская
бухта

0,32–1,43

новые данные
авторов

Mytilus
gallopro-vincialis

Черное море,
бухта Казачья

от <1 до 15

[45]

В мягких тканях;
возраст от 3 мес. до 6
лет; ААС–30

Mytilus
gallopro-vincialis

То же

от <1 до 9

То же

В раковинах; возраст
от 3 мес. до 6 лет;
ААС–30
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Macoma
calcarea

бухта Кратерная

17,2

[19]

В мягких тканях
(сух. вес);
тип питания –
детритофагия

Macoma
lukini

То же

14,9–15,4

То же

В мягких тканях
(сух. вес);
тип питания –
сестонофагия

Lymnaea ovata

Балтийское море,
Литва

19,6

[54]

Пламенный ААС;
n= 11

Tapes
philipinarum

Венеция

2,1

[60]

—

Mytilus
gallopro-vincialis

Эгейское море,
Турция

На влажный вес
№1 1,40; №2 1,51;
№3 1,42; №4 1,29;
№5 1,20

Crenomytils
grayanus

Влади-восток,
Зал. Петра Вел.

Crenomytils
grayanus

То же

№1 10,5
№2 258

» »

№1 528
№2 1783

Modiolus
kurilensis

Modiolus
kurilensis

» »

№1 12
№2 153

Perna perna

Атланти-ческое
побережье,
Бразилия

№1 6,0
№2 6,7
№3 5,7

Anadara
(Senilia)
senilis

Anadara
(Senilia)
senilis

Crassostrea tulipa
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№1 12
№2 278

То же

№1 8,2
№2 3,0
№3 8,2

» »

№1 4,6
№2 4,3
№3 4,2

» »

№1 17
№2 74
№3 40

[64]

[40]

То же

Мягкие ткани (soft
tissue); пламенный
ААС.
n=5; Загрязненный
район; содержание
в почках
В пищеварительной железе; n=5;
загрязненный
район.

» »

Содержание в
почках; n=5;
загрязненный
район

» »

Содержание в
пищеварительной
железе; n=5; загрязненный район;

[57]

Метод – ICP –
AES; Мягкие ткани
(soft tissue); длина
моллюсков 4-5 см;
n=30; был определен пол моллюсков.

[62]

Сухой сезон;
пламенный ААС;
Точки отбора:
№1 Benya, n=20
№2 Ningo, n=10
№3 Sakumo, n=10

То же

Влажный сезон;
пламенный ААС;
№1 Benya, n=20
№2 Ningo, n=5
№3 Sakumo, n=10

» »

Сухой сезон;
пламенный ААС;
№1 Benya, n=20
№2 Ningo, n=10
№3 Sakumo, n=10

Продолжение таблицы 5.

» »

Влажный сезон;
пламенный ААС;
№1 Benya, n=15
№2 Ningo, n=10
№3 Sakumo, n=10

» »

№1 15
№2 16

» »

Сухой сезон;
пламенный ААС;
№1 Benya, n=20
№2 Sakumo, n=10

Perna perna

» »

№1 8,4
№2 7,0

» »

Влажный сезон;
пламенный ААС
№1 Benya, n=15
№2 Sakumo, n=10

Megapitaria
squalida

Тихооке-анское
побережье,
Мексика

5,4-18,7

[59]

В тканях
моллюсков;
указаны пределы
колебания средних;

Mytilus
gallopro-vincialis

Галисия, Испания

5,0

[63]

Мягкие ткани (soft
tissue)

» »

№1 17
№2 59
№3 33

Perna perna

Crassostrea tulipa

В моллюсках Perna perna в Рио-де-Жанейро мужского и женского пола
концентрации меди имели незначительные различия [57]. Сезон и место отбора
не влияли на концентрацию меди, однако концентрация меди в моллюсках в
сухой сезон уменьшалась в связи с размером моллюсков, но в сезон дождей была
стабильна [62].
Концентрация меди в моллюсках зависит от многих факторов, в том числе от
концентрации во внешней среде, пище, а также от возраста моллюсков.
Некоторые особенности накопления Cu в моллюсках
Концентрация меди в мидиях Mytilus galloprovincialis в зависимости от
возраста моллюсков аппроксимировалась уравнением (3) [45]:
y = a + b lg x

(3)

где y – содержание меди, мкг/г сухой массы;
x – индивидуальный возраст мидий, годы;
a – свободный коэффициент уравнения, соответствующий концентрации меди
в моллюске возрастом 1 год;
b – коэффициент, показывающий, с какой скоростью идет накопление меди
моллюском во времени.
По оценкам, значения коэффициентов a и b составили для мягких тканей
Mytilus galloprovincialis: a = 4,21, b = 7,51; для раковин a =1,54 и b = 4,40 [45].
Отметим, что в случае меди коэффициенты а более чем в 2 раза превышают
соответствующие коэффициенты для кадмия. Коэффициенты b для меди более
чем в 3 раза превышают соответствующие коэффициенты для кадмия [45]. Это
значит, что в однолетней мидии концентрация меди более чем вдвое превышает
концентрацию кадмия, а дальнейшее накопление меди происходит более чем
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втрое быстрее, чем накопление кадмия. Это вполне согласуется с тем, что медь
нужна организму моллюска, поскольку входит в состав ряда ферментов. Нами
получены новые значения для содержания меди и некоторых других металлов
в раковинах Mytilus galloprovincialis из Черного моря (Севастопольская бухта).
Представляло интерес рассмотреть содержание других металлов в сопоставлении
с концентрацией меди. Результаты такого рассмотрения даны в таблице 6.
Таблица 6. Сопоставление концентраций Cu и других металлов в раковинах
Mytilus galloprovincialis (по новым данным авторов).
Параметры, металлы и
их соотношения

Концентрация металла и соотношение концентраций
Моллюск
№1

№2

№3

Среднее
арифметическое

60

68

60

62,7

Cu мкг/г

0,43

1,4

0,32

0,72

Zn мкг/г

0,82

3,07

0,5

1,46

Zn/Cu

1,91

2,19

1,56

1,89

Pb мкг/г

1,64

2,29

0,77

1,57

Pb/Cu

3,81

1,64

2,41

2,62

Длина раковины, мм

Fe мкг/г

4,33

6,14

4,74

5,07

Fe/Cu

10,07

4,39

14,81

9,76

Mn мкг/г

1,3

1,17

1,4

1,29

Mn/Cu

3,02

0.84

4.38

2,74

Сопоставление концентраций меди и других металлов в раковинах M.
galloprovincialis показывает, что концентрации цинка, свинца и железа были
выше, чем концентрация меди. Наиболее явственно превышение наблюдалось
в случае железа – превышение было в 4–15 раз. Превышение концентрации
свинца над концентрацией меди было в 1,6–3,8 раза, превышение концентрации
цинка – в 1,6–2,2 раза. В отношении марганца четкой закономерности установить
не удалось, так как в зависимости от конкретного индивидуума, концентрация
марганца была больше или меньше концентрации меди.
Имеются данные о накоплении меди в моллюсках в условиях инкубации
при различной концентрации меди в водной среде. Такие опыты проводились с
моллюсками Dreissena polymorpha [66] и Anodonta cygnea [46,47].
Накопление меди моллюсками, естественно, зависит от её содержания в
окружающей среде. Поэтому вопрос о концентрации меди в воде анализируется
с учетом того, сколько меди находится в растворе, а сколько в составе взвеси,
причём, растворенная в воде медь может находиться в нескольких формах. Эти
вопросы требуют обсуждения, которое приводится ниже.
Концентрация и подвижность Cu в воде
Понятие «растворенная медь» включает в себя многие формы меди, которые
выявляются с помощью различных способов предварительной подготовки проб,
таких как – экстракция хлороформом, диэтилдитиокарбаматом, адсорбция
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ионно-обменными колонками, диализ через мембрану, персульфатное окисление,
фотоокисление, окисление хлорной кислотой [9].
Среднее содержание меди в воде океанов, по оценкам [7], определяется
отдельно для трех форм растворенной меди:
– экстрагируемой меди: меди, экстрагируемой определенными методами (но
не хлороформом); примеры используемых методов см. в [7], стр. 353,
– органосвязанной меди: меди, связанной в органические комплексы,
определяется экстракцией хлороформом;
– общей растворенной меди: определяемой после жесткой кислотной
обработки или ультрафиолетового облучения морской воды с целью разрушения
органических комплексов и перевода связанных в них металлов в ионную форму
(используемые единицы – мкг/л.
В Тихом океане на глубинах от 0 до 100 м были определены следующие
средние значения форм меди, которые доставили [7], стр. 354:
медь экстрагируемая – 1,04 мкг/л (69%);
медь органическая – 0,37 мгк/л (25%);
медь общая растворенная – 1,5 мкг/л .
Было выявлено некоторое количество остаточной меди – 0,09 мкг/л (6%),
представляющей собой стабильные соединения, разрушающиеся только при
жесткой кислотной обработке.
Содержание меди в океанических взвесях (атомно-абсорбционный метод)
колеблется в больших пределах от < 0,01 до 2,7 мкг/л или от <2,5·10 –3 до 1,0% на
сухую взвесь [7], стр. 346.
Извлечение меди из воды Мирового океана фитопланктоном за год (1,1·107 т),
по оценкам, почти на порядок превышает вынос меди реками (1,7·106 т) в составе
взвесей (1,48·106 т) и в растворенном виде (2,5·105 т) [7], стр. 364. По другим
оценкам, планктон мирового океана за год способен захватить в 9 раз больше
растворенной меди, чем ее общее растворенное количество, поступающее с
годовым речным стоком [9]. Эти данные существенны для тематики настоящей
статьи, поскольку дальнейшая судьба значительной части фитопланктона
и содержащейся в нем меди – быть отфильтрованным гидробионтамифильтраторами, к которым относятся и двустворчатые моллюски.
В незагрязненных речных и озерных водах содержание меди, как правило,
меньше 10 мкг/л (Методические указания к практикуму «Анализ объектов
окружающей среды). По оценкам, средняя концентрация меди в океанической
воде на порядок меньше, чем средняя концентрация в реках [21] с. 159.
Изучалась подвижность меди в морской и речной воде. Подвижность меди,
как и других металлов, определялась как соотношение, рассчитываемое по
формуле (4) [7]:
Meвзв / (Meвзв + Meраств),

(4)

где: Meвзв – концентрация металла во взвеси; Meраств –концентрация металла
в растворе.
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По своей подвижности в океанской воде медь попадает в одну группу с
марганцем, кобальтом, никелем и цинком, составляющей 5–10%, т.е. основная
часть меди находится в растворе.
При оценке подвижности меди в речной воде показано, что медь попадает в
одну группу с цинком и никелем – подвижность 80–95 % [7], стр. 360, т.е. основная
часть меди находится во взвеси.
По оценкам, соотношение взвешенной и растворенной форм меди при
переходе от речного стока к океану снижается и составляет: в речной воде в
среднем 85,5%, в воде заливов (на примере Финского и Рижского заливов)
60–70%, в открытом море (на примере Балтийского моря) 30–50%, в открытом
океане 7,9%. Это подчеркивает большую биогеохимическую роль фильтраторов
в особенности в пресных водных объектах, поскольку они при фильтрации воды
удаляют из нее взвеси вместе с содержащимися в них металлами и выделяют
далее значительную часть материала взвесей вместе с пеллетами, которые
оседают на дно и формируют биогеохимические потоки из толщи воды ко дну
водных экосистем.
Содержание меди в пресных водах изучалось во многих водных объектах
[15,23]. Значительная часть меди находится в комплексах с органическими
веществами. Например, при изучении содержания меди и других металлов в воде
водохранилищ (Киевского, Кременчугского, Каховского) выявлено, что более
50% меди (а также цинка, свинца, хрома, кадмия) находилось в связанной форме
с РОВ (растворенным органическим веществом). Образование комплексных
соединений меди (а также хрома, цинка, свинца) с гуминовыми и фульвокислотами
обусловливало снижение адсорбции металлов монтмориллонитом [24].
Константы устойчивости комплексных соединений меди с органическими
лигандами даны в табл. 24 на стр. 120–121 книги [23].
Считается, что в незагрязненных речных и озерных водах содержание
меди, как правило, меньше 10 мкг/л, Но в реальности в водных объектах могут
наблюдаются и более высокие значения [15].
Сравнительно часто наблюдаемые концентрации меди вписываются в
интервал значений 2–40 мкг/л. В воде оз. Имандра (на участках, находящихся в
сфере техногенного воздействия) концентрации меди составляют 3,4–9,2 мкг/л, в
воде р. Волги 1,4–5,7 мкг/л [25] c.54. Для сравнения укажем, что в поверхностном
слое воды Северного Каспия содержание меди в мае-июне 1,6–5,4 (среднее 3,6)
мкг/л, а в августе–сентябре 0.5–6.1 (среднее 3.4) мкг/л [53].
Концентрации меди в воде зависит от количества применяемого на водосборах
медного купороса. В поверхностном временном стоке с сельскохозяйственных
земель концентрация меди составляет в растворе 42–270 мкг/л и во взвеси 57–420
мкг/л. В сточных водах городов Бендеры и Тирасполь концентрация меди нередко
превышала 100 мкг/л.
По оценкам, вынос растворенной меди стоком р. Днестр по створу у г. Бендеры
составляет около 54,8 т в год (1982), причем годовой сток составил 11,01 км3 [15].
Отсюда можно рассчитать, что среднее содержание меди оценивается 4,98 т/км3
(т/км3 = мг/м3 = мкг/л).
Повышенное содержание меди в воде зачастую вызывается антропогенным

14

загрязнением. Среди многих примеров загрязнения воды медью следующие.
В Цимлянском водохранилище зарегистрированы концентрации меди на
уровне 8–14 ПДК, в р. Кубань – до 24 ПДК, в Волге в районе Астрахани – до
39 ПДК, в р. Каме ниже г. Первоуральска среднегодовое содержание меди – 44.
ПДК (максимальные концентрации – 90 ПДК), в р. Блява (бассейн р. Урал) у г.
Медногорсга до 295 ПДК, в р. Обь у с. Сытомино и с. Полноват – до 162 ПДК,
р. Иртыш у г. Екатеринбург и Арамиль – до 37 ПДК. Содержание меди в донных
отложениях некоторых частей Кольского залива достигает 80 мкг/г сухого грунта
[8].
Высокие концентрации меди обнаружены в иловых водах. Так, в иловых
водах некоторых станций Невской губы общее содержание четырех металлов
(Cu, Zn, Pb, Cd) достигает значений около 750 мкг/л, из которых содержание меди
составляет 20–25% и более, т.е. в некоторых случаях свыше 180–190 мкг/л [44].
Концентрация этих металлов в иловых водах в несколько раз (в некоторых случаях
в 10–100 раз) превышала их концентрацию в придонных водах. Максимальная
концентрация меди в придонных водах Невской губы составляла 28,7 мкг/л [44].
При анализе проблемы экологической опасности меди большое значение
имеет не только вопрос о концентрации меди, но и вопрос о путях детоксикации
этого поллютанта в результате тех или иных процессов и этапов экологобиохимической судьбы данного элемента в экосистеме.
Вопросы детоксикации
Для взаимодействия металлов с водными организмами большое значение
имеет связывание металлов с белками-металлотионеинами [27].
Изучали процессы детоксикации ионов меди в двустворчатых моллюсках [47].
При изучении Anodonta cygnea выделяли фракцию металлотионеинов, которые
идентифицировали по совокупности признаков, таких как: термостабильность,
низкая молекулярная масса, особенности светопоглощения (высокое отношение
D254/D280), связанных с отсутствием в их составе ароматических радикалов.
Показано, что после инкубации в присутствии солей меди или смеси солей
возрастало содержание металлотионеинов в тканях моллюсков Anodonta cygnea
[47]. Инкубация длилась 14 суток. Соответствующие результаты приведены в
таблице 7.
Для проявления токсичности большое значение имеет форма нахождения
меди в водной среде. Связывание меди с органическими соединениями может
снижать вредное воздействие меди на организмы – так, добавление хелатирующих
агентов к раствору ионной меди снижало ее токсичность Stemann–Nielsen,
Vinm–Andersen, 1970, цит. в [9], с. 65. Таким образом, состав и количество
растворенных органических веществ в воде может служить существенным
фактором детоксикации меди в водоеме и водотоке.
Биогенная миграция меди в водных системах связана и с образованием
комплексов меди с органическими (биогенными) соединениями, и с накоплением
меди моллюсками в результате их жизнедеятельности.
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Таблица 7. Содержание металлотионеинов Anodonta cygnea (мкг/г ткани).

Вариант опыта

Органы, в которых измеряли
содержание металлотионеинов

Условия
инкубации
моллюсков

Примечания.
Добавленные
при инкубации
соли

пищеварительная железа

жабры

Контроль

14,6 –30,6

10,8–28,2

Вода без
добавок солей
металлов

Нет добавленных
солей

После инкубации
моллюсков в присутствии добавленной соли меди

72,8

54,4

Cu 0,01 мг/л

CuSO4 ·5 H2O

57,8

Cu 0,01мг/л
Zn 0,1 мг/л
Mn 0,13 мг/л
Pb 0,01 мг/л

ZnSO4
MnCl2
Pb(NO3)2

После инкубации
моллюсков в
присутствии
нескольких
солей

72,5

Некоторые аспекты биогенной миграции Cu в водных системах и их
самоочищения
Приведенные выше сведения дополняют банк данных о функциональной и
биогеохимической роли моллюсков в водных экосистемах, концепция которого
изложена в [37].
Используя данные о накоплении меди на единицу биомассы моллюсков,
можно оценить суммарное накопление меди в популяциях моллюсков как
составной части водной экосистемы. Так, интересным примером является система,
представленная обрастаниями моллюсков на коллекторах марикультуры Mytilus
galloprovincialis. Мидиями на одном погонном метре коллектора накапливается
следующее количество меди: в целых моллюсках 6,028 мг, из которых на мягкие
ткани приходится 1,010 мг ( 16,7%), а на раковины 5,017 мг (83,3%). Размерновесовая структура типичного пятилетнего коллектора такова: общая сырая
биомасса моллюсков на 1 погонном метре коллектора 5874 г, численность 3229
экз., сеголетки возрастом менее 1 года и длиной раковины менее 20 мм составляют
более 85% общей численности мидий. Их биомасса приблизительно равна
массе мидий старших возрастных групп; масса мидий промысловых размеров
составляет около 70% [20]. Интересно сопоставить цифры о накоплении меди
мидиями с внушительными цифрами о том, что мировое производство мидий
превышает 1,3 миллиона т в год, а добыча превышает 200 тыс. т [14].
В сравнении с допустимыми нормами медико-биологических требований [41],
содержание меди в тканях мидий товарных размеров в 15 раз меньше предельно
допустимых концентраций.
Популяции U. pictorum в реке Прут накапливают, по оценкам, в среднем 27
680 мкг меди на 1 м2 дна [26]. Принимая среднее содержание меди равным 5 мкг/л
(см. выше), можно рассчитать, что для накопления указанного количества меди
моллюски U. pictorum на 1 кв. метре дна должны извлечь и усвоить количество
меди, равное содержанию меди в 5536 л воды.
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Эти цифры и оценки показывают большую роль массовых видов моллюсков
в формировании биогеохимических потоков меди.
Существенно, что не только бентосные, но и планктонные организмы играют
большую роль в биогенной миграции меди. Так, роль морских планктонных
организмов в биогенной миграции меди характеризуется следующими цифрами.
Общая масса меди, поглощаемой планктоном за год, составляет, по оценкам, около
1,14 млн. т [9]. Масса меди, содержащейся в фотическом слое океана около 54,
8 млн. т (сюда входит 50, 5 млн. т растворенной меди и 4,3 млн. т меди в составе
взвесей). Отсюда следует, что требуется всего 48 лет, чтобы вся медь фотического
слоя вошла в состав планктона (см. [9], стр. 95).
Взаимодействие меди с двустворчатыми моллюсками может вызывать
нарушение жизнедеятельности организмов. Это важно ввиду существенной роли
моллюсков в экосистемах [2,43,48].
Пример вклада моллюсков в общую биомассу (В) и продуктивность (Р)
макрозообентоса изучен [48]. Соответствующие цифры даны ниже в таблице
8 (средние за четырехлетний период). Вклад дрейссены в биомассу моллюсков
составлял около 92%, а в вклад дрейссены в суммарную продукцию зообентоса
- более 80%. При этом энергетическая ценность биомассы составляла: для
дрейссены - 0,2 ккал · г-1 сырой биомассы, для других моллюсков - 0,3 ккал· г-1,
для высших ракообразных - 0,8 ккал · г-1, для личинок хирономид, олигохет и
прочих организмов донной фауны в среднем 0,6 ккал · г-1.
Таблица 8. Средняя биомасса и продукция макрозообентоса.
Группы
зообентоса

Биомасса

Продукция

Р/В

ккал · м

%

ккал · м-2

%

Моллюски

74,80

95,39

285,87

86,65

3,82

Зообентос без моллюсков

3,62

4,61

44,06

13,35

12,48

Тотальный зообентос

78,42

100

329,92

100

4,21

-2

Таблица 9. Вклад моллюсков в процессы биологического самоочищения воды:
В – биомасса, R – дыхание
Группы зообентоса

R

В,
ккал · м-2

ккал · м-2

% от деструкции зообентоса

R/B

Моллюски

74,80

1755,2

95,8

23,47

Зообентос без моллюсков

3,62

77,1

4,2

21,31

Тотальный зообентос

78,42

1832,3

100

23,37

Вклад моллюсков в процессы биологического самоочищения воды
Кучурганского водохранилища охарактеризован в таблице 9 по данным [48],
с изменениями, где указаны данные о минерализации органического вещества
за вегетационный период. Отметим, что валовая первичная продуктивность
фитопланктона в данном водохранилище составляла в период проведения
этих исследований 2728,6 ккал · м-2. По оценкам [48], моллюски этого водоема
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минерализуют приблизительно в 9 раз больше органического вещества, чем
свободноживущие простейшие, коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки,
вместе взятые.
В добавление к той большой роли, которую моллюски играют в самоочищении
воды благодаря минерализации органического вещества, следует подчеркнуть
и другие стороны участия этих организмов в повышении качества воды. Так,
моллюски, фильтруя воду, извлекают из нее фитопланктон и другие взвешенные
частицы, способствуя повышению прозрачности воды, снижая содержание ВОВ
(взвешенного органического вещества) и выполняя другие функции, полезные для
самоочищения воды. Подробный список и анализ этих функций дан в работах [2932,34]. Отметим, что медь, связанная с ВОВ, благодаря изъятию из воды частиц
ВОВ в ходе фильтрационной активности моллюсков также извлекается из воды и
значительная часть ее затем переходит в донные осадки вместе с пеллетами. Тем
самым судьба меди в составе взвесей и ее миграция оказывается в зависимости
от функционирования моллюсков как фильтраторов.
В свою очередь, фильтрационная активность моллюсков может зависеть,
наряду с другими факторами, и от содержания меди в воде. Наши работы
выявили, что в присутствии сульфата меди (2 мг/л) в воде снижается скорость
фильтрационной активности мидий Mytilus galloprovincialis [33].
Эффект ингибирования фильтрационной активности устанавливали на основе
измерения снижения скорости изъятия из воды одноклеточных организмов в
соответствии с методикой, описанной в [28-30,37,38]. Экологическое значение
эффекта снижения скорости фильтрационной активности при воздействии
поллютанта (меди) обусловлено тем, что тем самым возникает опасность снижения
вклада моллюсков в комплексный биотический механизм самоочищения воды в
водной экосистеме [31-35] и тем самым в процессы формирования качества воды
[1].
Довольно подробно изучался вопрос о содержании меди в водных макрофитах.
Хотя макрофиты – не основной объект рассмотрения в данной статье, приведем
некоторые сведения о содержании меди и в этих организмах.
В Дубоссарском водохранилище среднее содержание меди в макрофитах
Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum составляло 4,2 мкг/г сухого веса
[17]. В макрофитах, растущих в загрязненных водах, содержание меди может
достигать значительно более высоких концентраций.
В загрязненном водоеме в Польше, который принимал сточные воды
медеплавильного завода, в макрофитах Potamogeton pectinatus содержание
меди доходило до 920 мкг/г сух. веса, в Myriophyllum spicatum до 1040 мкг/г
при концентрации меди в воде до 48 мкг/л, в седиментах до 5,6 г/кг SameckaCymerman, Kempers, 2004; – цит. по [17].
В морской экосистеме (Черное море, вблизи крымского побережья в районе
биостанции Карадаг, сбор в августе, 2008) в цистозире Cystoseira crinita (Desf.
Bory, 1832) содержание меди составляло 3.1 мкг/г сух. веса (Демина, Остроумов,
в печати). Это несколько меньше среднего содержания меди в морских водорослях
– 10 мг/кг сухого вещества, указываемого в литературе [13].
Поскольку моллюски и макрофиты длительно находятся в одном и том же
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месте экосистемы и их элементный состав отражает особенности геохимической
среды в данной точке биосферы, то они представляют собой важный объект
для мониторинга состояния среды. Таким образом, они важны и как фактор
формирования среды, и как инструмент для наблюдения за ее состоянием.
Авторы благодарны А.Ф. Козинцеву, В.И. Рябушко и другим коллегам за
обсуждение некоторых затронутых вопросов, О.А. Тютюнник и Л.Л. Деминой
за помощь в проведении некоторых анализов. Часть данной работы поддержана
грантом РФФИ и АН Молдовы.
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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA
INFLUENŢA RESPIRAŢIEI DIRIJATE KAPALABHATI ASUPRA
MICROCIRCULAŢIEI SANGUINE
Frunze Rodica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Actualitatea problemei şi descrierea situaţiei în domeniul de cercetare.
Odată cu dezvoltarea sanocreatologiei problema modicării dirijate a funcţiilor
organismului în scopul forticării sănătăţii omului a devenit de o importanţă deosebită
şi poate  rezolvată numai în cazul elaborării metodelor ce ar permite schimbarea
direcţionată a activităţii organelor şi sistemelor vitale ale organismului. În acest scop
actualmente sunt studiate metodele şi tehnicile respiratorii utilizate atât în cultura
occidentală, cât şi cea orientală. Cele mai cunoscute tehnici respiratorii occidentale,
utilizate cu scopul modicării statutului psihic şi zic sunt: „respiraţia holotropă”
(greacă “holos”- întreg şi “trepein”- ce se mişcă, direcţionează) – respiraţie
profundă forţată sau liberă, efectuată cu scopul modicării stării de conştiinţă [1];
„rebirthing” (engl. „rebirth”- renaştere) – respiraţie circulară cu inspiraţie voluntară
şi expiraţie pasivă, realizată pentru depăşirea traumelor natale, integrarea conştiinţei şi
eliminarea tulburărilor psiho-emoţionale [2]; „vivation” (de revitalizare, sărbătorire
a vieţii) - respiraţie liberă, fără pauze inspiratorii şi expiratorii, efectuată pentru
depăşirea patternurilor de suprimare corporale profunde [3]; „gimnastica respiratorie
paradoxală Strelnikova” - inspiraţie nazală forţată cu constricţia porţiunii superioare
a cutiei toracice în scopul tratamentului maladiilor preponderent respiratorii [4];
„metoda lichidării volitive a respiraţiei profunde Buteiko” - antrenament de stabilire
a unei pauze automate după expiraţie şi eliminarea hiperoxiei în scopul tratamentului
maladiilor somatice [5].
Majoritatea tehnicilor respiratorii sus menţionate îşi au originea în practicile
respiratorii ezoterice care au ca scop transformarea statutului ontologic al existenţei
umane, în cadrul cărora modicarea dirijată a respiraţiei este una din metodele
psihosomatice obligatorii de transformare pozitivă a stării conştiinţei şi statutului zic
al organismului. Ele sunt prezente în şamanismul extatic, iudaismul mistic, isihasm,
susm, taosism, buddism, confucianism şi îndeosebi yoga. Tehnicile respiratorii
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specice, ce prezintă yoga pranayama (sanscrită „prana” - forţă vitală şi „ayama”reţinere, reglare) sunt: hiperventilaţiile (kapalabhati, bhastrika), respiraţia profundă
(uddjai), pauzele respiratorii, respiraţia alternantă prin oriciile nazale (nadi shodhana),
manipulările specice abdominale efectuate pe parcursul pauzelor respiratorii (uddyana
bandha, nauli), etc. şi sunt utilizate, atât pentru modicarea stării de conştiinţă, cât şi
în scop terapeutic în yogaterapie pentru efectul lor de inuenţare sanogenă a stării
ziologice a diferitor organe şi sisteme de organe.
Şi, deşi nu există suciente date experimentale despre acţiunea acestor tipuri de
respiraţie asupra organismului, adepţii yoga sunt convinşi de efectul lor benec, atât
asupra conştiinţei, cât şi asupra statutului ziologic al organismului.
Swami Sivananda [6] consideră că acest tip de respiraţie purică sistemul respirator
şi căile nazale, elimină spasmul bronşic, ameliorând accesele de astm bronşic; dezvoltă
plămânii şi tratează tuberculoza; normalizează funcţia cardiacă, ameliorând semnicativ
circulaţia sanguină şi tonizând sistemul respirator.
Swami Satyananda Sarasvati [7] menţionează că kapalabhati purică căile nazale
şi sinusurile frontale şi, de asemenea, este unica manipulaţie utilă în eliminarea
trombozei cerebrale. Андрэ ван Лисбет [8] este de părerea că acest exerciţiu respirator
ameliorează circulaţia cerebrală, tonizează toate organele cavităţii abdominale prin
masarea lor prin intermediul muşchiilor abdominali şi diafragmei, activează procesul
de digestie, ameliorează peristaltismul, preîntâmpină balonarea şi elimină constipaţia.
Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, efectul ziologic şi potenţialul
sanogen al diferitor tipuri de respiraţie a devenit o temă de interes deosebit pentru
cercetătorii atât din domeniul ziologiei cât şi medicinei.
Astfel, Raghuraj P. et al. [9] au determinat ca kapalabhati provoacă o creştere a
activităţii simpatice cu o reducere a celei vagale, iar Stancak A. et al. [10, 11] - o creştere
relativă a undelor de frecvenţă joasă EEG după acest tip de respiraţie şi sporire a FCC
aproximativ cu 9 bătăi/minut, a TA sistolice cu aproximativ 15 mmHg şi TA diastolice
cu aproximativ 6 mmHg. Desai B. et al. [12] au stabilit diminuarea ureei sanguine şi
creşterea creatininei şi tirozinei după 1 minut de efectuare a respiraţiei kapalabhati
(frecvenţa de 120 resp./min), presupunând că în aşa mod se activează mecanismele de
decarboxilare şi oxidare ce provoacă o calmare a centrelor respiratorii, iar Djarova T.
et al. [13] – creşterea concentraţiei de hormon somatotrop şi cortisol după realizarea
hiperventilaţiei pe parcursul a 3 minute.
A fost studiat efectul tipului de respiraţie kapalabhati asupra funcţiilor congnitive
(timpului de reacţie (TR), timpului de reacţie vizual (TRV), timpului de reacţie auditiv
(TRA)) şi s-a determinat o diminuare semnicativă a TRV şi TRA ce a semnicat o
ameliorarea a performanţelor sensoro-motorii [14].
Janakiramaiah N. et al. [15] au demonstrat că respiraţia ritmică forţată cu diversă frecvenţă respiratorie este ecace în melancolie (67%), comparativ cu tratamentul
electroconvulsivant (93%) şi imipramină (73%). Bhattacharya S. et al [16] au efectuat
un studiu în care au demonstrat că pranayama are efectul de ameliorare a statutului
antioxidant al practicanţilor (prin descreşterea semnicativă a radicalilor liberi şi creşterea concentraţiei serice de superoxid dismutază), iar Fluge T. et al. [17] au determinat
că după practicarea exerciţiilor respiratorii are loc ameliorarea parametrilor volumului
expirator forţat şi capacitatea vitală la persoanele suferinde de astm bronşic.
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Metodele de cercetare
Studiul inuenţei respiraţiei de tip kapalabhati asupra organismului a fost efectuat
pe voluntari tineri şi sănătoşi, care în prealabil au fost instruiţi în realizarea acestui tip
de pattern respirator.
Respiraţia forţată de tip kapalabhati a fost efectuată cu frecvenţa de cca 100-120 de
cicluri respiratorii pe minut şi a constat din expiraţie forţată şi rapidă, efectuată pe contul
contracţiei musculaturii abdominale şi toracice păstrând fanta glotică întredeschisă,
astfel creând presiune pozitivă în căile respiratorii superioare şi turbulenţă a aerului
expirat. Inspiraţia a fost spontană şi liberă. Au fost efectuate 5 seturi de respiraţii, care au
constat din 10, 20, 30, 40 şi 50 cicluri de respiraţie kapalabhati . Între seturile de cicluri
a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute. Înregistrarea indicilor microcirculaţiei
a fost efectuată iniţial, până la realizarea respiraţiei forţate, imediat după efectuarea
seturilor de cicluri şi după un repaus de 2 minute .
Starea microcirculaţiei a fost determinată prin metoda laser doppler owmetriei cu
utilizarea analizatorului laser ЛАКК – 01 monocanal (ICŞ «ЛАЗМА», Rusia). Sonda
era xată cu plasture în regiunea somatovegetativă ziologic activă P6 (Kongzui) ce
caracterizează starea morfofuncţională a sistemelor respirator şi cardiovascular [18] (pe
suprafaţa anterioară la ½ antebraţului stâng). Investigaţiile au fost realizate în încăpere
la temperatura mediului de +20-22°C, umiditatea relativă a aerului 40-70% şi viteza
curenţilor de aer nu mai mare de 0,25 m/sec. Curba microcirculaţiei a fost înregistrată
pe parcursul a 30 de secunde. După înlăturarea artefactelor dopplerogramele au fost
analizate cu ajutorul programului specializat LDF-2.20.0.507WL (ICŞ «ЛАЗМА»,
Rusia). Au fost evaluaţi următorii indici: indicele microcirculaţiei (IM), deviaţia standard
(DS), coecientul de variaţie a uxului circulator Kv=DS/IMx100%, amplitudele
maximale ale ritmului neurogen - α-ritmului foarte lent (Amaxα), vasomotor - ritm
lent miogen (AmaxLF), respirator (AmaxHF) şi cardiac (AmaxCF), indicele de ecacitate
al microcirculaţiei (IEM) (ce stabileşte relaţia dintre mecanismele active şi pasive
de reglare a uxului sanguin în sistemul microcirculator IEM = AmaxLF/(AmaxHF +
AmaxCF)), tonusul neurogen TN=(DSxTAmed)/(AmaxLFxIM), tonusul miogen TM=
(DSxTAmed)/(AmaxLFxIM) şi relaţiei lor sub forma indicelui de şunt IŞ=TM/TN.
Pentru analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a utilizat metoda МонцевичютеЭрингене [19].
Analiza rezultatelor obţinute
Indicii iniţiali ai microcirculaţiei, indicii înregistraţi imediat după realizarea a 10,
20, 30, 40 şi 50 de cicluri respiratorii forţate kapalabhati şi după 2 minute de repaos
după ecare set de 10, 20, 30, 40 şi 50 de respiraţii sunt prezentaţi în tabelul 1.
În rezultatul realizării acestui tip de pattern respirator s-a înregistrat o creştere a IM
după 10, 20, 30 de cicluri şi imediat după pauzele de 2 minute după realizarea a 40 şi
50 de cicluri de respiraţie forţată şi diminuarea acestui indice imediat după realizarea
a 40 şi 50 de cicluri consecutive de kapalabhati comparativ, atât cu IM iniţial de 4,47
un.perf., cât şi cu parametrii pauzei de 2 minute anterioare 4,73 un.perf. şi 4,82 un.perf.
(tab. 1). Kv şi DS s-au amplicat imediat după realizarea respiraţiei forţate, ceea ce
denotă ameliorarea microcirculaţiei datorită sporirii modulaţiei circulaţiei în toate
diapazoanele de frecvenţă. Deci, 10, 20 şi 30 de cicluri de kapalabhati a provocat, atât
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creşterea vitezei uxului sanguin în patul microcirculator, cât şi a Kv , DS, iar după 40 şi
50 de cicluri de kapalabhati, microcirculaţia s-a ameliorat din contul sporirii gradului
ei de modulare, viteza uxului sanguin în aceste două seturi a descrescut până la 4,40
un.perf. după 40 de cicluri şi respectiv 4,31un.perf. după 50 de cicluri respiratorii.
Amaxα, AmaxLF, AmaxHF, AmaxCF s-au amplicat imediat după realizarea a 10, 20,
30, 40 şi 50 de cicluri de kapalabhati şi au diminuat până la valori comparative cu cele
iniţiale după 2 minute de repaus (tab. 1).
Valorile IEM au crescut imediat după realizarea ciclurilor consecutive de respiraţie
forţată kapalabhati şi au diminuat după pauza de 2 minute. Indicii TN şi TM au diminuat
imediat după realizarea ciclurilor de respiraţie şi s-au amplicat după intervalul de
repaus. IŞ s-a micşorat după realizarea a 10 cicluri de kapalabhati până la 0,94 şi a
crescut după realizarea a 20, 30, 40 şi 50 de cicluri.
După pauza de 2 minute după realizarea a 10 cicluri de respiraţie IŞ a revenit la
valoarea iniţială de 1,0, iar în rezultatul efectuării celorlalte seturi de respiraţie valoarea
sa acrescut comparativ cu valoarea iniţială imediat după realizarea ciclurilor de respiraţie
forţată (tab. 1).
În aşa mod, un efect asemănător cu cel al pattern-ului respirator bhastrika
asupra perfuziei (IM) [20] l-a exercitat şi respiraţia forţată kapalabhati, provocând o
amplicare a acestui indice imediat după realizarea a 10, 20 şi 30 de cicluri respiratorii,
iar efectuarea a 40 şi 50 de cicluri a determinat valori ale IM similare celor iniţiale
şi amplicarea lor numai după expirarea pauzei de 2 minute, ce sugerează existenţa
în cazul realizării a mai mult de 30 de cicluri respiratorii consecutive de kapalabhati
a unei perioade de latenţă premergătoare creşterii perfuziei în patul microcirculator.
Această perioadă de latenţă a fost însoţită de valori crescute comparativ cu cele
iniţiale ale Kv şi DS, fapt ce denotă un grad sporit de modulare a microcirculaţiei
în acest interval de timp. Amplitudinile undei respiratorii au crescut considerabil şi
după realizarea kapalabhati, la fel ca şi în cazul bhastrika [20], atingând valoarea
lor maximală după 30 de cicluri respiratorii. Valorile mai puţin amplicate ale
amplitudinii acestei unde înregistrate după efectuarea a 40 şi 50 de cicluri comparativ
cu cele înregistrate după celelalte seturi de cicluri kapalabhati, pot sugera fenomenul
de oboseală a musculaturii respiratorii secundare şi auxiliare şi diminuarea forţei
de absorbţie a „pompei respiratorii”. Acest fenomen nu este atât de pronunţat în
cazul respiraţiei bhastrik [20], comparativ cu kapalabhati, deoarece kapalabhati este
efectuată cu fanta glotică întredeschisă şi necesită un travaliu mai sporit al musculaturii
respiratorii pentru depăşirea rezistenţei în căile respiratorii superioare. Amplicarea
undei cardiace (AmaxCF) a fost înregistrată şi după efectuarea kapalabhati, cu valoarea
ei maximă după seturile de 10, 20 şi 30 de cicluri respiratorii. La fel ca şi după
realizarea respiraţiei bhastrik [20], după efectuarea kapalabhati s-a înregistrat o
amplicare a amplitudei undei miogene (AmaxLF) cu valoarea maximală după 30 de
cicluri şi o creştere mai puţin notorie după 40 şi 50 de cicluri. Amplicarea amplitudei
undei neurogene (Amaxα) a fost înregistrată şi în cazul kapalabhati, atingând valoarea
maximală după 30 de cicluri respiratorii şi a înregistrat o amplicare mai puţin
pronunţată după realizarea a 40 şi 50 de cicluri, ce s-a manifestat şi asupra indicilor
tonului neurogen, care au diminuat mai pronunţat după 10, 20 şi 30 de cicluri
respiratorii.
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Efectul de ameliorare a indicilor microcirculatori, în special a perfuziei s-a
manifestat imediat după realizarea seturilor de 10, 20 şi 30 de cicluri respiratorii de
kapalabhati şi după o perioadă de latenţă de 2 minute după realizarea a 40 şi 50 de
cicluri respiratorii, şi au menţinut valori crescute comparativ cu cele iniţiale chiar şi
după pauza de 2 minute.
Concluzie: modicarea sanogenă a microcirculaţiei în rezultatul realizării respiraţiei
kapalabhati are loc după efectuarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri, dar efectul maximal
benec se înregistrează după efectuarea a 20 şi 30 de cicluri respiratorii şi se păstrează
după expirarea perioadei de repaos de 2 minute.
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IMPACTUL PATTERN-URILOR DE RESPIRAŢIE FORŢATĂ DE
TIP BHASTRIKA, KAPALABHATI ŞI UDDYANA BANDHA ASUPRA
TEMPERATURII CORPORALE
Frunze Rodica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Actualitatea problemei şi descrierea situaţiei în domeniul de cercetare
Dezvoltarea sanocreatologiei a determinat necesitatea elaborării metodelor de
inuenţare dirijată a funcţiilor organelor şi sistemelor de organe cu scopul formării şi
menţinerii sănătăţii. Una din posibilităţile de a modica dirijat funcţiile unor organe
şi sisteme de organe este de a le inuenţa indirect, modicând funcţiile altora (ex.:
modicarea funcţiei sistemului cardio-vascular prin modicarea respiraţiei).
Majoritatea tehnicilor respiratorii contemporane („respiraţia holotropă”, „rebirthing”, „vivation”, etc.) îşi au originea în practicile respiratorii ezoterice care au ca
scop transformarea statutului ontologic al existenţei umane, în cadrul cărora modicarea dirijată a respiraţiei este una din metodele psihosomatice obligatorii de transformare pozitivă a stării conştiinţei şi statutului zic al organismului. Ele sunt prezente în şamanismul extatic, iudaismul mistic, isihasm, susm, taosism, buddism, confucianism şi
îndeosebi yoga. Tehnicile respiratorii specice, ce prezintă yoga pranayama (sanscrită
„prana” - forţă vitală şi „ayama”- reţinere, reglare) sunt: hiperventilaţiile (kapalabhati, bhastrika), respiraţia profundă (uddjai), pauzele respiratorii, respiraţia alternantă
prin oriciile nazale (nadi shodhana), manipulările specice abdominale efectuate pe
parcursul pauzelor respiratorii (uddyana bandha, nauli), etc. şi sunt utilizate, atât pentru
modicarea stării de conştiinţă, cât şi în scop terapeutic în yogaterapie pentru efectul
lor de inuenţare sanogenă a stării ziologice a diferitor organe şi sisteme de organe.
Şi, deşi nu există suciente date experimentale despre acţiunea acestor tipuri de
respiraţie asupra organismului, adepţii yoga sunt convinşi de efectul lor benec, atât
asupra conştiinţei, cât şi asupra statutului ziologic al organismului.
Boris Sacharow [1] menţionează bhastrika (respiraţia profundă forţată) drept cel
mai ecace exerciţiu respirator, ce permite inspiraţia unei cantităţi sporite de oxigen
şi care poate  utilizat în tratamentul maladiilor pulmonare (tuberculozei, astmului
bronşic), în reglarea funcţiei cardiace după efort zic şi stres psihoemoţional excesiv,
în prolaxia cancerului etc.
Iyengar B.K.S [2] scrie că bhastrika activează şi fortică catul, splina, pancreasul
şi muşchii abdominali, ameliorează digestia, usucă sinusurile nazale şi elimină
guturaiul.
Swami Sivananda [3] este de părerea că bhastrika tratează procesele inamatorii
din regiunea gâtului, nasului şi cutiei toracice şi, de asemenea, ameliorează digestia şi
elimină bolile cauzate de excesul de bilă, gaze şi mucus.
Swami Satyananda Saraswati [4] consideră că bhastrika provoacă puricarea căilor
respiratorii superioare şi a plămânilor. Андрэ ван Лисбет [5] descrie mecanismele
ei de inuenţă asupra organismului şi consideră că efectul pozitiv al bhastrika este
asigurat de saturaţia sângelui cu oxigen şi modicarea pH-ului sanguin şi a conţinutului
de СО2.
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Altui exerciţiu respirator - kapalabhati (expiraţii scurte, forţate şi rapide, efectuate
prin contractarea muşchilor abdominali cu fanta glotică întredeschisă şi însoţite de
inspiraţii libere şi pasive) i se atribuie o importanţă deosebită in pranayama.
Swami Sivananda [3] consideră că acest tip de respiraţie purică sistemul respirator
şi căile nazale, elimină spasmul bronşic, ameliorând accesele de astm bronşic; dezvoltă
plămânii şi tratează tuberculoza; normalizează funcţia cardiacă, ameliorând semnicativ
circulaţia sanguină şi tonizând sistemul respirator.
Swami Satyananda Saraswati [4] menţionează că kapalabhati purică căile nazale şi
sinusurile frontale şi, de asemenea, este unica manipulaţie utilă în eliminarea trombozei
cerebrale.
Андрэ ван Лисбет [5] este de părerea că acest exerciţiu respirator ameliorează
circulaţia cerebrală, tonizează toate organele cavităţii abdominale prin masarea lor
prin intermediul muşchiilor abdominali şi diafragmei, activează procesul de digestie,
ameliorează peristaltismul, preîntâmpină balonarea şi elimină constipaţia.
Iyengar B.K.S [2] menţionează că kapalabhati are aceleaşi efecte curative ca şi
bhastrika.
O importanţă deosebită în yoga i se acordă manipulării abdominale – uddyana
bandha (pauză expiratorie însoţită de crearea presiunii negative în torace şi abdomen prin
expirarea profundă şi totală şi ridicarea diafragmei ca rezultat al relaxării musculaturii
abdominale).
O menţiune a acestei manipulări din sec. XV de către Свами Сватмарама:
„Uddyana este leul ce omoară elefantul morţii. Cel ce practică regulat uddyana bandha
nu îmbătrâneşte, iar daca este bătrân din nou devine tânăr” [31]. Iyengar B.K.S [27]
consideră că această manipulare activizează diafragma şi tonizează organele abdominale,
activizează digestia şi elimină toxinele din tractul gastrointestinal.
Swami Satyananda Saraswati [4] menţionează că uddyana bandha tonizează toate
organele cavităţii abdominale, normalizează secreţia suprarenalelor şi stimulează plexul
solar.
Swami Sivananda [3] consideră că această manipulare este o măsură de prolaxie
a maladiilor digestive şi a tractului uro-genital, de asemenea, este o măsură de a reţine
îmbătrânirea şi degradarea.
Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, efectul ziologic şi potenţialul
sanogen al diferitor tipuri de respiraţie a devenit o temă de interes deosebit pentru
cercetătorii atât din domeniul ziologiei cât şi medicinei.
Astfel, Raghuraj P. et al. [6] au determinat ca kapalabhati provoacă o creştere a
activităţii simpatice cu o reducere a celei vagale, iar Stancak A. et al. [7, 8] - o creştere
relativă a undelor de frecvenţă joasă EEG după acest tip de respiraţie şi sporire a FCC
aproximativ cu 9 bătăi/minut, a TA sistolice cu aproximativ 15 mmHg şi TA diastolice
cu aproximativ 6 mmHg.
Desai B. et al. [9] au stabilit diminuarea ureei sanguine şi creşterea creatininei şi
tirozinei după 1 minut de efectuare a respiraţiei kapalabhati (frecvenţa de 120 resp./
min), presupunând că în aşa mod se activează mecanismele de decarboxilare şi oxidare
ce provoacă o calmare a centrelor respiratorii, iar Djarova T. et al. [10] – creşterea
concentraţiei de hormon somatotrop şi cortisol după realizarea hiperventilaţiei pe
parcursul a 3 minute.
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A fost studiat efectul tipului de respiraţie kapalabhati asupra funcţiilor congnitive
(timpului de reacţie (TR), timpului de reacţie vizual (TRV), timpului de reacţie auditiv
(TRA)) şi s-a determinat o diminuare semnicativă a TRV şi TRA ce a semnicat o
ameliorarea a performanţelor sensoro-motorii [11].
Janakiramaiah N. et al. [12] au demonstrat că respiraţia ritmică forţată cu diversă
frecvenţă respiratorie este ecace în melancolie (67%), comparativ cu tratamentul
electroconvulsivant (93%) şi imipramină (73%).
Bhattacharya S. et al [13] au efectuat un studiu în care au demonstrat că pranayama
are efectul de ameliorare a statutului antioxidant al practicanţilor (prin descreşterea
semnicativă a radicalilor liberi şi creşterea concentraţiei serice de superoxid dismutază),
iar Fluge T. et al. [14] au determinat că după practicarea exerciţiilor respiratorii are loc
ameliorarea parametrilor volumului expirator forţat şi capacitatea vitală la persoanele
suferinde de astm bronşic.
Минвалеев Р.С. et al. [15] au stabilit că uddyana bandha provoacă o creştere a
tonusului sistemului nervos parasimpatic şi diminuare a celui simpatic.
Singh S. et al. [16] au determinat că practica pranayama şi yoga-asana are o
inuenţă benecă asupra indicilor insulinei serice, glucozei sanguine şi prolului
lipidic la indivizii suferinzi de tipul II de diabet zaharat.
Şi, deşi n-au fost depistate în literatura ştiinţică contemporană studii consacrate
impactului respiraţiei forţate asupra temperaturii şi circulaţiei sanguine, datele
bibliograce existente mărturisesc despre posibilitatea existenţei unei asemenea
inuenţe.
Metodele de cercetare
Studiul inuenţei pattern-urilor respiratorii bhastrika, kapalabhati ;i uddyana
bandha asupra organismului a fost efectuat pe voluntarul A., care în prealabil a fost
instruit în realizarea acestor tipuri de manipulaţii respiratorii.
Respiraţia forţată de tip bhastrika a fost efectuată cu frecvenţa de cca 60 cicluri
respiratorii pe minut şi a constat din inspiraţie şi expiraţie forţate, profunde şi rapide,
efectuate datorită deplasării maximale ale diafragmei, mobilizând peretele abdominal
prin contracţia musculaturii lui – la inspiraţie peretele abdominal era deplasat în exterior,
iar la expiraţie era retras. Fanta glotică este menţinută deschisă, ce permitea inspiraţia
şi eliminarea unei cantităţi sporite de aer (g. 1). Au fost efectuate 5 seturi de respiraţii,
care au constat din 10, 20, 30, 40 şi 50 cicluri de respiraţie bhastrika. Între seturile de
cicluri a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute.
Respiraţia forţată de tip kapalabhati a fost efectuată cu frecvenţa de cca 100-120 de
cicluri respiratorii pe minut şi a constat din expiraţie forţată şi rapidă, efectuată pe contul
contracţiei musculaturii abdominale şi toracice păstrând fanta glotică întredeschisă,
astfel creând presiune pozitivă în căile respiratorii superioare şi turbulenţă a aerului
expirat. Inspiraţia a fost spontană şi liberă. Au fost efectuate 5 seturi de respiraţii, care
au constat din 10, 20, 30, 40 şi 50 cicluri de respiraţie kapalabhati . Între seturile de
cicluri a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute.
Manipularea abdominală uddyana bandha a constat dintr-o pauză expiratorie de
durată maximal posibilă, efectuată după o expiraţie profundă şi totală, închiderea fantei
glotice (g. 1) pentru prevenirea inspiraţiei, şi ca rezultat crearea presiunii negative în

30

abdomen şi torace, ridicarea diafragmei şi retracţia peretelui abdominal relaxat (g. 2).
Inspiraţia ulterioară a fost efectuată lent, liber şi spontan. Au fost efectuate 4 seturi de
manipulări abdominale, care au constat din 1, 3, 5, şi 8 cicluri de uddyana bandha. Între
seturile de cicluri a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute.
Termogramele au fost înregistrate iniţial, până la realizarea respiraţiei dirijate,
imediat după realizarea seturilor de respiraţie şi după o pauză de 10 minute.
Termograa infraroşie computerizată, care conform conceptelor existente
în neuroangioziologia clinică este o metodă de evaluare complexă integrală a
microcirculaţiei şi metabolismului ţesuturilor, a fost realizată cu termografului „IRTIS
– 2000ME” (ÎRL „Irtis”, Rusia). Toate investigaţiile au fost efectuate la temperatura
aerului de cca 20-22°C, excluzându-se sursele de căldură directe, umiditatea relativă de
40-70%; viteza curenţilor de aer ind nu mai mare de 0,25 m/sec, astfel minimalizânduse riscul unui eventual angiospasm reex ca urmare a temperaturii joase şi curenţilor de
aer şi evitând temperaturile mai înalte de 25°C care determină diminuarea contrastului
termogramelor. Cu 20 min. până la realizarea investigaţiilor pielea persoanelor
investigate a fost eliberată de îmbrăcăminte. Termogramele au fost analizate prin
intermediului programului specializat IRPreview (ÎRL „Irtis”, Rusia), înregistrânduse modicările de temperaturi maximale, minimale şi medii în zonele de hipotermii şi
hipertermii.

Figura
1.
Fanta
glotică
în:
a) repaos, b) bhastrika, c) kapalabhati şi d)
uddyana bandha

Figura 2. Uddyana bandha

Analiza rezultatelor obţinute
Până în prezent lipseşte informaţia bazată pe date experimentale referitor la
particularităţile modicării temperaturii corporale şi circulaţiei sanguine la realizarea
respiraţiei forţate (bhastrika, kapalabhati) şi a manipulării abdominale (uddyana
bandha). Radiaţia termică a diferitor zone ale corpului este direct dependentă de
starea de repleţiune sanguină şi, deci, de nivelul şi caracterul circulaţiei sanguine,
care este determinat de starea funcţională a ţesuturilor şi organelor corespunzătoare
[17, 18], iar temperatura suprafeţei corporale oglindeşte funcţiile viscerale [19].
Astfel, termograa permite aprecierea sumară a proceselor circulatorii şi metabolice
din zonele studiate.
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a) Impactul ciclurilor de inspiraţii şi expiraţii dirijate (bhastrika) asupra
temperaturii corpului, în dependenţă de numărul acestora
În tab. 1 şi tab. 2 sunt prezentate termogramele părţii anterioare şi posterioare ale
corpului persoanei examinate A., înregistrate până şi după realizarea respiraţiei forţate
bhastrika.
La persoana examinată A. s-a determinat o diminuare a temperaturilor minimale,
maximale şi medii cu 0.2-1.0°C comparativ cu cea iniţială în regiunea nazală după toate
seturile (10, 20, 30, 40 şi 50 respiraţii) de bhastrika, ceea ce se datorează ventilaţiei
sporite prin oriciile nazale. Diminuarea temperaturii a fost direct proporţională cu
numărul de respiraţii efectuate (cu excepţia t° minimale 31.36°C la efectuarea a 40
de cicluri de bhastrika) şi a variat de la 0.29-0.56°C, după efectuarea a 10 cicluri de
respiraţie, până la 1.0-1.9°C după efectuarea a 50 de respiraţii bhastrika (tab. 1).
În regiunea cervicală a avut loc creşterea temperaturii minimale cu 0,42°C după
10 respiraţii comparativ cu temperatura iniţială, cu 0,47°C după 20 cicluri, cu 0,56°C
după 30 cicluri, cu 0,78°C după 40 şi cu 0,76°C după 50 cicluri; creşterea temperaturii
maximale respectiv cu 0,22°C, 0,23°C, 0,3°C, 0,4°C şi 0,57°C şi temperaturii medii,
direct proporţionale cu numărul de cicluri respiratorii efectuate, de la 0,22°C după
efectuarea a 10 cicluri de bhastrika, până la 0,63°C după 50 de cicluri (tab. 1).
Tabelul 1. Termogramele regiunii anterioare a corpului la persoana examinate
A. iniţial şi după realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată bhastrika
Iniţial

Regiunea nazala:
Min: 32,45°C
Max: 33,74°C
Med: 33,27°C
Regiunea cervicală:
Min: 32,55°C
Max: 34,15°C
Med: 33,39°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,52°C
Max: 34,00°C
Med: 33,28°C
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După 10 cicluri

După 20 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 31,89°C
Max: 33,45°C
Med: 32,77°C
Regiunea cervicală:
Min:32,97°C
Max:34,37°C
Med:33,61°C
Regiunea abdominală:
Min:32,39°C
Max:33,85°C
Med: 33,20°C

Regiunea nazala:
Min: 31,66°C
Max: 33,17°C
Med: 32,44°C
Regiunea cervicală:
Min:33,02°C
Max:34,38°C
Med:33,75°C
Regiunea abdominală:
Min:32,05°C
Max:33,68°C
Med: 32,93°C

După 30 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 31,21°C
Max: 33,13°C
Med: 32,08°C
Regiunea cervicală:
Min:33,11°C
Max:34,45°C
Med:33,95°C
Regiunea abdominală:
Min:31,56
Max: 33,36
Med: 32,56

40 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 31,36°C
Max: 32,83°C
Med: 32,00°C
Regiunea cervicală:
Min:33,33°C
Max:34,55°C
Med:34,01°C
Regiunea abdominală:
Min: 31,45°C
Max: 33,22°C
Med: 32,42°C

50 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 30,55°C
Max: 32,74°C
Med: 31,66°C
Regiunea cervicală:
Min: 33,31°C
Max: 34,72°C
Med: 34,02°C
Regiunea abdominală:
Min: 31,42°C
Max: 33,29°C
Med: 32,43°C

În rezultatul realizării tipului de respiraţie forţată bhastrika s-a constatat o
diminuare a temperaturilor minimale (-0,13-1,1°C), maximale (-0,15-0,78°C) şi
medii (-0,08-0,86°C) în regiunea abdominală comparativ cu temperatura iniţială din
această regiune (tab. 1).
În regiunea posterioară a fost înregistrată o diminuare a temperaturii minimale,
maximale şi medii direct proporţională cu numărul de respiraţii bhastrika realizate,
respectiv, pentru 10 respiraţii t°min cu 0,35°C, t°max cu 0,09°C, t°med cu 0,11°C, pentru
20 de respiraţii t°min cu 0,56°C, t°max cu 0,20°C, t°med cu 0,33°C, pentru 30 de cicluri
respiratorii t°min cu 1,22°C, t°max cu 0,39°C, t°med cu 0,84°C, pentru 40 de respiraţii
- t°min cu 1,38°C, t°max cu 0,48°C, t°med cu 0,98°C şi pentru 50 de cicluri respiratorii
bhastrika - t°min cu 2,13°C, t°max cu 0,6°C, t°med cu 1,01°C (tab. 2).
Concluzie: impactul respiraţiei forţate bhastrika constă în modicarea patternului termograc prin diminuarea temperaturii în regiunile nazală şi abdominală şi
creşterea nesemnicativă a ei în regiunea cervicală anterioară.
b) Impactul ciclurilor de expiraţii dirijate efectuate cu fanta glotică
întredeschisă şi urmate de inspiraţii spontane (kapalabhati) asupra temperaturii
corpului, în dependenţă de numărul acestora. În tab. 3 şi tab. 4 sunt prezentate
termogramele părţilor anterioare şi posterioare ale corpului înregistrate până şi după
realizarea respiraţiei forţate kapalabhati de către persoana examinată A.
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Tabelul 2. Termogramele regiunii posterioare a corpului la persoana A. iniţial şi după
realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată bhastrika
Iniţial

După 10 cicluri

După 20 cicluri

Regiunea posterioară:
Min:32,07°C
Max:34,68°C
Med:33,65°C

Regiunea posterioară:
Min:31,72°C
Max:34,59°C
Med:33,54°C

Regiunea posterioară:
Min:31,51°C
Max:34,48°C
Med:33,32°C

Regiunea posterioară:
Min:30,85°C
Max:34,29°C
Med:32,81°C

Regiunea posterioară:
Min:30,69°C
Max:34,20°C
Med:32,67°C

Regiunea posterioară:
Min:29,94°C
Max:34,08°C
Med:32,64°C

După realizarea respiraţiei forţate kapalabhati la persoana A. s-a înregistrat în
regiunea nazală o diminuare a temperaturii minimale (cu 1,56°C, 1,94°C, 1,03°C,
1,36°C şi 1,6°C respectiv după 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri respiratorii), diminuare a
temperaturii maximale (cu 0,02°C după 10 cicluri respiratorii, 0,21°C după realizarea a
20 de respiraţii, 0,15°C după 30 de respiraţii, 0,8°C după 40 de respiraţii şi 0,64°C după
50 de respiraţii kapalabhati) şi ca rezultat, scăderea temperaturii medii a acestei regiuni
(cu 0,52°C după 10 cicluri, 0,69°C după 20, 0,62°C după 30 de respiraţii forţate, 1,05°C
după 40 de cicluri şi 1,2°C după 50 de cicluri respiratorii kapalabhati) (tab. 3).
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Tabelul 3. Termogramele regiunii anterioare a corpului la persoana examinată A.
iniţial şi după realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată kapalabhati
Iniţial

Regiunea nazala:
Min: 31,80°C
Max: 33,14°C
Med: 32,38°C
Regiunea cervicală:
Min: 33,14°C
Max: 33,98°C
Med: 33,58°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,53°C
Max: 34,06°C
Med: 33,17°C

După 10 cicluri

După 20 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 30,24°C
Max: 33,12°C
Med: 31,86°C
Regiunea cervicală:
Min: 32,98°C
Max: 34,19°C
Med: 33,54°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,46°C
Max: 33,93°C
Med: 33,14°C

Regiunea nazala:
Min: 29,86°C
Max: 32,93°C
Med: 31,69°C
Regiunea cervicală:
Min: 33,01°C
Max: 34,11°C
Med: 33,55°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,52°C
Max: 33,81°C
Med: 33,11°C

În regiunea cervicală anterioară s-a înregistrat o diminuare a temperaturii minimale
cu 0,13-0,38°C şi o diminuare a temperaturii medii cu 0,03-0,32°C, la fel modicări
ale temperaturii maximale sub forma amplicării ei după realizarea a 10, 20, 30 şi 40
de cicluri respectiv cu 0,21°C, 0,13°C, 0,1°C şi 0,05°C şi diminuarea după efectuarea
a 50 de respiraţii forţate kapalabhati cu 0,06°C (tab. 3).
În regiunea abdominală au diminuat atât temperaturile minimale cu 0,01-0,44°C,
maximale cu 0,13-0,53°C, cât şi cele medii cu 0,03-0,42°C (tab. 3).
În regiunea posterioară s-a înregistrat o majorare a temperaturii minimale după
realizarea a 10 şi 20 de respiraţii kapalabhati cu 0,05°C şi diminuarea ei după 30,
40 şi 50 de cicluri respiratorii, respectiv, cu 0,04°C, 0,18°C şi 0,25°C. Temperatura
maximală a diminuat după toate seturile de cicluri respiratorii cu 0,01-0,23°C, iar cea
medie a crescut după 10 şi 20 de cicluri de kapalabhati cu 0,02°C şi 0,05°C, a rămas
neschimbată după realizarea a 30 de respiraţii şi a diminuat după efectuarea a 40 şi 50
de cicluri respiratorii cu 0,05°C şi 0,16°C (tab. 4).
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Tabelul 3. (continuare)

Regiunea nazala:
Regiunea nazala:
Regiunea nazala:
Min: 30,77°C
Min: 30,44°C
Min: 30,20°C
Max: 32,99°C
Max: 32,34°C
Max: 32,50°C
Med: 31,76°C
Med: 31,33°C
Med: 31,18°C
Regiunea cervicală:
Regiunea cervicală:
Regiunea cervicală:
Min:32,94°C
Min:32,89°C
Min: 32,76°C
Max:34,08°C
Max:34,03°C
Max: 33,92°C
Med:33,48°C
Med:33,42°C
Med: 33,26°C
Regiunea abdominală:
Regiunea abdominală:
Regiunea abdominală:
Min:32,27°C
Min:32,28°C
Min: 32,09°C
Max:33,61°C
Max:33,58°C
Max: 33,53°C
Med:32,93°C
Med:32,86°C
Med: 32,75°C
Tabelul 4. Termogramele regiunii posterioare a corpului la persoana examinată A.
iniţial şi după realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată kapalabhati
Iniţial

Regiunea posterioară:
Min: 32,27°C
Max: 34,41°C
Med: 33,44°C
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După 10 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,32°C
Max: 34,40°C
Med: 33,46°C

După 20 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,32°C
Max: 34,33°C
Med: 33,49°C

După 30 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,23°C
Max: 34,18°C
Med: 33,44°C

40 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,09°C
Max: 34,21°C
Med: 33,39°C

50 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,02°C
Max: 34,27°C
Med: 33,28°C

Concluzie: inuenţa respiraţiei forţate kapalabhati determină o modicare
specică a algoritmului termic prin descreşterea temperaturii în regiunile nazală,
cervicală anterioară şi abdominală şi nespecică în regiunea posterioară.
c) Impactul ciclurilor de pauze expiratorii maximale dirijate combinate cu
crearea presiunii negative în abdomen şi torace şi inspiraţii ulterioare spontane
(uddyana bandha) asupra temperaturii corpului, în dependenţă de numărul
acestora
În tab. 5 şi tab. 6 sunt prezentate termogramele părţilor anterioare şi posterioare
ale corpului a persoanelor examinate A. înregistrate iniţial şi imediat după realizarea
seturilor formate din 1, 3, 5 şi 8 cicluri de manipulări abdominale uddyana bandha.
În rezultatul realizării manipulărilor abdominale de uddyana bandha la persoana
examinată A. s-au înregistrat modicări ale tabloului termograc în partea anterioară
a corpului în regiunile orbitale bilateral, cervicală anterioară, hipocondriacă dreaptă şi
stângă şi mezogastral (tab. 5).
În regiunile orbitale bilateral s-a semnalat o diminuare a temperaturii. Temperatura
minimală a scăzut cu 0,08°C după 1 manipulare abdominală, cu 0,59°C după 3, cu
0,6°C după 5 şi cu 0,71°C după 8 manipulări abdominale, la fel diminuarea temperaturii
maximale respectiv cu 0,13°C, 0,34°C, 0,63°C, 0,53°C după realizarea a 1, 3, 5 şi 8
uddyana bandha şi a temperaturii medii cu 0,15°C, 0,52°C, 0,68°C şi 0,7°C (tab. 5).
În regiunea cervicală anterioară temperatura minimală s-a diminuat după 1, 3 şi 5
manipulări abdominale, respectiv, cu 0,14°C, 0,38°C şi 0,36°C şi s-a majorat după 8
manipulări cu 0,14°C. Modicări asemănătoare s-au observat în variaţia temperaturii
maximale şi medii, care s-au diminuat după 1, 3 şi 5 manipulări abdominale respectiv cu
0,02°C, 0,15°C şi 0,06°C şi 0,16°C, 0,28°C şi 0,08°C şi s-au majorat după 8 manipulări
abdominale cu 0,27°C (tab. 5).
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Tabelul 5. Termogramele regiunii anterioare a corpului la persoana examinată A.
iniţial şi după realizarea a 1, 3, 5 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha
Iniţial

După 1 manipulare
abdominală

După 3 manipulări
abdominale

După 5 manipulări
abdominale

După 8 manipulări
abdominale

Regiunea orbitală:
Min: 33,87°C
Max: 35,03°C
Med: 34,47°C
Regiunea
cervicală:
Min: 33,93°C
Max: 34,71°C
Med: 34,33°C
Regiunea
hipocondriacă:
Min: 33,02°C
Max: 33,54°C
Med: 33,27°C
Regiunea
mezogastrală:
Min: 32,96°C
Max: 34,21°C
Med: 33,56°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,79°C
Max: 34,90°C
Med: 34,32°C
Regiunea
cervicală:
Min: 33,79°C
Max: 34,69°C
Med: 34,17°C
Regiunea
hipocondriacă:
Min: 32,58°C
Max: 33,44°C
Med: 33,08°C
Regiunea
mezogastrală:
Min: 33,11°C
Max: 34,12°C
Med: 33,60°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,28°C
Max: 34,69°C
Med: 33,95°C
Regiunea
cervicală:
Min: 33,55°C
Max: 34,56°C
Med: 34,05°C
Regiunea
hipocondriacă:
Min: 32,32°C
Max: 33,14°C
Med: 32,71°C
Regiunea
mezogastrală:
Min: 32,99°C
Max: 34,21°C
Med: 33,48°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,27°C
Max: 34,40°C
Med: 33,79°C
Regiunea
cervicală:
Min:33,57°C
Max:34,65°C
Med:34,25°C
Regiunea
hipocondriacă:
Min: 32,38°C
Max: 33,10°C
Med: 32,73°C
Regiunea
mezogastrală:
Min: 32,84°C
Max: 34,21°C
Med: 33,58°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,16°C
Max: 34,50°C
Med: 33,77°C
Regiunea
cervicală:
Min: 34,07°C
Max:34,98°C
Med:34,60°C
Regiunea
hipocondriacă:
Min: 32,50°C
Max: 33,19°C
Med: 32,82°C
Regiunea
mezogastrală:
Min: 33,19°C
Max: 34,42°C
Med: 33,77°C

Tabelul 6. Termogramele regiunii posterioare a corpului la persoana examinată A.
iniţial şi după realizarea a 1, 3, 5 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha
Iniţial

Regiunea
posterioară:
Min: 32,74°C
Max: 34,68°C
Med: 33,79°C
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După 1 manipulare
abdominală

După 3 manipulări
abdominale

După 5 manipulări
abdominale

După 8 manipulări
abdominale

Regiunea
posterioară:
Min: 32,64°C
Max: 34,60°C
Med: 33,69°C

Regiunea
posterioară:
Min: 32,28°C
Max: 34,36°C
Med: 33,35°C

Regiunea
posterioară:
Min: 32,25°C
Max: 34,38°C
Med: 33,35°C

Regiunea
posterioară:
Min: 32,51°C
Max: 34,53°C
Med: 33,53°C

În regiunea hipocondriacă s-au diminuat atât temperatura minimală şi maximală,
cât şi cea medie. Temperatura minimală s-a diminuat cu 0,44°C, 0,7°C, 0,64°C şi
0,52°C, temperatura maximală cu 0,1°C, 0,4°C, 0,44°C şi 0,35°C şi temperatura
medie cu 0,19°C, 0,56°C, 0,54°C şi 0,45°C respectiv după efectuarea a 1, 3, 5 şi 8
manipulări abdominale (tab. 5). În regiunea mezogastrală temperatura minimală s-a
majorat după 1, 3 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha cu 0,14°C, 0,03°C şi
0,23°C. Temperatura maximală s-a diminuat după setul format dintr-o manipulare
de uddyana bandha cu 0,09°C, a rămas neschimbată după 3 şi 5 manipulări şi s-a
majorat cu 0,21°C după 8 manipulări abdominale. Temperatura medie s-a majorat
după 1, 3 şi 8 manipulări cu 0,04°C, 0,02°C şi 0,21°C şi s-a diminuat cu 0,08°C după
3 manipulări abdominale (tab. 5).
În regiunea posterioară în rezultatul realizării uddyana bandha au scăzut atât
temperaturile minimale şi maximale, respectiv cu 0,1°C, 0,46°C, 0,49°C şi 0,23°C
şi 0,08°C, 0,32°C, 0,3°C şi 0,15°C, cât şi temperatura medie cu 0,1°C, 0,44°C,
0,44°C şi 0,26°C, respectiv, după 1, 3, 5 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha
(tab. 6).
Concluzie: uddyana bandha a determinat modicarea tabloului termograc prin
diminuarea temperaturii în regiunile orbitale, hipocondriace şi regiunea spatelui.
Realizarea bhastrika şi kapalabhati a determinat modicarea pattern-ului termograc
prin diminuarea temperaturii în regiunea nazală, fapt ce este explicat prin circulaţia
sporită a aerului pe parcursul inspiraţiei şi expiraţiei prin această regiune, în rezultatul
frecvenţei respiratorii sporite comparativ cu frecvenţa respiratorie uzuală [20, 21].
Hipotermia din regiunea abdominală, înregistrată după realizarea acestor două patternuri respiratorii, poate  explicată prin fenomenul de diminuare a repleţiunii sanguine în
această regiune, în rezultatul contracţiilor repetate ale musculaturii abdominale pentru
realizarea respiraţiei [22] şi presupune un efect de antrenament al acestei musculaturi
pe parcursul realizării acestor tipuri de respiraţie.
La fel, diminuarea temperaturii în regiunea cervicală anterioară în rezultatul
efectuării kapalabhati este determinată de implicarea în acest pattern respirator a
musculaturii anterioare cervicale, ce permite menţinerea fantei glotice întredeschise pe
parcursul respiraţiei.
Modicările apărute în regiunea posterioară pe parcursul realizării acestor trei tipuri
de respiraţie sunt dependente de gradul de implicare în procesul realizării la diferiţi
voluntari a musculaturii respiratorii secundare şi auxiliare a regiunii posterioare a
corpului (m. serratus posterior superior, m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. quadratus
lumborum). Diminuarea temperaturii în regiunea orbitală în rezultatul realizării uddyana
bandha sugerează impactul sistemic circulator al acestui tip de pattern respirator.
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

DESPRE SINDROMUL – C4 ÎN ORGANELE REPRODUCTIVE ALE
PLANTELOR DE CEREALE.
Balaur N., Mereniuc L.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM.
Introducere
Este bine cunoscut faptul, că pentru frunzele C3-plantelor este caracteristică
eliminarea de CO2 în faza post iluminare a schimbului de CO2 -fenomen denumit
fotorespiraţie [8,10].
Însă fotorespiraţia nu se evidenţiază (absentează) în organele reproductive (spice,
păstăi) a plantelor de cereale şi leguminoase [1,2]. Fenomenul absenţei fotorespiraţiei,
în literatura de specialitate, este cunoscut numai pentru frunzele C4-plantelor, şi
este asigurat de sindromul -C4 de asimilare de CO2 [8], prezentat de două tipuri de
celule-celulele mezolului şi celulele-Kranţ, de două tipuri de cloroplaste-granale şi
agranale, de două enzime-fosfoenolpiruvatcarboxilaza (PEP-carboxilaza), localizată în
citoplazma celulelor mezolului, şi ribulozodifosfatcarboxilaza (RUBISCO), localizată
în celulele-Kranţ, aranjate în jurul vasului conducător, formînd o coroană de celule
mai mari decît celulele mezolului, cu mai multe şi mai voluminoase cloroplaste.
Sindromul-C4, practic este mecanismul, care asigură ecienţa asimilării de CO2 în
comparaţie cu mecanismul de asimilare de CO2 la C3-plante, care sunt lipsite de acest
sindrom. De exemplu: porumbul, trestia de zahăr şi alte specii de C4-plante sunt capabile
să asimileze într-o unitate de timp pe o unitate de suprafaţă foliară de la 80 pînă la 100
mg de CO2, pe cînd spinatul, grîul, ovăsul, sfecla de zahăr şi alte specii de C3- plante
asimilează nu mai mult de 30-50 mg de CO2, adică de 2-3 ori mai puţin decît frunzele
C4 – plantelor [16].
În acest context menţionăm, că în toate cazurile, în care procesul de fotosinteză
se realizează în baza sindromului – C4, pentru plante este caracteristic un proces de
producţie mai intensiv şi în întregime plantele au o productivitate cu mult mai înaltă.
Fenomenul absenţei fotorespiraţiei în organele reproductive a C3-plantelor
şi prezenţa acestui fenomen la plantele cu C4-metabolism, asigurat de sindromulC4 în asimilarea de CO2 impune, după analogie, studierea mai detailată a prezenţei
componentelor sindromului-C4 şi în organele reproductive a C3- plantelor, îndeosebi
avînd în vedere unele rezultate contradictorii în această problemă (4,7,11,12).
În lumina celor expuse scopul actualei cercetări a fost studierea comparativă a
cineticii schimbului de CO2 în faza post iluminare la C3 şi C4-plante şi a mezostructurii
componentelor cu activitate fotosintetică (lemma, aristea) a organului reproductiv
(spicul) la cereale (C3-plante) şi a mezostructurii frunzei porumbului (C4 -plante).
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Materiale şi metode
Ca obiect de studiu au servit plantele de porumb (faza 5 frunze, hibridul-KU
123xRF ) şi organul reproductiv (spice) al cerealelor: Tr. aestivum L. (soiul Balada);
Tr. durum L. (soiul Hordeiforme 335); Secale cereale L (soiul Zîmbreni 70); Triticale
(soiul AD2767).
· Schimbul de CO2 în faza post iluminare a fost studiat [3] cu ajutorul unui
monitor performant al fotosintezei – PTM- 48A (Bioinstruments, SRL-Chişinău) în
faza de dezvoltare: „înspicare – începutul înoririi”.
· Mezostructura aparatului fotosintetic a frunzelor şi a componentelor cu
activitate fotosintetică a spicului (lemma, aristea) a inclus studierea numărului de
celule din jurul vasului conducător, volumului unei celule, numărului de cloroplaste
într-o celulă şi volumului unui cloroplast [14]. Fixarea şi pregătirea preparatelor
permanente a avut loc conform metodei de xare a materialului biologic [15].
Rezultate şi discuţii
Fenomenul absenţei fotorespiraţiei în organele reproductive a C3-plantelor [1]
şi prezenţa acestui fenomen în frunzele C4-plantelor [8] indică, după o analogie
cu mecanismul de asimilare de CO2 de către frunzele C4-plantelor, că în organele
reproductive a C3-plantelor ar putea activa şi mecanismul C4-tip de fotosinteză. Acest
ecient mecanism de asimilare de CO2 este asigurat, după cum s-a menţionat mai
sus, de aşa numitul sindrom-C4, care este un mecanism special, localizat în două tipuri
de celule: celulele mezolului, în care are loc sinteza fosfoenolpiruvatului (PEP),
carboxilarea căruia cu ajutorul enzimei fosfoenolpiruvatcarboxilazei (PEP-carboxilaza),
conduce spre sinteza moleculelor organice cu 4 atomi de carbon (oxalocetatul, malatul,
aspartatul). Decarboxilarea acestor substanţe şi eliberarea de CO2 este localizată în
al doilea tip de celule: celule-Kranţ (Kranţ din limba germană înseamnă coroană şi
această denumire a fost dată de Haberlandt, 1884, cit. [8]), care formează o coroană
în jurul vasului conducător din frunzele C4-plantelor. În aceste celule CO2, eliberat în
procesul de decarboxilare a acizilor malic şi aspartic, se include în ciclul Calvin (ciclul
de reducere a pentozofosfaţilor) prin intermediul enzimei ribulozobifosfatcarboxilazei
(RUBISCO) şi conduce spre biosinteza zaharurilor.
Acest mecanism, care lipseşte în frunzele plantelor cu C3-tip de metabolism,
formează surplus de CO2 în celulele- Kranţ, care inhibă ciclul fotorespiratoric şi în aşa
mod, eliminarea de CO2 din frunzele C4-plantelor absentează. Pe g.1. este demonstrată
cinetica schimbului de CO2 în faza post iluminare în frunzele C3 şi C4- plantelor în
comparaţie cu organul reproductiv (spicul) la plantele cerealiere (C3-plante.).
După cum se vede, frunzele C3-plantelor (C3-frunze) în faza post iluminare (la
întuneric) manifestă un ux de eliminare de CO2, pe cînd la frunzele C4-plantelor
(C4-frunze) acest ux de CO2 lipseşte (nu se înregistrează). La organul reproductiv a
cerealierilor (C3-spicul), la fel ca şi la frunzele C4-plantelor, eliminarea de CO2 n-are
loc, adică fotorespiraţia aparentă lipseşte [2] în comparaţie cu frunza C3-plantelor (C3frunze). Mai mult decît atît, la organul reproductiv (C3-spicul), caracterul expresiei
curbei cineticii schimbului de CO2 este analogic cu cea a frunzei C4-plantelor (C4frunze).
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Figura 1. Cinetica
schimbului de CO2 în
faza post iluminare.

Această analogie în expresia fenomenului absenţei fotorespiraţiei aparente între
organele reproductive a plantelor de cereale şi frunzele C4-plantelor (plantele de
porumb) ne-a condus spre presupunerea , că în componentele cu activitate fotosintetică
a spicului cerealelor ar putea  prezent acelaşi mecanism de limitare a eliminării de
CO2 ca şi în frunzele C4- plantelor, adică în organele reproductive a cerealelor CO2
se xează în celulele mezolului de către enzima PEP-carboxilaza, iar în celuleleKranţ – se decarboxilează malatul ori aspartatul, iar CO2 eliberat se asimilează de către
RUBISCO şi se canalizează în ciclul Calvin pentru metabolizarea carbonului de mai
departe. Conform acestei presupuneri în elementele constituitive ( lemma, aristea) a
organelor reproductive a cerealelor ar trebui să e prezente o înaltă activitate a PEPcarboxilazei şi „celule-Kranţ” în jurul vasului conducător.
Şi întradevăr din literatura de specialitate [8] este cunoscut, că în acele ţesuturi ale
spiculeţului, în care sunt prezente celule cu cloroplaste, activitatea PEP-carboxilazei
este cu mult mai înaltă decît în ţesuturile frunzelor cerealelor, iar o parte din CO2 xat
se regăseşte în structura acidului malic. În una din ultimele lucrări în acest domeniu
[13] se demonstrează, că în spicul plantelor de grîu (Tr. aestivum L) activitatea PEPcarboxilazei este cu mult mai înaltă în ariste decît în frunza-ag, şi cea mai înaltă
activitate se înregistrează în fazele de coacere-lapte şi ceară.
În aşa mod, şi pentru activitatea PEP-carboxilazei, în componentele cu activitate
fotosintetică a organului reproductiv se manifestă o anologie cu prezenţa şi activitatea
PEP-carboxilazei în frunza C4- plantelor, la fel ca şi pentru cinetica schimbului de CO2,
ceea ce indică probabilitatea existenţei a unui mecanism de asimilare de CO2 analogic
mecanismului caracteristic C4-plantelor. Însă, ca regulă, pentru asimilarea de CO2 prin
C4-mecanism, este necesar ca în ţesuturile organului fotosintetic să existe două tipuri
de celule-celulele mezolului şi celulele-Kranţ [8]. Mai mult decît atît, cercetările în
acest domeniu au demonstrat, că mecanismul a C4-fotosintezei funcţionează numai
atunci cînd sunt prezenţi toţi parametrii sindromului- C4 [8], şi în primul rînd celuleleKranţ, care sunt mai mari decît celulele mezolului, cu mai multe şi mai voluminoase
cloroplaste. Pe fondalul acestor particularităţi s-a efectuat, pe preparate permanente, o
analiză comparativă a celulelor-Kranţ din frunza plantelor de porumb ca reprezentant
a C4-plantelor şi a structurii anatomice a componentelor cu activitate fotosintetică

43

a organului reproductiv a cerealelor (spicul), rezultatele căreia sunt prezentate în
următoarea tabelă (Tabela 1).
Tabela 1. Analiza comparativă a mezostructurii frunzei de porumb (C4-plante)
şi a componentelor cu activitate fotosintetică a organului reproductiv a cerealelor
(C3 - plante).
Denumirea
speciei,
soiului.
hibridului

Volumul
unei
celule,
mkm3·103

Cantitatea cloroplaselor într-o
celulă

Volumul unui
cloroplast, mkm3

№
d/o
Kranţ

mezol

Kranţ

mezo l

C4 – plante
Zea mays,
KU123xRF

frunza

14,0±4,0

8,9

7,9

21,0±1,0

11,0±1,0

24,3± 1,2

18,1±1,4

2.
2.1

C3- plante
Secale cereale
L., Zîmbreni 70

spicul

13,0±2,0

2,5

1,0

6,0± 1,0

9,0± 1,0

18,9±1,0

12,8±1,0

3.
3.1

Tr.aestivum L.,
Balada

spicul

14,0± 1,0

5,0

2,1

10,0±5,0

12,0±2,0

22,3±1,0

13,5±1,0

4.
4.1

Tr.durum L.,
Hordeiforme
335

spicul

13,0±5,0

3,9

1,2

12,0±1,0 10,0± 1,0 21,1± 1,1

13,2±1,2

5.
5.1

Triticale ,
AD 2767

spicul

13,0±5,0

8,0

3,6

20,0±1,5

14,7±1,0

1.

7,0±1,0

23,5±1,2

Rezultatele din această tabelă pentru mezostructura frunzei a C4- plantelor (Zea
mays L) conrmă rezultatele din literatura de specialitate: celulele-Kranţ care
formează coroana în jurul vasului conducător sunt mai mari decît celulele mezolului
frunzei; cantitatea de cloroplaste într-o celulă-Kranţ este mai mare decît în celulele
mezolului iar volumul unui cloroplast din celulele-Kranţ este mai mare decît volumul
cloroplastelor din celulele mezolului .
Analiza comparativă în întregime a celulelor din jurul vasului conducător a lemmei
şi aristei a organului reproductiv (spicul), care formează o coroană asemănătoare
celulelor-Kranţ din jurul vasului conducător a frunzei C4-plantelor (porumb), ne permite
s-ă constatăm, că particularităţile caracteristice sindromului - C4 sunt caracteristice şi
elementelor cu activitate fotosintetică a spicului: celulele din jurul vasului conducător
formează o „coroană”, iar celulele acestei „coroane” sunt mai mari decît celulele
mezolului, conţin mai multe cloroplaste si volumul cloroplastelor celulelor din
„coroană” este mai mare decît a cloroplastelor din mezol.
Structura anatomică acestor particularităţi este prezentată pe următoarea gură
(Figura 2). După cum se vede, pentru frunza plantelor de porumb (Fig.2a) vasele
conducătoare sunt înconjurate cu celule mai mari decît celulele mezolului. Aceste
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celule, aşa cum deneşte literatura de specialitate, formează o coroană de celuleKranţ în jurul vasului conducător, iar cloroplastele sunt aranjate de partea exterioară a
peretelui celulelor-Kranţ vizavi de vasul conducător. Acest aranjament al cloroplastelor
în celulele-Krant corespunde subgrupei NADP-MDG a C4- plantelor, inclusiv şi a
porumbului, unde în faza de decarboxilare se utilizează malatul şi piruvatul.
Pe următoarele fotograi din Fig.2 (b,c,d,e,f) se prezintă structura anatomică a
elementelor „sindromului – C4” din componentele organului reproductiv (lemma,
aristea) a cerealelor în formă asemănătoare celulelor-Kranţ din frunzele plantelor de
porumb (C4-plante). În aristele spicului plantelor de cereale la o mărime mică se văd
3 vase conducătoare - 1 principal, din centrul secţiunei şi 2 secundare (Fig.2 b). În
jurul acestora se evidenţiază un strat de celule, care formează o „coroană” de „celuleKranţ”(Fig.2c,d) asemănătoare frunzelor C4-plantelor (Fig.2a). Aceste „celule-Kranţ”,
care formează „coroana” în jurul vasului conducător în ariste si lemma (Fig.2f) conţin
multe cloroplaste şi aceste cloroplaste sunt aranjate pe tot perimetrul peretelui celular.
Un astfel de aranjament al cloroplastelor în „celulele-Kranţ” al aristei este asemănător
cu aranjamentul cloroplastelor din subgrupa de C4-plante, în care enzima decarboxilării
este FEP-carboxichinaza (FEP-CC) pentru care în faza de decarboxilare se utilizează
aspartatul şi fosfoenolpiruvatul .
În aşa mod, avînd în vedere, că în literatura de specialitate [6,9] dintr-o parte se
stipulează o anumită încărcătură biochimică a anatomiei-Kranţ, că, structura anatomică
a frunzei C4-plantelor are o legătură directă cu un şir de caracteristici biochimice a
C4-fotosintezei [5] şi din altă parte analogiile între structura anatomică a frunzei C4plantelor şi structura anatomică a componentelor cu activitate fotosintetică a organului
reproductiv (spicul) la plantele de cereale (C3-plante), ce ţin de absenţa fotorespiraţiei,
de cinetică schimbului de CO2 în faza post iluminare şi prezenţa în jurul vasului
conducător a unui strat de celule mai mari decît celulele mezolului, cu un număr
şi volum mai mare a cloroplastelor, putem vorbi despre prezenţa „sindromului-C4” în
componentele cu activitate fotosintetică a organului reproductiv (spicul) al cerealelor.
Nivelul de dezvoltare cantitativă a acestui sindrom în organul reproductiv a plantelor
de cereale este diferit la speciile studiate. Componentele cu activitate fotosintetică a
spicului pentru plantele Secale cereale L. şi Tr. aestivum L. se caracterizează printrun strat nedenitivat de celule în jurul vasului conducător, care sunt mai voluminoase
decît celulele din mezol cu mai voluminoase cloroplaste (Fig. 2e). Însă după cum se
vede, stratul de celule care formează „coroana” în jurul vasului conducător, probabil
este în faza de constituire, întrucît este „întrerupt” în două locuri (Fig. 2e).
La fel se evidenţiază o „refacere” a celulelor mezolului din forme neregulate
în celule conturate de formă caracteristice „sindromului-C4”, vectorul de mişcare al
cărora este direcţionat spre vasul conducător. Acest aranjament structural poate indica
la faptul că „celulele-Kranţ” din jurul vasului conducător se formează din celulele
parenhimale a mezolului şi nu din celulele mestomatice a vasului conducător, ceea ce
corespunde opiniei ştiinţice din literatura de specialitate [8]. După Secale cereale L.,
ca intensitate în formarea „celulelor-Kranţ”, urmează Triticum aestivum L., Tr. durum
L. şi Triticale, avînd în „celulele-Kranţ” a componentelor cu activitate fotosintetică a
spicului mai multeşi mai voluminoase cloroplaste decît în celulele mezolului. Cel
mai pronunţat, structura anatomică asemănătoare sindromului-C4, se constată pentru
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organul reproductiv (spicul) la plantele de Triticale, la care după nivelul caracteristicilor
cantitative, „coroana” din jurul vasului conducător, atinge valorile celulelor-Kranţ,
caracteristice pentru frunza C4-plantelor (Tabela 1).

Fig.2. Structura anatomică a sindromului- C4 la plantele cu C3 şi C4- metabolism.
Microfotograi a secţiunelor transversale (a,b,c,d,e,f) şi celulelor- Kranţ (K) care
formează coroana în jurul vasului conducător (VC): a-frunza C4- plantelor(Zea mays L),
200 x; b- aristea spicului C3-plantelor de cereale (Triticale L), 100 x; c- vasul conducător
principa (VCp) din aristea spicului (Triticale),400 x; d- vasul conducător secundar( VCs)
din aristea spicului (Triticale) 400 x; e- vasul conducător principal (VCp) din aristea
C3-plantelor de cereale (Tr. aestivum L) 400 x; f- vasul conducător principal (VCp) din
lemma spiculeţului C3 – plantelor de cereale (Triticale) 400 x.

În aşa mod fenomenul absenţei fotorespiraţiei, înregistrat la organele reproductive
(spice) ale cerealelor, este însoţit de un mecanism de asimilare de CO2 asemănător
mecanismului C4-fotosintezei caracteristic pentru C4-plante. La fel ca şi în mecanismul
C4 de asimilare de CO2 la C4-plante, în organele reproductive (spice) ale cerealelor
acest mecanism este însoţit de o activitate înaltă a PEP-carboxilazei, de o structură
anatomică a componentelor cu activitate fotosintetică a spicului (lemma, aristea)
asemănătoare sindromului -C4. Pentru „sindromul-C4” a organelor reproductive ale
cerealelor este caracteristic aranjarea cloroplastelor în „celulele-Kranţ” asemănător
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aranjării cloroplastelor în celulele-Kranţ a C4-plantelor din subgrupa FEP-CC în
direcţia de la vasul conducător spre pereţii celulelor-Kranţ. Acest tip de aranjare a
cloroplastelor indică, că mecanismul de asimilare de CO2 în organele reproductive în
întregime este asemănător C4-plantelor, iar în particular se deosebeşte de alte subgrupe
prin mecanismul de decarboxilare a compuşilor organici cu patru atomi de carbon şi
este asemănător subgrupei plantelor FEP-CC.
Concluzie.
În baza rezultatelor obţinute şi celor din literatura de specialitate se evidenţiază, că
fenomenul absenţei fotorespiraţiei aparente în organele reproductive (spice) ale plantelor
de cereale (C3-plante) este însoţit de elemente structurale şi funcţionale asemănătoare
sindromului –C4, caracteristic pentru frunzele plantelor cu C4-metabolism.
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Введение
Влияние материнского растения на онтогенез
растений следующего
поколения опосредствуется разнокачественностью семян [11,13,15, 23, 29, 32].
Разнокачественность семян, выраженная в формировании на одной и той же
особи морфологически разнотипных семян, является генетически обусловленным
свойством [3,6] и его проявление зависит как от эндогенных , так и экзогенных
факторов [2]. В числе причин разнокачественности семян рассматривают и
различия в накоплении ими запасных веществ [12,13,9] (в т.ч. основываясь на
выводах В.Р.Заленского [8] о закономерностях изменчивости листьев в пределах
одного растения) и асинхронность прохождения этапов органогенеза растений
[9]. Эффективность использования питательных веществ семени
влияет
на начальный рост растений [1,16].Для сои среди запасных веществ семян
существенное значение имеет масло, которое, вслед за углеводами, используется
для роста проростка [22] . В семенах сои наиболее крупных мировых коллекций
содержание масла варьирует в широком диапазоне: США - 6,5…28,7% [27];
Россия - 13,8…29,7% [5]. Отличия установлены не только между генотипами
растений, но и между семенами отдельных растений , а также в пределах
одного растения [4,23]: по содержанию масла разнокачественность семян в
пределах одного растения характеризовалась диапазоном от 9,2 до 16,0% [4].
Для углубления исследований в этом направлении важное значение придается
методам оценки масличности семян. Содержание масла, определенное методом
ЯМР, с точностью ± 0,2 % соответствует количеству масла, экстрагируемого
из семян органическими растворителями [4]; в настоящее время определение
содержания масла в семенах методом ЯМР входит в число международных
стандартов [24]; получены ЯМР-томографические изображения распределения
масла в семенах сои [25, 26]. Недеструктивность метода ЯМР a priori позволяет
после определения высеять индивидуальные семена с измеренным содержанием
масла и исследовать выросшие из этих семян растения, однако на практике это
достоинство метода практически не использовалось. Ранее нами была отмечена
недостаточность анализа содержания масла в семенах без учета массы семян [19].
Исследования по определению содержания масла в семенах и массы семян, от
ранних работ [4] и до современных исследований по генетическому картированию
локусов количественных признаков (QTL), ответственных за содержание масла и
массу семян сои [20, 28], не предусматривают возможности (соответственно, и
не анализируют) зависимости содержания масла в семенах от их массы.
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В
настоящей работе нами были поставлены
задачи: 1) получить
дополнительные данные, подтверждающие зависимость содержания масла в
семенах от их массы; 2) выявить контрастные фенотипы семян и растений сои,
различающиеся, во-первых, по содержанию масла, во-вторых, по характеру
накопления масла в семенах на материнском растении и исследовать их возможное
влияние на растения следующего поколения.
Материалы и методы.
Объект исследований – соя, сорт Букурия. Опыты проводили в 2006-2009 гг.
в вегетационных опытах и полевых условиях. В вегетационных опытах растения
выращивали в сосудах, содержавших 4, 10 и 35 кг черноземной почвы. Для
исследования влияния неблагоприятных условий на содержание масла в семенах
в почву вносили бикарбонат натрия (0,15% аниона от сухой массы почвы) .
Содержание масла в семенах сои определяли методом ЯМР-релаксации по
амплитуде эхо-сигнала при времени наблюдения 7 мсек и выражали в % сухой
массы семян [24, 30]. Площадь листьев определяли методом отпечатков и по
линейным размерам листовой пластинки [7,14].
Результаты и обсуждение.
Зависимость содержания масла в семенах от их массы изучена в
вегетационном опыте 2009 г. с растениями сои сорта Букурия. Полученные
результаты для растений, выращенных на разных почвенных фонах (семена
отобраны с 3-х типичных растений), приведены на рис. 1 и в табл. 1. В каждом
из вариантов опыта отмечен широкий диапазон значений масс индивидуальных
семян и содержания в них масла (рис.1).

Рис. 1. Зависимость содержания масла в семенах от их массы: слева - исходная
почва (контроль); справа - + бикарбонат натрия (0,15% аниона на сухую почву).

При сравнении крупных и мелких семян (независимо от варианта) содержание
масла увеличивается с ростом массы семян (таб.1). Таким образом, масса семян
является существенным фактором, влияющим на содержание в них масла,
особенно в диапазоне относительно низких величин (менее 100-150 мг). Для
сравнения вариантов с разной массой семян целесообразно приводить содержание
масла к стандартизированной массе (например, 140 мг).
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При сравнении семян между вариантами отличие между растениями,
выросшими на обычной почве и с добавлением бикарбоната натрия, незначительно
для мелких семян, но достоверно выявлено по крупным семенам (табл. 1),
т.е. влияние неблагоприятного фактора (0,15% бикарбоната) проявляется как
результат всего периода вегетации.
Таблица 1. Зависимость содержания масла в семенах от их массы для растений
сои сорта Букурия, выращенных на разных почвенных фонах.
Группа семян
Вариант

Показатели

Мелкие
(<70 мг)

Крупные
(>150 мг)

исходная почва
(контроль)

средняя масса семян выборки, мг

51 ± 3

169 ± 3

содержание масла, % сухой массы

12,5 ± 0,9

20,9±0,5

+ бикарбонат
натрия

средняя масса семян выборки, мг

41 ± 10

177 ± 6

содержание масла, % сухой массы

11,5±0,8

17,8±0,4

Изучение растений сои, выросших из контрастных по содержанию масла
семян (семян-фенотипов). Содержание масла в семенах определяли предпосевно
недеструктивно методом ЯМР. Из семян урожая 2005 года выбрали контрастные
по содержанию масла: 1) 17,5±0,5% - среднее для урожая (контроль); 2) 9,5±2,5%,
низкое. Семена высеяли в вегетационные сосуды, содержавшие 35 кг почвы, а по
завершению сезона определили содержание масла в зрелых семенах, собранных
с растений нового поколения (табл. 2).
Таблица 2 Содержание масла в семенах растений сорта Букурия, выращенных
из семян с разным содержанием масла (% сухой массы).
Семена сбора 2005 г.,
(родительский фенотип)
9,5±2,5
17,5±0,5

Семена сбора 2006 г.
(дочернее поколение)
19,5±0,5
18,4±0,4

Семена растений нового поколения характеризовались большой
гетерогенностью по массе, но не отличались существенно по содержанию масла
на единицу увеличения массы семян в выборке (рис. 2).
Из табл. 2 следует, что большие фенотипические отличия посевного материала
по содержанию масла не сохранились: в семенах растений следующего поколения
составляло 18,4±0,6% и 19,5±0,5% соответственно, отражая преимущественную
роль наследственности (генотипа) по признаку содержания масла в семенах
урожая 2006 г. перед фенотипическими различиями по этому признаку в разных
выборках семян урожая 2005 г., взятых для сева 2006 г. Полученные результаты
в целом соответствуют классическим положениям о взаимоотношении генотипа
и фенотипа: индивидуальные различия растений, которые появляются благодаря
модифицирующим влияниям среды, не передаются по наследству.
В выборке различных по массе семян нами предложено характеризовать
разнокачественность не только абсолютным содержанием масла, но и долей
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масла в 1 мг изменения сухой массы семян (в качестве показателя интенсивности
накопления масла). В качестве стандарта (контроля) мы использовали величину
0,20 мг/мг (20% - типичное для Glycin max L. содержание масла в семенах
[31]). В описанном выше опыте для растений нового поколения (выросших из
семян с контрастным содержанием масла) разнокачественность семян разной
массы находилась в пределах 0,20 -0,21 мг/мг, т.е. не отличалась от стандарта
(контроля).

Рис. 2. Зависимость содержания масла от массы семян для растений сорта
Букурия, выращенных из семян с контрастным содержанием масла.

Выявление контрастных фенотипов растений сои, различающиеся по
изменению содержания масла на единицу сухой массы семян и изучение
роста растений следующего поколения. Для выявления контрастных фенотипов
из генетически и фенотипически однородных (по форме, массе и масличности)
семян сорта Букурия, по результатам проведенных в 2006г. вегетационных опытов,
нами выделены контрастные фенотипы растений сои (табл. 3) по зависимости
«масса семян – содержание масла» (рис. 3). Семена, собранные с этих растений, в
последующие сезоны (2007 и 2008 гг.) высевали в поле с наблюдением за ростом
растений нового поколения. В частности, для высева в 2008 г. из урожая 2006 г.
с каждого из фенотипов растений взяли выборки по 10 семян разной массы и
масличности: диапазон масс 140-274 мг и 131-262 мг, а содержания масла 19,525,3% и 16,7-23,6%, соответственно (при несущественности отличий средних
значений массы семян, 196-199мг и содержания в них масла, 21,6-22,6% - табл.4).
Контролем являлись семена (и выросшие из них растения) фенотипа 1, которые
по параметру увеличения содержания масла на 1 мг массы зрелых семян (0,16
± 0,04 мг/мг) статистически не отличались от типичной величины содержания
масла для Glycin max L. (0,20 мг/мг ).
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Таблица 3. Некоторые параметры роста и продуктивности
растений-фенотипов сои сорт Букурия (2006).
Вариант
Фенотип 1
Фенотип 2

Высота
Листовая
растений, поверхность,
см
дм2
58,0±2,0
28,9±2,9
41,0±0,3

контрастных

Семенная
продуктивность,
г/растение
30,9±1,8

Доля масла в
увеличении сухой
массы, мг/ мг
0,16 ± 0,04

7,8±0,3

0,31 ± 0,03

7,1±1,6

Рис.
3.
Зависимость
содержания
масла
от
массы семян урожая 2006
г. с растений контрастных
фенотипов сои с. Букурия,
высеянных в поле в 2008
году.

Разнокачественность семян с материнского поколения фенотипа 2
характеризовалась изменением содержания масла 0,31 ± 0,03 мг/мг изменения
сухой массы зрелых семян, что существенно больше контрольной (стандартной)
величины в 0,20 мг/мг. Как видно из табл. 4, растения нового поколения из семян
фенотипа 2 отличались более интенсивным ростом и к середине июня (до начала
цветения) опережали по величине листовой поверхности растения из семян
фенотипа 1 (собранных с растений с меньшим изменением содержания масла на
единицу изменения массы семян).
Таблица 4. Листовая поверхность растений сои (сорт Букурия), выращенных из
семян контрастных по накоплению масла фенотипов.
Характеристика зрелых семян растений материнского поколения
(сбор семян в сентябре 2006 г.)

Площадь листовой
поверхности
растений
следующего
поколения
(15.06.2008 г.) ,
см2

Вариант

доля масла в
увеличении
массы, мг/ мг
сухой
массы

масса
индивидуальных
семян,
мг

содержание
масла, % сухой
массы

Фенотип 1

0,16 ± 0,04
(контроль)

140 - 274
(ср. 199 ± 13)

19,5-25,3
(ср. 22,6 ±0,6)

2,4 ± 0,2

Фенотип 2

0,31 ± 0,03

131-262
(ср.196 ± 14)

16,7-23,6
(ср. 21,6 ±0,8)

3,5 ± 0,1

Известно, что рост семян и отложение питательных веществ в семядолях
происходит одновременно с формированием зародышевых листьев нового
поколения - на X-XII (преимущественно XI) этапах органогенеза материнского
растения в классификации Ф. М. Куперман [10]; эти этапы соответствуют
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репродуктивным этапам R6- R8 классификации Fehr W. R. et al. [21]. В процессе
формирования главного побега (первого порядка) на эмбриональном подэтапе I1
идут ростовые процессы зародышевых органов [18], что может предопределять
роль материнского растения в создании предпосылок роста дочерней особи в
первый, вегетативный период ее морфогенеза [17], соответствующий фазам
V2- V6 классификации Fehr et al [21]. Изучение накопления масла семенами
на материнском растении может быть полезным для понимания механизма
фенотипического влияния материнского растения на характер онтогенеза растений
следующего поколения, при этом имеет значение не только (и возможно, не
столько) абсолютное содержание масла в семенах, но его изменение с изменением
массы семян. Перспективным направлением исследования физиологического
механизма материнского эффекта представляется сочетание недеструктивного
(ЯМР) определения содержания масла в семенах с детальными морфологическими
исследованиями растений.
Выводы.
1. Масса семян является существенным фактором, влияющим на содержание
в них масла, особенно в диапазоне относительно низких (менее 150 мг) масс.
2. Фенотипические различия семян по признаку содержания масла не
сохраняются в семенах растений следующего поколения, но являются фактором
влияния материнского растения на их рост в начале вегетационного периода.
3. Влияние неблагоприятного фактора (бикарбоната натрия) на содержание
масла проявляется как результат всего периода вегетации, в основном на крупных
семенах.
4. В дополнение к параметру массы
разнокачественность семян
характеризуется долей масла в единице изменения их массы.
5. Недеструктивное (ЯМР) определение содержания масла в семенах может
применяться для исследования влияния фенотипа материнского растения на
растения следующего поколения.
Авторы выражают благодарность член-корр. АНМ И. Жеру за полезные замечания
по методике измерений методом ЯМР и доктору биологии А. Будаку за предоставление
генетически однородных семян сои для проведения исследований.
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TESTAREA SEROLOGICĂ A PREZENŢEI VIRUSURILOR
LA CAIS
Zemcic Efrosinia, Pîntea Maria
Institutul ştiinţinţico-practic de horticultură şi tehnologii alimentare
Introducere
Caisul este o cultură apreciată şi larg răspândită datorită fructelor destul de preţioase.
Obţinerea de roade bogate şi fructe calitative este condiţionată de utilizarea soiurilor
rezistente la diferite boli, dăunători, condiţii nefavorabile ale mediului înconjurător şi
materialului săditor sănătos în corespundere cu normele tehnice şi de calitate.
Pomicultura contemporană în ţările economic dezvoltate se bazează pe utilizarea
tehnologiilor intensive de creştere a materialului săditor. Una din condiţiile principale
ale tehnologiilor intensive, conform Normelor Internaţionale este utilizarea materialului
săditor cu statut „liber de virusuri” ori „testat la virusuri”. ”Legea Pomiculturii” prevede
transferarea pepinieritului Republicii Moldova pe baza materialului săditor pomicol
liber de virusuri.
Este cunoscut, virusurile odată instalate în plantă aceasta nu poate  eliberată pe
parcursul vieţii, metode chimice sau alte căi contra virusurilor nu există. Principalele
metode de luptă contra virozelor ce afectează speciile pomicole sunt selecţia sanitară şi
producerea materialului săditor liber de virusuri.
Scopul acestei lucrări este de a selecta clonele soiurilor omologate şi de perspectivă
ale caisului libere de principalele virusuri mecanic transmisibile, ce au un impact
economic negativ pentru plantaţiile mamă „nucleu”.
Materiale şi metode
Ca material de studiu au servit pomii din plantaţia Sectorului pentru Încercarea
de Stat a soiurilor de plante pomicole din c. Camenca, c. Zaim şi colecţia soiurilor de
cais a Institutului de Pomicultură. Ca probe medii pentru testarea serologică au servit
mugurii orali, vegetativi, ori şi frunzele tinere. Testarea la prezenţa virusurilor a fost
efectuată conform recomandărilor Schemei Europene de Certicare a pomilor fructiferi
[1]. Testările s-au efectuat prin metoda analizei imunoenzimatice (DAS-ELISA) [2].
Diagnosticurile au fost pregătite din antiserele obţinute anterior în laboratorul de
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virusologie. Imunoglobulinele (IgG) au fost extrase prin metoda cromatogracă ană.
Conjugatele au fost obţinute prin legarea chimică a fosfotazei alcaline , în calitate
de marcher, de IgG specice ecărui virus în parte cu ajutorul aldehidelor glutarice
[3]. Testările pentru virusurile: Plum Pox Virus (PPV) – virusul vărsatului prunului,
Prune Dwarf Virus (PDV) – virusul pătării inelare clorotice a sâmburoaselor şi Prunus
Necrotic Ring Spot (NRSV) – virusul pătării inelare necrotice a sâmburoaselor s-au
efectuat prin varianta sandwich-ului dublu [1]. Pentru virusurile: Apple Clorotic Leaf
Spot Virus (CLSV) – pătării clorotice la frunzele de măr şi Apricot Latent Virus (ALV)
– virusului latent al caisului s-a efectuat prin varianta coctail [4]. Citirea rezultatelor
testelor s-a efectuat la cititorul rmei Sano-Paster la lungimea de undă de 405 nm.
Rezultate şi discuţii
Virozele, care afectează caisul, sunt cronice şi sistemice. Plantele infectate cu virusuri
mai greu suportă condiţiile mediului înconjurător (seceta, gerurile) şi mai uşor pot 
afectate de fungi şi bacterii [9]. Începând cu anul 1995, la comanda de Stat, în Institutul
de Pomicultură au demarat lucrările de obţinere a materialului săditor certicat. Testul
primordial în obţinerea materialului săditor liber de virusuri, conform recomandărilor
Schemei Europene de Certicare a pomilor fructiferi, este testul serologic. Au fost
testaţi câte 3-10 pomi, vizual lipsiţi de careva simptome, de ecare soi cu caracteristicile
corespunzătoare soiului dat, în dependenţă de gradul de infectare a soiului şi solicitarea
lui pe piaţă (tab.1). Prin testul serologic au fost selectate clonele libere de principalele
virusuri mecanic transmisibile, care afectează caisul. Cu aceste capete de clone a câte
2-3 pomi de ecare soi, în dependenţă de însemnătatea lui a fost îninţată plantaţia
aşa numitelor „plante iniţiale” cu statut „testat la virusuri”, testate anual, asigurând
un control viguros pe parcursul vegetaţiei. Plantele la care apăreau careva simptome
virotice sau în timpul testărilor se evidenţiau pozitive la careva virusuri au fost defrişate
pentru a lichida sursa de infecţie şi a evita reinfectarea, deoarece primii pomi lipsiţi de
simptome virotice pot conţine particule virale cu o concentraţie de sub pragul testului.
Pomii soiurilor de cais din plantaţia „plantelor iniţiale” cu statut „testat la virusuri” au
servit ca material pentru îninţarea plantaţiilor mamă „nucleu” de categoria „Prebază”
şi „Bază”.
Aceste plantaţii se aă la o distanţă de 1000 m de plantaţiile de producţie, pentru a
evita reinfectarea. În plantaţia de categoria „Prebază” din câmp se aă câte 2 pomi de
ecare soi şi câte 1 pom din această categorie în depozitariu (o încăpere acoperită cu
plasă cu oriciile de 0,5 cm, astfel ind protejat de insecte, vectori ai virusurilor). In
plantaţia din categoria „Bază”numărul pomilor diferă în corespundere de însemnătatea
soiului şi necesitatea lui pe piaţă.
Unul dintre cele mai des întâlnite virusuri cu un impact economic negativ la cais
este virusul PPV. Pagubele provocate de acest virus sunt mai puţin evidente decât
la prun însă totuşi mult depinde de tulpina virusului şi sensibilitatea soiului. Adesea
lipsa simptomelor pe frunze ori fructe face ca aceasta să treacă cu vederea, cu totul
neobservată, deşi pagubele sunt foarte mari. De obicei pe frunzele soiurilor sensibile
apar linii şi benzi clorotice pe ţesuturile nervurelor secundare şi terţiare, sau nişte inele
clorotice. Pomii infectaţi prezintă adesea scurgeri gomoase şi cu timpul aceşti pomi se
usucă.
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Tabelul 1. Rezultatele testării serologice a pomilor soiurilor de cais la prezenţa
virusurilor, vizual lipsiţi de simptome
Nr.
d.o

Denumirea soiurilor/
selecţiilor

Numărul de
pomi testaţi

Numărul de pomi infectaţi cu virusurile:
PPV

PDV

NRSV

CLSV

ALV

1.

Bucuria

5

-

-

-

-

-

2.

Melitopolskii 14792

7

-

-

-

-

-

3.

Stark Early Orange

8

-

-

-

-

-

4.

Silistra 4

5

-

-

-

-

3

5.

Silistra 252

3

-

-

-

-

-

6.

Moldavskii iubileinîi

10

3

-

-

1

-

7.

Detskii

8

1

-

1

-

-

8.

Chişiniovskii rannii

5

-

-

-

-

-

9.

Costiujenskii

5

-

-

-

-

-

10.

Nadejda

5

-

-

-

-

-

11.

Baderk

5

-

-

-

-

-

12.

Moldavskii olimpieţ

5

-

-

-

-

-

13.

Raduga

7

-

-

-

-

-

14.

MVA

5

-

-

-

-

-

15.

K 16

5

1

-

-

-

-

16.

NJA 42

4

1

-

-

-

-

17.

Krasnoşciokii

3

-

-

-

-

-

18.

Olimp

5

-

-

-

-

-

19.

Colorao

1

-

-

-

-

1

20.

Acord

3

-

-

-

-

-

21.

Nr 1

3

-

-

-

-

-

22.

CR 263

6

-

-

-

-

-

23.

Sulina

3

-

-

-

-

-

24.

Litoral

3

-

-

-

-

-

25.

3-6-50

3

-

-

-

-

-

26.

3-2-17

3

-

-

-

-

-

27.

A-4-38

3

-

-

-

-

-

28.

3-6-53

3

-

-

-

-

-

29.

Earliril

3

-

-

-

-

-

30.

Nr 3

3

-

-

-

-

-

Pe fructe simptomele sunt sub forma de pete circulare uşor adâncite în pulpă.
Fructele atacate se deformează, se maturizează neregulat şi cad timpuriu. Pulpa prezintă
în interior brunicări şi gome. Pe sâmburii fructelor pomilor infectaţi cu PPV apar pete
inelare foarte evidente, care au un contur mai deschis la culoare faţă de culoarea maro
a sâmburelui.
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Pe cale naturală virusul PPV se transmite de mai multe specii de ade, seminţe şi
polen. Mecanic se transmite prin altoire, butoşire. Virusul vărsatului prunului contribuie
la fenomenul de declin şi peire a caisului. Sa constatat, ca infecţiile mixte, în deosebi cu
ALV, a unui pom din soiul Colorao au condus la uscarea acesta în scurt timp. ALV a fost
depistat pentru prima dată în lume în Republica Moldova la soiul Silistra 4, introdus din
Bulgaria ca soi rezistent la diferite maladii [10]. ALV este serologic comun cu Virusul
Strierii Tulpinii la Măr, ASPV – Apple Stem Pitting şi recent s-a determinat că este un
virus nou pentru sâmburoase [5-7, 10-12 ].
Alt virus, care provoacă pagube esenţiale la cais este virusul PDV, ori altă versiune a
Piticirii Prunului. La pomii infectaţi cu PDV pe trunchi şi ramurile de scelet apar scurgeri
mari de gome. Lăstarii tineri nu se dezvoltă normal şi pier. Mugurii de asemenea sunt
distruşi parţial în decurs de 4-5 ani. Apar singular lăstari lacomi în coroana pomilor.
Această maladie se numeşte gomoza caisului [8]. Răspândirea şi dezvoltarea gomozei la
cais în condiţii naturale depinde de sensibilitatea soiului şi desigur de tulpina virusului
PDV.
Maladia rosetta caisului s-a dovedit a  provocată de virusul CLSV. Pomii afectaţi
de acest virus dezvoltă rosete, cloroză şi în scurt timp parţial sau complet pier. Tot acest
virus la unele soiuri provoacă deformarea fructelor. În general CLSV produce infecţii
latente.
După cum am menţionat mai sus, metoda de diminuare a pagubelor provocate
de virusuri la speciile pomicole este utilizarea materialului săditor sănătos, liber de
virusuri.
Concluzii
Indiferent de lipsa simptomelor virotice vizuale, utilizarea testului serologic a pus
în evidenţă virusurile care afectează caisul.
Virusul ALV depistat de noi pentru prima dată la soiul Silistra 4 – ca virus nou
pentru sâmburoase, nu este larg răspândit la soiurile de cais studiate.
În rezultatul studiului realizat au fost selectate clonele a diferitor soiuri omologate,
de perspectivă şi selecţii de cais libere de principalele virusuri mecanic transmisibile:
PPV, PDV, NRSV, CLSV, ALV.
În baza studiului efectuat se propun următoarele recomandări:
1. Pentru a obţine roade bogate şi de calitate la cais, pe lângă respectarea normelor
agrotehnice recomandate pentru cais, o verigă importantă este producerea materialului
săditor în pepinieră liber de principalele virusuri mecanic transmisibile.
2. Controlul viguros a plantaţiilor mamă „nucleu” prin observaţii vizuale şi testări
serologice la principalele virusuri mecanic transmisibile, care afectează caisul pot evita
pagubele în obţinerea producţiei bogate şi calitative.
3. Pomii de cais infectaţi din plantaţiile mamă „nucleu” trebuiesc defrişaţi; pomii
soiurilor importate necesită măsuri de carantină tosanitară, în primul rând să e testate
serologic la principalele virusuri mecanic transmisibile, care aduc pagube importante
cu un impact economic negativ.
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AUTOREGLAREA STATUS-ULUI HIDRIC AL LANTELOR
ISOHIDRICE (ZEA MAYS L.) ŞI ANISOHIDRICE (SORGHUM
BICOLOR (L.) MÖENCH) ÎN CONDIŢII DE INSUFICIENŢĂ
DE APĂ ÎN SOL.
Melenciuc M.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM,
Chişinău, MD 2002, str. Pădurii 20
Introducere
Adaptarea plantelor la condiţiile mediului ambiant este asigurată din contul
mecanismelor ziologice (adaptare ziologică), iar a populaţiei de organisme – datorită
modicaţiilor genetice, ereditare şi selecţiei (adaptare genetică) [16]. Sub inuenţa
uctuaţiei condiţiilor externe, plantele, pentru a păstra mai mult sau mai puţin echilibrată
starea internă a proceselor vitale, se aă într-o permanentă adaptare – deadaptare. Se
ştie că, tensionarea condiţiilor de umiditate afectează în primul rând mediul apos intern
al plantei, în virtutea continuităţii cu cel extern, ceea ce se răsfrânge asupra tuturor
proceselor vitale [1; 2; 4; 5; 8, etc.]. La schimbarea umidităţii şi majorarea presiunii
osmotice a soluţiei solului plantele reacţionează aproape instantaneu prin modicarea
status-ului apei în tot organismul [7; 18; 23; 24].
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Proprietatea plantelor de homeostatare a apei în organe în condiţii de decit de
umezeală la nivel celular şi de ţesut este codependentă de modicarea capacităţii de
reţinere a apei, intensitatea absorbţiei osmotice a apei, evenimente, cuplate cu consum
suplimentar de energie şi care se aă sub control metabolic.
La nivel de organism menţinerea echilibrului hidric este condiţionată de reglarea
intensităţii absorbţiei, translocării apei prin plantă şi consumului ei în procesul
transpiraţiei. Autoreglarea consumului apei depinde de capacitatea celulelor de a reţine
apa, care, la rândul ei, determină viteza de translocare şi transfer al apei din ţesuturi în
atmosferă. S-ar părea, că sporirea forţei de reţinere a apei în frunze în cazul progresării
secetei contribuie la reducerea pierderilor ei de către plante, ceea ce pozitiv ar trebui
să se răsfrângă asupra metabolismului, creşterii şi productivităţii. Dar, nu întotdeauna
inhibarea transpiraţiei este asociată cu stabilizarea productivităţii. Scăderea umidităţii
solului mai jos de nivelul de prag provoacă astfel de schimbări în status-ul apei în plantă,
la care sistemele de reglare nu sunt în stare să compenseze deshidratarea ţesuturilor
prin formarea biopolimerilor hidroli şi reducerea potenţialului osmotic în celulele
rădăcinilor. De rând cu modicarea capacităţii de reţinere a apei (CRA) la schimbarea
relaţiilor status-ului apei semnalele de natură chimică (ABA) sau hidraulică (ΔΨw),
apărute în rădăcini sunt instantaneu transmise în lăstar prin sistema vasculară [11],
iar rezultanta acestora este închiderea stomatelor, reducerea transpiraţiei şi inhibarea
fotosintezei.
Prin urmare, toleranţa la secetă este asigurată la diferite specii de plante prin două
strategii antagoniste de adaptare: 1-păstrarea hidratării ţesuturilor prin închiderea
osteolelor cuplată cu inhibarea creşterii, şi 2 - menţinerea creşterii dar cu pierderea
parţială a turgescenţei şi continuarea asimilării CO2 [6; 3; 9; 10]. Viteza şi amplitudinea
răspunsului plantelor la tensionarea condiţiilor mediului ambiant la diferite organisme,
este diferită. Scopul lucrării a constat în evidenţierea particularităţilor status-ului apei
plantelor cu diferite stratageme de adaptare la secetă.
Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante Zea mays L. cultivarele P459 şi M291
precum şi Sorghum bicolor (L.) Möench, cultivarele Pişcevoi 1 şi Moldovenesc 40.
Pentru elucidarea particularităţilor status-ului apei plantelor au fost montate experienţe
în condiţii de umiditate dirijată conform schemei:
I variantă – martor, umiditate constantă 70% CTA; II variantă – secetă de scurtă
durată, umiditatea variabilă în diapazon 70-30% CTA.
Stresul hidric s-a creat la etapa a VI – ea a organogenezei prin menţinerea timp de
10 zile a umidităţii la nivel de 30% CTA. Pentru aprecierea particularităţilor status-ului
apei plantelor au fost determinaţi următorii indici: conţinutul total de apă, decitul de
saturaţie, intensitatea transpiraţiei, capacitatea de reţinere a apei. Conţinutul total de apă
din frunze, tulpini şi rădăcini s-a determinat prin uscarea mostrelor până la o greutate
constantă la temperatura de 105º C în dulapul de uscare cu reglarea temperaturii de tip
2B-151. Capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi s-a caracterizat prin pierderea apei
pe parcursul unui interval de timp exprimată în procente faţă de conţinutul ei iniţial,
precum şi după cantitatea de apă reţinută [14; 15; 19]. Intensitatea diurnă a transpiraţiei
metamerelor de frunze pe plantă a fost efectuată cu ajutorul transpirometrelor Babuşkin
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[12], perfecţionate de An. Cornescu [17]. Măsurările se efectuau în orele dimineţii până
la depresia diurnă, precum şi în dinamica zilei cu o expoziţie a transpirometrelor 2
ore. Decitul de saturaţie s-a calculat în % de la conţinutul de apă în stare de saturaţie
deplină a organului [21]. În studiul de faţă s-a aplicat determinarea status-ului hidric
în una şi aceeaşi mostră. Toate datele despre parametrii status-ului apei în organe au
fost prezentate ca media a 5 reproducţii ± eroarea standardă şi ca media gradului de
modicare în 3 - 5 experienţe. Determinările au fost efectuate în orele dimineţii, când
plantele sunt cel mai sensibile la secetă.
Rezultate şi discuţii
Rezultatele studiului efectuat au demonstrat cu certitudine deosebiri
semnicative ale reacţiei plantelor de porumb (Zea mays L.) şi sorg (Sorghum bicolor
(L.) Möench) la uctuaţia aprovizionării cu apă şi insucienţa de umiditate (g. 1).
În condiţii optime de umiditate conţinutul de apă în frunzele şi rădăcinile plantelor
isohidrice (porumb) este veridic mai mare comparativ cu gradul de hidratare al plantelor
anisohidrice (sorg) şi atinge valori de 79,0 – 83,0 g·100 g m.p. La acestea din urmă
gradul de hidratare variază în diapazon de 76,5 – 78,1g apă la 100g m. p. (g. 2).

Fig. 1. Impactul insucienţei de umiditate asupra conţinutului de apă în frunzele
plantelor de porumb (Zea mays L ) şi sorg (Sorghum bicolor (L.) Möench). Experienţa de
vegetetaţie, a. 2004. t oC a aerului 29,4 oC; umiditatea relativă a aerului 60,0%.

Cu toate acestea, la porumb şi în condiţii optime de umiditate decitul de saturaţie
a sistemului radicular este ceva mai majorat comparativ cu cel al plantelor de sorg.
S-au evidenţiat şi deosebiri ale parametrilor status-ului apei şi la plantele ce diferă după
tipul de creştere: cultivarele Moldovenesc 40 - plante cu tip de creştere indeterminant
şi Pişcevoi 1 - plante cu tipul de creştere determinant. Primele se caracterizează printrun grad de hidratare a organelor vegetative autentic mai înalt (g.1) şi, corespunzător
turgescenţă mai înaltă, ceea ce le asigură şi un consum major de apă în procesul de
transpiraţie comparativ cu plantele cu tipul de creştere determinant.
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Fig.2. Acţiunea şi postacţiunea secetei asupra conţinutului de apă în rădăcinile şi
frunzele plantelor isohidrice (Zea mays, L) (Z. m.) şi anisohidrice (Sorghum bicolor (L),
Möench). (S. b.). Experienţa de vegetaţie, a. 2005.

Datele prezentate în gura 3, demonstrează că la o deshidratare experimentală (2
ore olire la temperatura aerului) 100 g frunze ale plantelor de porumb, cv. P459 din
conţinutul iniţial de apă reţine în ţesuturi cu 1,5 g mai mult decât cv. M291.
Plantele de sorg cu tipul de creştere indeterminant în aceleaşi condiţii de deshidratare
reţin cu 2,7 g mai multă apă decât cele cu tipul de creştere determinant. Probabil, aceste
deosebiri se datorează şi diferenţelor semnicative a gradului iniţial de hidratare a
ţesuturilor plantelor (g.1).

Fig. 3. Impactul secetei asupra capacităţii de reţinere a apei în frunzele plantelor
de Zea mays L. (Z. m.) cultivarele M291 şi P459 şi Sorghum bicolor (L.), Möench. (S.
b.) cultivarele Pişcevoi 1 (P.1) şi Moldovenesc 40 (Mold. 40). Experienţa de vegetaţie, a.
2004
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Schimbarea umidităţii solului şi înrăutăţirea aprovizionării cu apă a provocat în mod
resc reducerea conţinutului de apă şi majorarea decitului de saturaţie la reprezentanţii
ambelor specii (g. 1; tab.1).
Astfel, după 10 zile de insucienţă de umezeală în sol gradul de hidratare a frunzelor
plantelor de porumb scade cu 5,8 – 10,3 la sută; a rădăcinilor - cu 9,8–10,5% faţă de
acelaşi indice la plantele martor. Rezultatele investigaţiilor cu certitudine au demonstrat
că în condiţii de decit de umiditate în sol frunzele lăstarului principal al plantelor cu
tipul de creştere indeterminant (cv. Moldovenesc 40) au gradul de hidratare mai puţin
afectat comparativ cu similarele plantelor cu creşterea determinantă - cv. Pişcevoi 1
(g.1).
Drept urmare la primele decitul de saturaţie se majorează de 2,5 ori, iar la cele cu
creştere determinantă – de 3,8 ori faţă de valoarea DS a plantelor martor. Deasemenea
plantele de sorg cu tipul indeterminant de creştere, în condiţii de secetă au proprietatea
de a-şi mări şi capacitatea de reţinere a apei. După cum urmează din rezultatele studiului,
după 10 zile de insucienţă de umiditate (30% CTA), cv. Pişcevoi 1 reţine cu 1,2 % mai
multă apă comparativ cu plantele din varianta martor; cv. Moldovenesc 40 – cu 1,4%,
pe când CRA în ţesuturile plantelor de porumb, în condiţii de secetă de aceeaşi durată
şi intensitate, scade - mai mult la cv. M291 (g. 3). Insucienţa de umiditate (30%
CTA, 10 zile) a condiţionat deshidratarea frunzelor şi rădăcinilor plantelor de sorg cu
1,5 – 7,3 % (tab. 1). În aceste condiţii în rădăcinile plantelor de porumb apare un decit
desaturaţie de 8,9 ori mai mare decât la plantele martor. Pentru comparaţie: decitul de
saturaţie în zona absorbantă a sistemului radicular al plantelor de sorg este numai de
4,5 ori mai mare ca al plantelor martor şi totodată este de 0,77 ori mai mic decât cel al
plantelor de porumb în aceleaşi condiţii de umiditate.
Aceste date servesc drept argument, că plantele de Sorghum bicolor (L.) Möench,
în condiţii de insucienţă de umiditate se deosebesc printr-o activitate de absorbţie
mai înaltă a sistemului radicular comparativ cu reprezentanţii sp. Zea mays (L.). Din
literatură se cunoaşte că la deshidratare sistemul radicular devine mai inert, slăbeşte
activitatea lui [13; 22], ceea ce cauzează reducerea aprovizionării cu apă a organelor
supraterestre. Ca urmare, în condiţii de secetă de durată – 10 zile de umiditate 30%
CTA – în frunze, în temei la porumb, se formează un DS critic, care condiţionează
perturbări considerabile ale proceselor de asimilare, creştere şi productivităţii plantelor.
În experienţele noastre la plantele din sp. Sorghum bicolor (L), Möench, cu un potenţial
înalt de toleranţă comparativ cu reprezentanţii Zea mays L., după 10 zile de secetă (30%
CTA) decitul de saturaţie în frunze era veridic mai mic. Faptul că sistemul radicular al
plantelor de sorg în condiţii de secetă are un decit de saturaţie redus comparativ cu cele
de porumb permite de presupus, că primele posedă un sistem radicular cu capacitate
mărită de absorbţie şi de reţinere a apei. După cum reiese din datele prezentate în
gura 4 mostrele de rădăcini ale plantelor de Zea mays (L.) din varianta “30% CTA”
după 2 ore de deshidratare experimentală reţin în ţesuturi cu 12,7% mai puţină apă
din conţinutul iniţial decât plantele de pe fondul optim de umiditate. Capacitatea de
reţinere a apei de către ţesuturile sistemului radicular al plantelor de sorg în condiţii de
secetă se micşorează numai cu 3,9 - 4,0 la sută comparativ cu plantele martor, ceea ce
argumentează toleranţa înaltă a acestor plante spre deosebire de porumb (g. 4).
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Tabelul 1. Caracteristica status-ului apei organelor plantelor de Zea mays L. (Z. m.)
şi Sorghum bicolor (L.) Möench (S. b.) în condiţii de insucienţă de umiditate. Experienţă
de vegetaţie, anii 2005 – 2006 (media)
Variante,
Umiditatea
solului, % CTA

Organ

Nivel
de
inserţie

CA,
g·100g
m.p.

În a 10-ea zi de stres
superior 78,0±1,13

1035,2±11,23

2,8±0,03
3,1±0,02

656,9±14,32
461,1±12,43

84,3±1,15
superior 70,3±0,87
mediu
68,8±0,76

2,5±0,012
19,0±0,07
20,0±0,08

233,5±10,27
148,6±9,58

inferior

22,0±0,04
22,0±0,033

115,0±8,17

superior 75,7±1,37
mediu
74,8±0,17

3,3±0,015
3,4±0,011

710,0±27,25
557,4±24,43

inferior

3,6±0,012
2,8±0,018

477,7±13,29

9,1±0,022
9,6±0,032
10,4±0,065

376,0±8,97
391,5±9,15
371,6±8,19

mediu
inferior

rădăcini
frunze
Secetă, 30
rădăcini

Martor,70
rădăcini
frunze
Secetă, 30

IT,
mg·dm-2·h-1

2,6±0,05

frunze
Martor,70

DS,
% sat.depl

76,7±0,97
74,0±1,76

65,8±0,56
75,9±1,29

73,6±1,96
80,4±1,43

superior 71,9±1,21
mediu
70,5±1,10
inferior 68,1±0,85

rădăcini
74,5±0,43 13,7±0,09
după 10 zile de restabilire a umidităţii optime

Martor,
70-70
Secetă,
postacţiune
30-70

Martor,
70-70
Secetă,
postacţiune
30-70
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superior 77,5±1,39
mediu
75,4±1,40

3,9±0,011
4,3±0,009

1209,8±29,33
703,3±10,98

inferior

73,2±1,26
84,8±0,65

4,6±0,012
3,7±0,01

398,1±11,29

superior 75,5±0,52
mediu
74,0±0,32

7,6±0,01
8,0±0,023

650,3±17,33
611,1±15,21

inferior

71,9±0,92
78,4±0,82
superior 75,9±0,72

8,7±0,03
8,1±0,01
3,2±0,007

415,9±13,29

frunze

mediu
inferior

3,4±0,08
3,6±0,04

610,4±15,93
353,9±14,32

rădăcini

81,9±1,49
superior 74,9±1,68

5,5±0,03
3,0±0,015

836,2±21,32

mediu
inferior

74,1±1,98
72,1±1,13

3,1±0,022
3,4±0,031

636,9±12,39
424,6±11,19

78,8±0,73

6,3±0,011

frunze
rădăcini
frunze
rădăcini

frunze
rădăcini

75,1±0,95
73,0±1,35

928,9±14,29

Fig. 4. Impactul secetei asupra capacităţii de reţinere a apei în frunzele şi rădăcinile
plantelor de Zea mays L. (Z. m.) cultivarul P459 şi Sorghum bicolor (L.), Möench. (S. b.)
cultivarul Pişcevoi 1 (P.1). Experienţa de vegetaţie 2005

Fig. 5 Acţiunea şi postacţiunea secetei asupra intensităţii transpiraţiei plantelor de
Zea mays L, (Z. m.) cv. P459 (isohidrice) şi Sorghum bicolor (L.) Möench (S. b.), cv.
Pişcevoi 1 (anisohidrice).

Creşterea considerabilă a decitului de saturaţie şi diminuarea turgescenţei pot 
cauzate atât de diminuarea proceselor de absorbţie a apei de către rădăcini, cât şi de
consumul sporit în procesul de transpiraţie, fapt ce atestă dereglarea bilanţului hidric
al plantei. Pe fond de umiditate favorabilă (70% CTA), dar în condiţii microclimatice
atmosferice tensionate, plantele de porumb se deosebesc prin consum major de apă
(g.5). Consumul apei în procesul transpiraţiei se reduce considerabil sub inuienţa
stresului hidric la reprezentanţii ambelor specii, dar îndeosebi de puternic la plantele de
porumb. Rata transpiraţiei la acestea din urmă după 10 zile de menţinere a umidităţii
solului la nivel de 30% CTA diminuează cu 75–78% comparativ cu intensitatea
procesului plantelor martor.

65

S-a înregistrat o diminuare veridic mai mică a IT plantelor de sorg în condiţii de
secetă: cu 22,0–47,0% de la IT a plantelor în condiţii optime de umiditate. Seceta
are un impact deosebit de puternic asupra status-ului apei metamerelor de frunze de
la nivelul inferior de inserţie (tab. 1). Rezultatele obţinute în studiul efectuat în a.a.
2005 şi 2006 demonstrează dependenţa IT nu numai de umiditatea solului dar şi de
temperatura şi umiditatea relativă a aerului (g.5). La un decit de umiditate în sol
(30% CTA) şi umiditate relativă a aerului 74% cv. P459 în a 10-ea zi de stres avea
rata de transpiraţie cu 56,85–86,67 la sută mai diminuată comparativ cu plantele de
pe fond optim de umiditate. O reducere atât de drastică a transpiraţiei este rezultatul
deshidratării ţesuturilor şi formării unui decit critic de saturaţie.
La ameliorarea condiţiilor de umiditate gradul de hidratare atât al sistemului
radicular cât şi a frunzelor plantelor preventiv supuse acţiunii secetei (10 zile 30%
CTA) mai complet se restabileşte la sorg (tab. 1; g. 2; 4 şi 5). La reprezentanţii
acestei specii parametrii status-ului apei revine la nivelul plantelor martor, ceea ce
demonstrează proprietatea înaltă de compensare şi reparaţie în postacţiune. Se cere
însă de remarcat - cu toate că conţinutul apei în rădăcinile plantelor supuse anterior
stresului hidric aproape că atinge nivelul de hidratare al plantelor martor, totuşi decitul
de saturaţie rămâne a  mărit chiar şi după o săptămână de reluare a aprovizionării cu
apă, în special la reprezentanţii speciei Zea mays (L). Posibil că afectările cauzate de
secetă în interrelaţia „absorbţie – transfer - consum” persistă chiar şi după o săptămână
de restabilire a umidităţii. Probabil, la plantele de porumb insucienţa de umezeală
în sol a cauzat dereglări profunde nu numai în activitatea de absorbţie a apei, dar
şi în conductibilitatea hidraulică în segmentul “rădăcină – lăstar” şi în conductanţa
stomatelor frunzelor.
Prin urmare, analiza comparativă a rezultatelor obţinute univoc demonstrează
că schimbarea umidităţii solului şi înrăutăţirea aprovizionării cu apă în mod resc a
provocat reducerea conţinutului de apă, diminuarea turgescenţei şi majorarea diferită
a decitului de saturaţie la reprezentanţii ambelor specii. Plantele tipic anisohidrice
(Sorghum bicolor (L.) Möench) în condiţii de insucienţă de umiditate au însuşirea de a
menţine status-ul apei în organism la un nivel comparativ stabil, ceea ce le caracterizează
ca ind rezistente la secetă comparativ cu cele .plantele tipic isohidrice (Zea mays L.)
Concluzii
1. Reprezentanţii plantelor iso- (porumb) şi anisohidrice (sorg) diferă prin
strategia de adaptare la secetă : porumbul îşi asigură păstrarea hidratării ţesuturilor
prin închiderea osteolelor cuplată cu inhibarea creşterii, iar sorgul – prin stabilizarea
status – ului apei cu pierderea parţială a turgescenţei şi continuarea asimilării CO2 şi
menţinerea creşterii.
2. Toleranţa mai înaltă a plantelor tipic anisohidrice (Sorghum bicolor (L.) Möench)
comparativ cu cele isohidrice (Zea mays L.) este asigurată prin CRA înaltă a ţesuturilor,
sistem radicular activ, consum economicos de apă în procesul transpiraţiei; prin
proprietate de stabilizare şi restabilire a funcţiilor la acţiunea şi postacţiunea secetei, şi
nu în ultimul rând, prin integritatea funcţională a organelor, exprimată în menţinerea
conductibilităţii hidraulice la nivel de plantă.
3. Plantele cu tipul de creştere indeterminant, în condiţii de secetă au proprietatea de
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a-şi mări capacitatea de reţinere a apei şi de a-şi păstra gradul de hidratare a ţesuturilor
la un nivel mai înalt comparativ cu cele cu tipul determinant de creştere. Această
proprietate se realizează la nivel de organism din contul modicării status-ului apei în
lăstarii adventivi.
Referinte
1. Boyer J.S. Water transport // Ann. Rev. Plant Physiol. 1985. V. 36. P. 473-516.
2. De Raissac M. Mecanismes d´adaption à la sécheresse et maintien de la productivité des plants
cultiveés // Agron. trop. 1992. V. 46. N. 1. P. 29-39.

4. Kramer P.J. Chaning concepts regarding plant water relations // Plant Cell Environ. 1988. V. 11.
P. 565-568.
5. Kramer P. J., Boyer J. S. Water relations of plant and soil. San Diego: Academic Press. 1995. 489
p.
6. Sobrado M. Drought responses of tropical corn. Leaf expansion and water relations under controlled
conditions // Maydica. 1990. V. 35. N. 3. P. 227-234.
7. Ştefîrţă A., şi alţii. Procedeu de determinare a rezistenţei ecologice a plantelor. Br. inv. nr. 1625.
BOPI nr. 3. 2001.
8. Taylor C. B. Proline and water Decit: Ups, Downs, Ins and Outs // The plant Cell. 1996. V. 8. P.
1221-1224.
9. Toma Liana Doina Fiziologie vegetală. Iaşi. Ed. „Ion Ionescu de la Brad”. 2000. 450 p.
10. Turner N.C. Adaptation to water decits: a changing perspective // Aust. J. Plant Physiol. 1986.
V.13. P. 175-190
11. Westgate M. E., Boyer J. Osmotic adjustment and the inhibition of leaf, root, stem and silk growth
at low water potential in maize. // Planta. 1985. V. 164. N. 3. P. 540 – 549.
12. Бабушкин Н. Прибор для измерения суточного расхода воды на транспирацию. Тр. Молд.
науч.-исслед ин-та орошаемого земледелия и овощеводства. Т. 4, вып. 1. Кишинев: Изд-во с/х
литературы. 1962. C. 69-73.
13. Гриненко В. В. Значение саморегуляции водного режима в приспособлении растений к
изменяющимся природным условиям: Автореф. дис. д – ра биол. наук. Кишинев, 1972. 48 с.
14. Еремеев Г. Н. Стойкость плодовых растений к неблагоприятным почвенным условиям. –
Тезисы докладов совещания по физиологии растений. 1940.
15. Еремеев Г. Н. Краткий обзор методов изучения засухоустойчивости форм и сортов плодовых.
// Физиология растений. 1966. Т. 13. Вып. 5.
16. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений. Кишинев: Штиинца. 1980.
588 с.
17. Корнеску А. С. Прибор для определения транспирации листьев растений. // Изв. АН МССР.
Сер. биол. и хим. наук. 1981. С.80-82.
18. Кушниренко М. Д., и др. Суточные изменения водного режима яблони в зависимости от
влажности почвы. // Водный режим растений при орошении и засухе. Кишинев: Штиинца, 1978.
С. 13 – 20.
19. Кушниренко и др. Методы изучения водного обмена и засухоустойчивость плодовых
растений. Кишинев. 1970. 28 с.
20. Лархер B. Экология растений. М.: Мир. 1978. 382 с.
21. Слейчер Р. Водный режим растений. М.: Мир. 1970. 365 с.
22. Шматько И. Г., Григорюк И. Г., Шведова О. Е. Устойчивость растений к водному и
температурному стрессам. Киев: Наукова думка. 1989. 222 с.
23. Шматько Г. И., Сыроватко В. А. Транспорт и обмен воды в растениях при разной их
водообеспеченности. // Сб. Водный режим с/х растений. Кишинев: Штиинца. 1989. c. 16 – 20.
24.Штефырцэ А.А. Физиолого-биохимические особенности адаптации яблони к неустойчивому
влагообеспечению. Кишинев: Штиинца. 1993. 200 с.

67
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растениеводства, Санкт-Петербург, Росси́йская Федера́ция)
Introducere
Pe parcursul evoluţiei, în scopul sporirii variabilităţii genetice şi asigurării unui
spectru mai larg de genotipuri pentru selecţia naturală, plantele hermafrodite au
dezvoltat sisteme moleculare complexe de evitare a autofecundării prin asigurarea
autoincompatibilităţii (AIC) polenului.
AIC se manifestă la nivel de gametot şi sporot [9, 26], ind determinată de alelele
locusului S (self-incompatibility). Utilizarea formelor mutante a relevat modelul bipartit
al locusului S cu gene distincte, care reglează însuşirile pistilului şi ale polenului [5].
S-a constatat, că polenul străin germinează pe stigmate mult mai repede, are o viteză
sporită de înaintare prin stil, realizând fecundarea într-un timp de aproximativ două ori
mai scurt comparativ cu propriul polen [24].
Analiza evenimentelor moleculare şi a proceselor biochimice care reglează reacţia
de autoincompatibilitate la plantele din familiile Brassicaceae, Solanaceae, Rosaceae,
Scrophulariaceae şi Campanulaceae a pus în evidenţă interacţiuni de tip ligand receptor
[9, 19, 20, 23, 26]. Astfel, la Brassica incompatibilitatea polen - pistil este mediată de
receptorii protein kinazici [20], la Papaveraceae de ionii de calciu din citosol [4] iar
la Gramineae de thioredoxină [10]. De asemenea s-a consatatat, că glycoproteinele
cu activitate ribonucleazică (S-ARNase) controlează reacţia de răspuns a fenomenului
AIC la majoritatea plantelor dicotiledonate studiate [14].
Formele salbatice din genul Helianthus se caracterizează printr-o autocompatibilitate
nulă (AC) a polenului, iar oarea-soarelui de cultură - prin autoincompatibilitate
sporotică variabilă [2, 7, 8], determinată de un sistem genetic complex, coordonat
de un număr necunoscut de loci [22, 25]. S-a constatat atât prezenţă unui locus S
multialelic [2], cât şi existenţa a doi loci S multialelici care determină AIC [6, 11,
16]. În cadrul încrucişărilor interspecice intervin rearanjări ale diferitelor segmente
cromozomale care pot forma duplicaţii sau genotipuri hemizigote după locusul S
[1, 17]. Mutaţiile alelelor AIC detrmină pierderea funcţiei (loss-of-function), cauzând
astfel autocompatibilitatea polenului [8, 15]. De exemplu, mutaţiile genelor S de la
Brassica afectează formarea complexului proteic receptor-ligand, ceea ce duce la
pierderea însuşirilor de inhibiţie a germinării polenului [15].
Interesul pentru investigarea AC/AIC la oarea-soarelui a apărut încă în anii ’60 ai
secolului trecut [12, 18]. Actualmente, această problemă constituie un aspect important
al programelor de ameliorare [3], întrucât recolta hibrizilor comerciali este determinată
atât de factori genetici şi ziologici care inuienţează numărul şi densitatea orilor,
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orientarea stigmatului şi aglutinarea polenului [13, 21], cât şi de frecvenţa polenizatorilor,
redusă din cauza unor factori climatici. Lucrarea de faţă a avut drept scop determinarea
gradului de autocompatibilitate al polenului la diverse linii restauratoare de fertilitate
şi hibrizi F1 de oarea-soarelui.
Material şi metode
Materialul de cercetare utilizat a constituit 12 linii restauratoare de fertilitate oferite
de AŞP MAGROSELECT, or. Soroca (LC 4 Rf, LC Cium Rf, LC Raus Rf, LC 7 Rf,
LCod1295Rf, LC 43 Rf, LC 39 Rf, Xenia Rf, Drofa Rf, Valentino Rf) şi din colecţia
VIR, Sankt Peterburg, Rusia (VIR 558 Rf, VIR 681 Rf). Studiul autocompatibilităţii
polenului în generaţia F1 a cuprins 4 hibrizi comerciali şi 8 combinaţii hibride între
linii cu androsterilitate citoplasmatică şi restauratoare de fertilitate diferite, obţinute de
autori în cadrul cercetărilor. Experienţele de câmp (lotul expeimental al Universităţii
de Stat din Moldova, g. 1) au fost realizate după metoda parcelelor randomizate în
blocuri, ecare parcelă prezentând o suprafaţă de 39 - 40 m2 (8-10 rânduri de plante
cu distanţa de semănat de 70 x 35 cm.). Gradul de autocompatibilitate a fost studiat în
perioada aprilie - septembrie pe parcursul anilor 2007-2009 şi apreciat prin raportul
dintre numărul mediu de seminţe viabile pe calatidiu izolat şi numărul mediu de seminţe
viabile pe calatidiu polenizat liber, exprimat în %. Datele obţinute au fost analizate
statistic cu aplicarea criteriului Student [28].

Fig. 1. Aplicarea izolatoarelor
prevenirea polenizării încrucişate.

pentru

Rezultate şi discuţii
Floarea-soarelui reprezintă o plantă alogamă, entomolă. Staminele se dezvoltă
şi ajung la maturitate înaintea stigmatului, astfel polenul ind pus în libertate cu mult
înainte ca acesta să e receptiv. Mai târziu, când stigmatul se maturează şi devine
lipicios, anterele sunt deja goale. O astfel de oare pentru a  polenizată are nevoie de
polenul pus în libertate de o oare mai tânără din propriul calatidiu sau din alte calatidii
prin polenizare, mediat de insecte. În timpul maturării, stigmatul se alungeşte şi este
împins în afara anterelor concrescute. Dacă fecundarea nu are loc cu polenul altei ori,
vârful stigmatului se bifurcă şi se răsuceşte mult spre exterior (g. 2).
În cazul când stigmatele ajung la maturitate cele două bifurcaţii din vârf ating
anterele orilor vecine, astfel realizându-se autopolenizarea.
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Fig. 2. Imagine şi prezentare schematică a unei ori tubulare

Studiul autocompatibilităţii liniilor restauratoare de fertilitate. Investigarea
autofertilităţii a 12 linii Rf a pus in evidenţă valori care au variat în limite largi, ceea ce
a permis clasicarea genotipurilor în 3 grupe în funcţie de gradul de autocompatibilitate
a polenului: I (< 25%), II (25-50%) şi III (>50%), tabelul I.
Tabelul 1. Gradul de autocompatibilitate al polenului la diferite linii Rf
Genotipul Rf

AC, %

Nivelul de productivitate a polenului
abundent

mediu

scăzut

+
+

VIR 681 Rf
LC od 1295 Rf
Drofa Rf
LC 43 Rf

9,29 ± 0,45
9,36 ± 0,90
16,13 ± 0,58
21,21 ± 1,19

Valentino Rf
LC Raus Rf
VIR 558 Rf
Xenia Rf
LC 39 Rf
LC 41 Rf

26,30 ± 2,33
27,05 ± 1,51
27,93 ± 1,83
28,15 ± 1,79
29,49 ± 1,44
36,05 ± 1,39

+
+

LC Cium Rf
LC 7 Rf

58,70 ± 1,65
62,00 ± 3,28

+
+

+
+

+
+
+
+

Datele prezentate în tabel indică un grad mediu de autocompatibilitate, cu valori
cuprinse între 25-36 % pentru 6 genotipuri: LC 41 Rf, Valentino Rf, LC Raus Rf, VIR
558 Rf, Xenia Rf, LC 39 Rf şi doar în cazul a 2 genotipuri: LC Cium Rf şi LC 7 Rf au
fost constatate valori mai mari ale acestui indice: 57,8 - 62,0%.
Se cunoaşte că gradul de autofertilitate şi autopolenizare este mult inuenţat şi de
condiţiile de mediu din timpul înoritului. Datele fenologice înregistrate în perioada
de înorire a liniilor Rf, au demonstrat o uniformitate a parametrilor morfologici în
cadrul liniei şi o diferenţiere după gradul de pigmentaţie al anterelor şi capacitatea de
producere a polenului în funcţie de genotip. Vizual, cantitatea de polen eliberat a fost
apreciată pentru majoritatea liniilor ca abundentă, şi doar în căteva cazuri conţinutul
diminuat de polen este corelat cu grade de autocompatibilitate reduse, aşa cum este
la VIR 681 Rf şi LC od 1295 Rf. În acelaşi timp, a fost relevat un singur caz (LC
41 Rf) când nivelului scăzut al cantităţii de polen îi corespunde o valoare medie a
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autofertilităţii (g. 3 tabelul 1).
Aceste date indică asupra faptului, că genele care determină AIC manifestă, în
special, o acţiune de natură ziologică în relaţia polen - pistil şi mai puţin-un efect
structural sau corelat cantitativ.
Studiul autocompatibilităţii genotipurilor hibride (F1). Evaluarea comparativă
a nivelului de autocompatibilitate a liniilor parentale în diferite combinaţii hibride a
relevat variaţia acestui caracter în funcţie de baza ereditară a materialului biologic
(tabel 2).
Tabelul 2. Autocompatibilitatea polenului la diferite genotipuri de oarea-soarelui
Genotipul F1

Autocompatibilitatea

Genotipul Rf

pentru F1

pentru Rf

Drofa ASC x Drofa Rf

50,66 ± 0,87

16,13 ± 0,58

Drofa Rf LC

Drofa ASC x LC Raus Rf

33,92 ± 1,08

27,05 ± 1,51

Raus Rf

Drofa ASC x LC 7 Rf

22,71 ± 2,00

62,00 ± 3,28

LC 7 Rf

Drofa ASC x LC od1295 Rf

21,92 ± 1,30

9,36 ± 0,90

LC od 1295 Rf

Drofa ASC x LC 43 Rf

24,80 ± 1,13

21,21 ± 1,19

LC 43 Rf

Drofa ASC x VIR 681 Rf

44,96 ± 0,69

9,29 ± 0,45

VIR 681 Rf

LC 40 ASC x Xenia Rf

30,40 ± 1,59

28,15 ± 1,79

Xenia Rf

Xenia ASC x Xenia Rf

68,34 ± 1,58

28,15 ± 1,79

Xenia Rf

Valentino ASC x Valentino Rf

22,62 ± 1,20

26,30 ± 2,33

Valentino Rf

LC 40 ASC x LC Raus Rf

25,46 ± 1,42

27,05 ± 1,51

Raus Rf

Conform valorilor înregistrate, din cei 6 hibrizi de generaţia întîi rezultaţi din
încrucişarea diferitelor linii Rf cu una şi aceeaşi linie ASC, 5 au valori superioare
nivelului de AC al liniei paterne. Cele mai semnicative diferenţe au fost constatate la
combinaţiile cu VIR 681 Rf, LC od1295 Rf şi Drofa Rf, gradul de AC ind mai mare
faţă de cel al formei paterne de 2-5 ori. Linia LC 7 Rf, în combinaţie cu aceiaşi formă
maternă determină reducerea gradului de autocompatibilitate de cca 3 ori.
Aceste date conduc la concluzia că citoplasma sterilă nu are o inuenţă evidentă
asupra însuşirii de autocompatibilitate. Pe de altă parte, analiza altor două combinaţii
hibride care au în comun una şi aceeaşi linie Rf: LC 40 ASC x Xenia Rf şi Xenia ASC
x Xenia Rf a relevat valori egale ale F1 cu cele ale formei paterne (LC 40 ASC x Xenia
Rf) sau o sporire de două ori, asa cum este cazul hibridului omologat Xenia F1. Aceste
uctuaţii de valori evidenţiază complexitatea determinismului genetic al fenomenului
de autocompatibilitate a polenului la oarea-soarelui.
Astfel, conform observaţiilor efectuate se impune necesitatea determinării gradului
de autocompatibilitate pentru ecare hibrid în parte, chiar dacă la unii dintre aceştea
anumite linii parentale sunt comune sau posedă grade de autocompatibilitate similară.
Este important de menţionat, că doi din hibrizii omologaţi - Drofa şi Xenia au
cel mai înalt grad de autocompatibilitate (50,6 şi 68,34, respectiv) în comparaţie cu
hibrizii experimentali şi chiar cu liniile lor paterne, demonstrînd o corelare pozitivă
dintre productivitate şi autocompatibilitate (g. 4).
O posibilă cauză a nivelului diminuat al AC la hibridul Valentino, similar cu cel
al liniei paterne poate  condiţiile climaterice din ultima perioadă de timp, în special,
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precipitaţiile şi temperaturile medii atipice care au inuenţat negativ într-o măsură mai
mare această combinaţie hibridă, a cărei perioadă vegetativă este mai indelungată.

Fig. 3. Capacitatea de formare a polenului la plantele fertile de oarea-soarelui
Nivel abundent (A), mediu (B) şi scăzut (C).

Fig. 4.
Variaţia
autofertilităţii polenului la
genotipurile hibride (F1)
omologate

Concluzii
Din douăsprezece linii Rf investigate, şase genotipuri: LC 41 Rf, Valentino Rf, LC
Raus Rf, VIR 558 Rf, Xenia Rf, LC 39 Rf au prezentat un grad de autocompatibilitate a
polenului de 25-36 % şi doar în cazul a două genotipuri: LC Cium Rf şi LC 7 Rf au fost
constatate valori mai mari ale acestui indice: 57,8 - 62,0%.
Evaluarea comparativă a nivelului de autocompatibilitate a liniilor parentale
în diverse combinaţii hibride a relevat variaţia acestui caracter în funcţie de baza
ereditară a materialului biologic. Cele mai semnicative diferenţe au fost constatate la
combinaţiile cu VIR 681 Rf, LC od1295 Rf şi Drofa Rf , gradul de AC ind mai mare
comparativ cu cel al formei paterne de 2-5 ori. Linia LC 7 Rf în combinaţie cu aceeaşi
formă maternă determină reducerea gradului de autocompatibilitate de cca 3 ori.
Doi din hibrizii omologaţi - Drofa şi Xenia au cel mai înalt grad de autiocompatibilitate
(50,66 şi 68,34%, respectiv) în comparaţie cu hibrizii experimentali şi chiar cu linile lor
paterne, demonstrând o corelare pozitivă dintre productivitate şi autocompatibilitate.
Exprimăm sincere mulţumiri dr. habilitat Rotaru Tudor (AŞP Magroselect, or. Soroca,
Republica Moldova) pentru seminţele de oarea-soarelui oferite cu amabilitate. Cercetările
au fost efectuate în cadrul proiectului bilateral 08.820.04.19RF.
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STUDIUL DIVIDERILOR MITOTICE ÎN MERISTEMELE
RADICULARE LA ORZ ÎN DIVERSE CONDIŢII DE
INFECŢII VIRALE
Andronic Larisa, Jacotă A., Grigorov Tatiana, Bujoreanu V.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Introducere
Estimarea particularităţilor proliferării celulelor vegetale, inclusiv a celor
meristematice, cuprinde multiple aspecte privitor la reactivitatea plantelor faţă de diverşi
factori [28]. Celulele meristematice sunt celule ce reacţionează rapid şi activ la factorii
endo- şi exzogeni [27]. Conservatismul proceselor proliferative asigură posibilitatea
utilizării diferitor parametri a dividerilor mitotice în studiile de monitoring. Conform
datelor mai multor autori, în cercetările citogenetice în calitate de test-sistemă comodă
şi sensibilă serveşte orzul - cultură bine studiată din punct de vedere genetic [18]. Orzul
dispune de şapte perechi de cromozomi pentru care sunt descrise şi localizate mai multe
gene şi mutaţii ale acestora. Tot odată, orzul reprezintă gazda virusului mozaicului
dungat al orzului, patogen pentru care au fost descrise efecte genetice, aşa cum ar 
inducerea de triploizi şi aneuploizi la orz [15] şi grâu [9]. Virusul mozaicului dungat al
orzului (VMDO) este răspândit în toate ţările cultivatoare de cereale, inclusiv Moldova,
provocând maladii majore la orz şi grâu ce contribuie la reducerea recoltei cu cca 25%.
Particulele virusului mozaicului dungat al orzului au fost descrise în toate ţesuturile
plantelor infectate [7]. Încă în 1967 Gardner [3] a descris prezenţa virionilor VMDO în
polen şi ovule, precum şi în interiorul nucleelor. Experimental virusul poate  propagat
prin polen şi seminţe în proporţie de 60-80% în dependenţă de tulpină şi genotipul
gazdei [6]. Conform rezultatelor cercetărilor noastre anterioare virusul mozaicului
dungat al orzului contribuie la majorarea frecvenţei schimburilor între cromatidele
surori, inducând un efect clastogen.
Pentru extinderea studiului genotoxic cauzat de infecţiile virale la plantele de
cultură ne-am propus drept scop a aprofunda cercetările citogenetice ale dividerilor
mitotice în cazul infectării cu VMDO separat sau în complex cu razele gama – factor
pentru care modul de inuenţă asupra sistemelor biologice este bine studiat.
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Materiale şi metode
În cercetare au fost utilizate trei soiuri de orz de primăvară (Hordeum vulgare
L., 2n=14): Sonor, Unirea şi Galactic. În corespundere cu obiectivele preconizate
seminţele de orz au fost iradiate cu raze gama în dozele de 100Gy, 150Gy şi 250Gy.
Plantele din loturile experimentale, atât cele derivate din seminţe iradiate, cât şi din
cele netratate, au fost infectate mecanic cu extract al virusului mozaicului dungat al
orzului. În calitate de martor au servit plantele sănătoase, inoculate cu apă distilată
şi care au prezentat rezultate negative la expertiza virusologică. Testarea materialului
semincer şi a plantelor la prezenţa virionilor a fost realizată prin aplicarea tehnicii de
contrastare negativă [20].
Pentru studii citologice seminţele au fost germinate în condiţii de întuneric, pentru
a exclude inuenţa ritmurilor de lumină asupra valorii indicelui mitotic [26]. Vârful
rădăcioarelor ce au atins lungimea de cca 2-3 cm au fost xate în amestec de acid
acetic:alcool (3:1). Ulterior probele au fost spălate în apă distilată, plasate pe lame de
sticlă şi strivite mecanic, apoi colorate cu acetocarmin.
Datele au fost prelucrate statistic, utilizându-se analiza varianţei [1].
Rezultate şi discuţii
În studiile citogenetice ale mitozei cu succes se utilizează mai mulţi parametri,
inclusiv indicele mitotic şi frecvenţa micronucleelor [11]. Indicele mitotic reectă
reacţia genotipului la acţiunea diferitor factori, reprezentând mecanismul de adaptare
a organismului exprimat la nivel celular orientat spre menţinerea homeostazei în
sistemele celulare. Indicele mitotic constituie un criteriu important utilizat în aprecierea
proceselor de proliferare [30].
Conform rezultatelor studiului citologic valoarea indicelui mitotic la genotipurile
analizate a constituit 10.44 la soiul Galactic, 12.39 la soiul Sonor şi 12.7 la soiul Unirea.
Materialul semincer căpătat de la plante virus infectate şi/sau iradiate a prezentat
valori sub media estimată în varianta martor (gura 1). Cea mai majoră reducere a
valorii indicelui mitotic la soiul Galactic a fost constatată pentru lotul cu aplicare
complexă a virusului mozaicului dungat al orzului şi a razelor gama în doza de 250Gy
(o micşorare cu 69% faţă de martor). O scădere proximă a valorii indicelui mitotic a
fost remarcată şi în varianta cu utilizare doar a razelor gama în aceiaşi doză (250Gy).
Impactul cauzat de razele gama în doza de 100Gy, precum şi 150Gy a fost mai
lejer în cazul plantelor virus infectate (diferenţe între variantele experimentale statistic
conrmate pentru P ≤ 0.05). Tabloul constatat la celelalte două soiuri, Sonor şi Unirea,
a prezentat tendinţe similare în modicarea valorii indicelui mitotic. La soiul Sonor
infecţia virală a cauzat reducerea numărului celulelor mitotice cu o valoare proximă
razelor gama în doza 100Gy şi 150Gy. La iradierea seminţelor cu raze gama în doza
de 250Gy indicele mitotic a scăzut cu cca 62%, deţinând practic aceiaşi valoare şi la
lotul cu acţiune combinată (63%). În cazul soiului Unirea virusul mozaicului dungat al
orzului a contribuit la majorarea efectului depresiv al razelor gama în doza de 150Gy
şi reducerea impactului radiaţiei în doza de 250Gy (în ambele cazuri diferenţele între
variantele experimentale au fost statistic conrmate pentru P ≤ 0.05).
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Figura 1. Valoarea indicelui mitotic în rădăcioarele de orz a seminţelor căpătate din
plante infectate cu virusul mozaicului dungat al orzului şi/sau iradiate cu raze gama.

În literatura de specialitate sunt prezentate multiple date privitor la inhibarea
mitozei la plantele de cultură, inclusiv orz, sub acţiunea diferitor factori, preponderent
chimici. Astfel, este descrisă reducerea valorii indicelui mitotic la orz în rezultatul
acţiunii dioxidului de sulf [21], compuşilor oxigenaţi [16], unor insecticide şi fungicide
în diverse concentraţii [18].
Se consideră, că uctuaţiile valorice ale indicelui mitotic reectă direct intensitatea
reacţiilor ziologo-biochimice, iar ritmul modicării este dependent de viteza reacţiilor
fermentative [24]. Reducerea valorii indicelui mitotic sub acţiunea diferitor factori
denotă caracterul mitodepresiv al acestora, generat de frânarea dividerilor celulare [13].
Hidalgo şi coautorii [5] explică efectul antimitotic al erbicidelor (profan şi clorprofan)
la Allium cepa prin inhibarea activităţii enzimelor, inclusiv a ADN polimerazei.
Reducerea indicelui mitotic poate avea loc ca rezultat al inhibării sintezei ADN în faza
S [19] sau blocării celulelor în G1 [17]. De asemenea, frânarea mitozelor poate avea
loc în urma reţinerii celulelor în G2 [2]. Conform Yi H. şi coautorilor [21] declinul
proceselor proliferative în rădăcioarele de orz sub inuenţa dioxidului de sulf poate
 generat şi de degradări ale ADN. Se consideră că impactul asupra mitozelor este
mai major în cazul acţiunii factorilor mitodepresivi pe parcursul perioadei S a ciclului
celular [18].
Decadenţele valorii indicelui mitotic în variantele experimentale au fost
complimentate de creşterea frecvenţei micronucleelor (tabelul 1).
Este important de a menţiona, că la toate cele trei soiuri de orz analizate infecţia
virală separat a indus un număr de micronuclee mai major decât în complex cu razele
gama în doza de 100Gy. În cazul loturilor cu aplicare a razelor gama în doza de 150Gy
rata micronucleelor a fost aproximativ la acelaşi nivel ca şi în cazul acţiunii radiaţiei în
complex cu infecţia virală. Razele gama în doza de 250Gy a indus creşterea frecvenţei
micronucleelor comparativ cu martorul de cca 5 ori la soiul Galactic, 6,7 –Sonor şi 4,3
– Unirea. Rata micronucleelor la plantele virus infectate şi căpătate din seminţe iradiate
cu doza 250Gy a fost practic la nivelul cauzat doar de radiaţie.
Micronucleele reprezintă corpi cromatinici extranucleari rezultaţi în urma rupturilor
cromozomale sau aneuploidiei [11]. În baza examinării preparatelor citologice obţinute
prin tehnica de colorare cu acetocarmină, micronucleii se disting drept structuri
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cromatinice în apropierea nucleelor, mărimea cărora poate varia mult (gura 2).
Prezenţa micronucleelor se consideră a  un indice a instabilităţii genomului [29].
Tabelul 1. Evidenţa frecvenţei micronucleelor în rădăcioarele de orz în cazul infectării
cu virusul mozaicului dungat al orzului pe fonul razelor gama.
Varianta experimentală

Galactic

Sonor

Unirea

Interfaze analizate
(număr)

Frecvenţa micronucleelor

C-metafaze
(‰)

Martor
Virus

1683
1405

0.233±0.037
0.633±0.059***

1.42

100Gy
100Gy + virus
150Gy

1800
1830
1890

0.390±0.010***
0.363±0.025**
0.863±0.163***

-

150Gy + virus
250Gy

1795
2405

0.983±0.194***
1.167±0.050***

1.11
0.42

250Gy + virus
Martor

2069
2039

1.223±0.133***
0.140±0.131

1.93
-

Virus
100Gy

2737
2345

0.620±0.115**
0.477±0.124*

0.37
-

100Gy + virus
150Gy
150Gy + virus

2263
2657
2340

0.510±0.098**
0.687±0.154**
0.793±0.191**

0.43

250Gy
250Gy + virus

2683
2014

0.933±0.146***
1.136±0.125***

0.99

Martor
Virus

1482
1661

0.267±0.083
0.727±0.032***

0.60

100Gy
100Gy + virus

1972
1895

0.356±0.006*
0.573±0.210*

-

150Gy
150Gy + virus
250Gy

1724
1966
2383

0.700±0.069***
0.853±0.071***
1.143±0.222***

0.42

250Gy + virus

1980

1.433±0.132***

1.52

*; **; *** - diferenţe semnicative faţă de martor pentru P ≤ 0.05; 0.01; 0.001

Este important de a menţiona, că în loturile experimentale căpătate din plantele
infectate cu virusul mozaicului dungat al orzului a fost constatată apariţia C-metafazelor
(tabelul 1, gura 3). La soiurile Galactic şi Sonor au fost vizualizate C-metafaze şi în
loturile cu aplicate complexă a infecţiei virale în comun cu razele gama în dozele de
150Gy şi 250Gy, iar la soiul Unirea doar în comun cu radiaţia în doza de 250Gy.
Apariţia anomaliilor de tipul C-mitozelor se consideră a  rezultatul restructurărilor
fusului de diviziune [2]. De asemenea, motiv al C-mitozelor poate  dublarea numărului
de cromozomi. În lipsa citochinezei pot genera celule poliploide sau bi(poli)nucleate.
În cazul formării fragmoplastului şi a peretelui celular pot lua naştere celule cu un
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număr diferit de cromozomi [8, p.342]. Posibilitatea inducerii aneuploizilor la grâu
şi orz sub acţiunea virusului dungat al orzului a fost descrisă încă de către Sandfaer
[15] şi Linde-Laursen I., Siddiqui K.A. [9]. Conform studiilor citologice a dividerilor
mitotice şi meiotice, particulele virusului mozaicului dungat al orzului au fost descrise
în nemijlocita asociere cu microtubulii [11], ceia ce poate explica impactul nemijlocit
al virusului asupra elementelor fusului de diviziune.

Figura 2. Celule meristematice interfazice în rădăcioarele de orz (Hordeum vulgare
L.): a) interfaze normale în rădăcioarele plantelor variantei martor; b) o interfază
cu micronucleu (indicat prin săgeată) în rădăcioarele plantelor de orz, soiul Galactic
infectat cu virusul mozaicului dungat al orzului; c) micronucleu (indicat prin săgeată) în
celulele meristemei radiculare la soiul Galactic iradiat cu raze gama, 150 Gy şi infectat
cu virusul mozaicului dungat al orzului.

Datele examenului citogenetic al dividerilor mitotice privitor la inducerea de
degradări ale ADN au fost conrmate prin estimarea de mutaţii cloroliene (gura 4 a,
b). Trebuie de menţionat, că plantule albinoase nu au fost vizualizate în toate variantele
experimentale. Asemenea mutaţii, exprimate prin lipsa pigmenţilor clorolieni,
au fost constatate preponderent la soiul Unirea în lotul derivat din plante virus infectate
separat sau în complex cu raze gama în doza de 150 Gy.

Figura 3. C-metafaze în rădăcioarele de orz soiul Unirea: a) infectat cu virusul
mozaicului dungat al orzului; b) iradiat cu raze gama (150 Gy) şi infectat cu virusul
mozaicului dungat al orzului.
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Figura 4. Mutaţii cloroliene. Plantule ale soiului Unirea din lotul cu utilizare: a)
infecţiei virale; b) infecţiei virale în complex cu raze gama în doza de 150 Gy.

Posibilitatea inducerii mutaţiilor cloroliene la orz este descrisă pentru diferiţi factori
şi condiţii de aplicare a acestora [22; 25; 31]. În cazul utilizării izotopului radioactiv
Co60 în comun cu etilenimina, Питиримова М.А. [31] constată apariţia de plantule
albinoase. Conform autoarei, mutaţiile cloroliene au fost relatate în cazul unui sinergism
maximal (k=3) stabilit între concentraţia substanţei (0,05%) şi doza radiaţiei (49,5Gy).
Аветисова В.А., Валева С.А. [22] au remarcat, că procentul mutaţiilor cloroliene
la orz depinde de doza radiaţiei, concentraţia mutagenului şi consecutivitatea aplicării
lor. Cel mai înalt procent de mutaţii cloroliene a fost estimat în varianta obţinută din
seminţe iradiate cu doze mici de raze γ (1кR) şi tratate cu compuşi mutageni (în aşa
concentraţii mici cum ar  0,02, 0,04%). Utilizarea substanţei anterior radiaţiei, sau
razelor γ în doză mai mare (10кR) induce un efect mai lejer. Autorii presupun, că în
aceste din urmă situaţii celulele aberante probabil sunt eliminate mai intens.
Impactul radiaţiei asupra materialului genetic este bine cunoscut. Rogakou E.P şi
coautorii [14] explică geneza rupturilor dublu catenare, produse în urma radiaţiei, drept
rezultat al fosforilării histonei H2A la nivelul serinei, cu toate că nu exclud posibilitatea
existenţei şi altor centre ale cromatinei sensibile faţă de acest factor. La iradierea cu
raze gama a celulelor stem defecte faţă de gena proteinkinazei Cdk1 se produc dereglări
ale punctelor de restricţie ce asigură tranziţia G2/M [10].
În rezultatul studiului realizat putem concluziona, că virusul mozaicului dungat al
orzului separat, precum şi în complex cu razele gama cauzează degradări ale procesului
de mitoză ce induc inhibarea proliferării celulare. Blocarea dividerilor celulare este
suplimentată de aşa patologii mitotice cum sunt micronucleele şi C-metafazele.
Consecinţele induse de razele gama au prezentat o complexitate sinuzală specică
genotipului analizat. Un efect neliniar similar a fost constatat şi de către Geraskin şi
coautorii [4] la tratarea seminţelor de orz cu raze gama în doze mici (10–1,000 mGy).
S-a stabilit, că virusul mozaicului dungat al orzului provoacă efecte analoage
razelor gama, care după pondere sunt mai apropiate de dozele 150Gy sau 250Gy în
dependenţă de reactivitatea genotipului studiat. Îmbinarea ambilor factori a cauzat
repercusiuni cu efect neliniar, determinate de interacţiunea factorilor genotip-virusradiaţie (doza radiaţiei). Pentru infecţia virală, de asemenea, a fost constatată implicarea
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în inducerea de anomalii ce au la bază dereglări ale fusului de diviziune, aşa cum ar 
C-mitozele, ceea ce exprimă caracterul aneugen al agentului patogen studiat. Studiul
citologic al dividerilor mitotice în rădăcioarele de orz în cazul infecţiei virale denotă
efectul mitodepresiv al infecţiei virale şi genotoxicitatea virusului mozaicului dungat
al orzului.
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Introducere

Floarea-soarelui ocupă locul patru pe plan mondial, după soia, palmier şi rapiţă,
ca sursă de ulei vegetal [2]. Datorită valorii nutritive ridicate şi capacităţii înalte de
rezistenţă la secetă, oarea-soarelui reprezintă pentru Republica Moldova, una din
culturile de bază şi cea mai importantă plantă oleaginoasă. Răspândirea orii-soarelui
pe glob într-un timp foarte scurt a fost însoţită de creşterea evidentă a frecvenţei şi
agresivităţii patogenilor, în timp ce patrimoniul genetic al orii-soarelui a rămas la fel
de sărac în gene de rezistenţă ca şi la începutul cultivării [22].
Unul dintre factorii limitativi ai producţiei de oarea-soarelui este lupoaia (Orobanche
cumana Wallr.) - parazit angiosperm, lipsit de clorolă, care depinde în totalitate de
planta-gazdă, absorbind apa, substanţele minerale şi organice la nivelul sistemului
radicular. Pagubele condiţionate de atacul parazitului deseori sunt devastatoare şi pot
duce la scăderea semnicativă a producţiei (până la 100%) şi calităţii uleiului [6].
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Selecţia genotipurilor rezistente este un proces îndelungat, care ar putea  facilitat
de identicarea markerilor moleculari lincaţi cu genele de interes şi care ar permite un
screening rapid şi o selecţie timpurie a orii-soarelui [1]. Astfel, ameliorarea acestei
culturi poate  accelerată prin utilizarea markerilor genetici, de exemplu: RAPD (Random
Amplied Polymorphic DNA), AFLP (Arbitrary Fragments of Length Polymorphism),
SCAR (Sequence Characterized Amplied Region), RFLP (Restriction Fragments of
Length Polymorphism) şi SSR (Simple Sequence Repeat) [5,8,9,13,15,18,25].
Aplicarea tehnicii RAPD [24] îmbinată cu analiza segregării cantitative (BSA bulked segregant analysis) a permis identicarea markerilor moleculari strâns lincaţi cu
genele rezistenţei la diferite plante, cum ar  genele rezistenţei pentru făinare la salata
verde [14], genele rezistenţei pentru arsura frunzelor [3] şi rugină [4] la orz şi altele.
Analizând construcţia hărţii RFLP la oarea-soarelui [9] şi modul segregării cantitative
au fost identicaţi markeri lincaţi cu genele rezistenţei la făinare - PL1, Pl2 şi Pl 6
[16,21]. Toate aceste trei gene ind lincate la acelaşi set de markeri RFLP, formează
un cluster al grupului de linkaj 1 [21].
Până în prezent la oarea-soarelui au fost evidenţiaţi markeri RAPD (UBC120_660)
şi SCAR (RTS05, RTS28, RTS40, RTS29 şi RTS41) lincaţi la gena Or5, ce conferă
rezistenţă la rasa E de lupoaie. A fost elaborată harta grupului de lincaj pentru gena
dată, în vecinătatea căreia la distanţa de 22,5 cM distal se aă markerul RAPD şi de la
5,6 cM spre 39,4 cM proximal cei 5 markeri SCAR [13]. Utilizând 1600 markeri de tip
RFLP şi SSR au fost evidenţiaţi patru (ORS 1040, ORS 1036, CRT 392 şi CRT 314),
localizaţi într-un interval de 6,2 – 11,2 cM de locusul Or5, incluşi în grupul de lincaj 3
(LC3), conform hărţii de restricţie [17].
Deşi prezenţa genei Or5 este acceptată de mai mulţi autori [12,13,18,19,23], la
moment nu se cunoaşte care este produsul său genetic, atât la nivel de ARNm, cât şi
proteină. În asemenea caz, unica soluţie pentru a identica locusul genomic al acestei
gene şi a produsului său este depistarea markerilor, care sunt cel mai aproape lincaţi
cu această genă. Din toţi markerii de tip SCAR asociaţi cu rezistenţa orii-soarelui
faţă de lupoaie, markerul RTS05 este cel mai apropiat de gena Or5 cu care respectiv,
se moşteneşte înlănţuit şi posedă o rată de recombinare redusă [13]. Reieşind din cele
expuse, scopul lucrării date a fost de a identica şi caracteriza markerul RTS05 strâns
lincat cu gena Or5 la diferite genotipuri de oarea-soarelui, cultivate în Republica
Moldova.
Materiale şi metode
Caracteristica obiectului de studiu. În calitate de obiect de cercetare au servit 53
genotipuri de oarea-soarelui inclusiv: trei hibrizi şi liniile parentale ale acestora (Drofa,
Valentino şi Xenia), 11 linii cu androsterilitate citoplasmatică (ASC 1-11), 6 hibrizi
(Olea, Oxana, Performer, Alcazar, Favorit, Turbo,) şi 27 genotipuri de perspectivă
(FS 1-27). Materialul semincer a fost oferit de Centrul de Cercetări Ştiinţice AMGMAGROSELECT SRL, or. Soroca, în persoana D-lui dr. hab. în biologie Rotaru T.
Condiţiile de cultivarea in vivo. Plantele utilizate pentru izolarea ADN-ului au
fost crescute în vase de vegetaţie, la temperatura de 24-26°C, fotoperiodicitatea de 1416 ore. Materialul a fost colectat şi analizat la faza de 6-8 frunze adevărate.
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Metodele de cercetare.
Extragerea ADN-ului. ADN-ul genomic s-a extras din frunzele de oarea-soarelui,
utilizând soluţia-tampon de 2% CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide), conform
tehnicii descrise în [7]. Puricarea ADN-lui s-a realizat prin spălări repetate cu alcool de
76%. ADN-ul precipitat cu izopropanol a fost resuspendat în apă distilată autoclavată.
Calitatea ADN-ului a fost vericată electroforetic prin utilizarea a 4 μl ADN în gel de
agaroză (0,8%), iar concentraţia lui – ajustată spectrofotometric până la 10 ng/µl.
Reacţia PCR. Amplicarea s-a efectuat utilizând primerii specici SCAR – RTS05
(Alpha DNA, Canada), cu următoarea succesiune nucleotidică:
F: 5´- TGGTCGCAGATGGACGTGTGGGTG-3´,
R: 5´- GTCGCAGAGAGTGAGAGAGAGTGT-3´.
Reacţia de amplicare s-a realizat în volum total de 25 μl, conform [13]. Condiţiile
de amplicare au fost incluse în următorul program:
I. denaturarea iniţială: 95ºC - 3 min.;
II. 1. denaturarea: 95ºC – 30 sec.,
2. alinierea: 63ºC – 20 sec.,
3. elongarea: 72ºC – 1 min.;
III. elongarea nală: 72ºC - 5 min.

35 cicluri

Produsele de amplicare au fost separate în gel de agaroză de 1,4% în soluţia
tampon TAE 1X timp de o oră la 80 V.
Analiza de restricţie. Digestia s-a efectuat în volum de 15 μl produs PCR, utilizând
enzima TaqI (10 u/µl). Restricţia a durat 12 ore, la temperatura de 65 ºC. Electroforeza
produşilor restrictaţi s-a realizat în gel de agaroză de 1,4% în soluţie-tampon TAE 1X
la 80 V. Gelurile au fost vizualizate şi scanate utilizând transiluminatorul Consort,
după colorare cu bromură de etidiu. Mărimea fragmentelor de ADN amplicate au fost
comparate cu markerul standard (100 pb DNA ladder, Promega, USA).
Analiza succesiunii nucleotidice. Ampliconul cu dimensiunea de 650 pb a fost obţinut
prin reacţia PCR conform condiţiilor descrise anterior cu utilizarea kitului furnizat de
rma Qiagen şi a mixului de reacţie recomandat de producător (http://www1.qiagen.
com/products/pcr/taqsystem/taqpcrcore.aspx), în scopul evitării apariţiei erorilor în
timpul amplicării. Produsul de amplicare a fost izolat din gelul de agaroză, puricat
utilizând kitul NucleoSpin® Extract II (http://www.clontech.com/images/pt/PT3814-1.
pdf) şi ulterior secvenţiat la analizatorul automat Applied Biosystems 3730XL Genetic
Analyser din cadrul Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln (http://www.
mpiz-koeln.mpg.de/english/services/Automatic DNA Isolation and Sequencing ADIS/
index.html). Pentru o reacţie au fost utilizate 50 ng produs PCR.
Pentru ecare probă au fost utilizate două reacţii, cu primerul sens şi antisens
respectiv. Analiza comparativă a succesiunii nucleotidelor a fost realizată utilizând
programul DNASTAR Lasergene 8 şi prin sistemul BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov).
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Rezultate şi discuţii
Procesul de evidenţiere a unei gene poate avea la bază mai multe căi, una dintre
care este identicarea markerilor moleculari, care sunt cel mai strâns lincaţi cu gena
ipotetică, după care cu ajutorul secvenţierii se ajunge la cadrele de citire (Open Reading
Frame - ORF) şi secvenţele reglatoare ale acesteia. Aşa cum a fost menţionat anterior,
dintre toţi markerii de tip SCAR asociaţi cu rezistenţa orii-soarelui faţă de lupoaie,
markerul RTS05 este cel mai apropiat de gena ipotetică Or5 cu care respectiv, se
moşteneşte înlănţuit [13]. Acest lucru facilitează selectarea timpurie a materialului
ameliorator printr-un screening de prezenţă/absenţă a factorilor de rezistenţă la O.
cumana Wallr. Studiile efectuate de Lu şi colab. (2000) pe linii rezistente şi susceptibile
au demonstrat prezenţa ampliconului de 650 pb, generat de primerii specici RTS05,
doar la genotipurile rezistente. Atestarea ampliconului respectiv se asociază cu prezenţa
genei Or5, ce conferă rezistenţă la rasa E [13].
Studiul molecular a 53 genotipuri de oarea-soarelui în vederea evidenţierii
locusului lincat cu gena Or5, utilizând markerul RTS05 cartat la distanţa de 5,6 cM
proximal de gena rezistenţei, a scos în evidenţă prezenţa produsului de amplicare
de 650 pb la majoritatea genotipurilor cu excepţia formei materne Drofa, liniei ASC7
şi genotipurile de perspectivă FS7, FS14, FS16, FS24 (g.1.). Lipsa ampliconului
sugerează că genotipurile respective nu conţin gena de rezistenţă la această rasă de
lupoaie şi deci sunt susceptibile.

Figura 1. Electroforeza produsului de amplicare cu primerul specic RTS05
M – marker (100-1000 pb), Familii: Valentino, Xenia, Drofa; Linii cu androsterilitate
citoplasmatică (1- 11); Hibrizi: 1 – Turbo, 2 – Performer, 3 – Vitalia, 4 – Alcazar,
5 – Olea, 6 – Favorit, 7 – Oxana; Genotipuri de perspectivă (1-27).

Analiza comparată a rezultatelor screening-ului molecular cu cele obţinute la nivel
morfologic [10] demonstrează (g. 2.), că cele 6 genotipuri susceptibile au manifestat
aceiaşi reacţie, în timp ce 37 din cele 47 genotipuri, care au demonstrat prezenţa
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ampliconului 650 pb şi care posedă, astfel, gena de rezistenţă Or5, au fost afectate la
nivelul sistemului radicular. Aceasta ne permite să presupunem că topatogenul colectat
din regiunea de Sud a Republicii Moldova reprezintă o rasă mai agresivă decât rasa E
(rasa F sau G semnalate deja în Spania, România, Ucraina etc.), iar cele 10 genotipuri
rezistente la această rasă, probabil conţin gena de rezistenţă Or6 sau Or7.
Secvenţierea ampliconului de 650 pb şi identicarea succesiunii nucleotidelor
(g. 3.), a relevat o similaritate de 100% a acestora la toate genotipurile analizate, ceea
ce denotă caracterul logenetic conservativ al fragmentului genomic cercetat.

Figura 2. Clasicarea genotipurilor de H. annuus L. în rezultatul screening-ului
genetic şi morfologic.

Figura 3. Succesiunea nucleotidelor din produsul de amplicare cu primerii
RTS05.

Analiza hărţii de restricţie a succesiunii nucleotidice de 650 pb a permis să constatăm
prezenţa a 39 site-uri de restricţie pentru 39 enzime de digestie, unde prima enzima de
digestie (PpII) se constată la cea de-a 25 nucleotidă, iar ultima la a 630-a nulceotidă
(BccI) (g. 4).
Autenticitatea produsului de amplicare, obţinut la cele 47 genotipuri, s-a realizat
cu una dintre enzimele identicate - Taq I (site-ul de recunoaştere 5’ T/CGA 3’), care a
permis punerea în evidenţă, în rezultatul digestiei, a două produse de restricţie de 530
pb şi 120 pb (g. 5.), rezultate obţinute anterior şi de alţi cercetători [13].
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Figura 4. Site-urile de restricţie şi ORF posibile depistate în cadrul markerului
SCAR RTS05.

Studii bioinformatice ample asupra succesiunii identicate a permis evidenţierea
mai multor cadre deschise de citire - ORF posibile (g. 4), ceea ce indică că secvenţa
respectivă, ar putea avea caracter codicator. Totodată a fost relevată o similaritate
înaltă (85%) pe un nivel de acoperire de 19% cu markerul ORS 427 de tip Simple
Sequence Taq (STS), identicat la oarea-soarelui [17], şi un grad de similaritate de
100% pe un nivel de acoperire de 17% - cu ADN-ul plastidic.
Asocierea acestei gene cu mecanismele moleculare ale rezistenţei la lupoaie ar
putea  determinată de similaritatea de 86% (pe un nivel de acoperire de 4 %) cu gena
ce codică precursorul proteinei inhibitor a enzimei poligalacturonaza (PIPG), care ar
inhiba poligalacturonazele secretate de parazit [11] şi ar stopa pătrunderea haustorilor
lupoaiei printre celulele epidermale şi cortexul plantei-gazdă după ataşarea O. cumana
Wallr. [20].
Explorarea bazelor de date cu valoricarea mai multor tehnici de bioinformatică,
a permis să constatăm lipsa unei informaţii exacte privind structura genomică a
succesiunii nucleotidice a ampliconului 650 pb şi deci prioritatea rezultatelor obţinute.
Din aceste considerente, intenţionăm să includem în bazele de date NCBI şi EMBLEBI succesiunea nucleotidică a markerului utilizat.
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Figura 5. Electroforeza produselor de restricţie la diferite genotipuri de oareasoarelui. M – marker (100-1000 pb), a – amplicon, r – produsele de restricţie

Concluzii
Testarea moleculară în baza markerului SCAR a relevat prezenţa genei Or5, ce
conferă rezistenţă la rasa E, la 47 din 53 genotipuri cercetate.
Analiza comparată a screening-ului morfologic şi molecular demonstrează că
genotipurile care conţin markerul genetic, asociat cu gena de rezistenţă la rasa E de
Orobanche cumana Wallr., manifestă o reacţie diferită la nivelul sistemului radicular,
date care relevă că populaţia din sudul Republicii Moldova, este mai agresivă şi poate
 reprezentată de rasa F sau G.
Pentru prima dată a fost efectuat studiul succesiunii nucleotidice a fragmentului de
650 pb la diverse genotipuri de oarea-soarelui şi s-a constatat caracterul conservativ
al acestuia.
Aplicarea programelor bioinformatice a scos în evidenţă o similaritate de 86%
cu precursorul genei ce codică proteina inhibitor a enzimei poligalacturonaza, ca
potenţială genă candidat implicată în mecanismele moleculare de rezistenţă a oriisoarelui faţă de lupoaie.
Mulţumiri. Autorii sunt recunoscători domnului Dr. hab Rotaru T. pentru materialul
de cercetare şi doamnei Dr. Turck F. (Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln),
pentru secvenţierea markerului RTS05. Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului
instituţional 06.407.026 F nanţat de CSŞDT al AŞM şi proiectului din categoria Research
Grants and Study Scholarships oferit de asociaţia DAAD.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТОВ ТОМАТА,
СОЗДАННЫХ В ИНСТИТУТЕ ГЕНЕТИКИ И ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ
М.И. Грати, Н.И. Михня, В.Г. Грати
Институт генетики и физиологии растений АНМ
Введение
Широкое распространение томатов объясняется способностью данной
культуры расти и плодоносить в разных климатических зонах, высокой
урожайностью, многоцелевым использованием плодов, их биологической
ценностью и вкусовыми качествами. Решающую роль в определении ведущего
положения томатов среди других овощных культур сыграла селекционная работа,
благодаря которой создано огромное сортовое разнообразие, позволяющее
в значительной мере удовлетворять требованиям сельскохозяйственного
производства [1,3]. Для создания сортов томата широко используется потенциал
рода Lycopersicon Tourn, наряду с самыми различными методами селекции.
В настоящее время перед селекционерами стоят весьма сложные задачи:
создание сортов с комплексной устойчивостью к болезням, экстремальным
факторам среды, высокой биологической ценностью плодов. В Институте генетики
и физиологии растений Академии Наук МолдовЫ (ИГФР) целью исследователей
являлось получение высокопродуктивных сортов различных сроков созревания,
устойчивых к экстремальным факторам среды, наряду с высокими вкусовыми
качествами плодов [5,7,8]. На первом этапе работы предполагалось получение
раннеспелого и крупноплодного сорта томата. Учитывая тот факт, что
данные признаки трудно сочетаются в одном сорте, нами для достижения
поставленной цели был использован целый арсенал методов и подходов. В
частности, методом культуры эмбриокаллуса были получены межвидовые
гибриды и в расщепляющемся потомстве выявлены разнообразные формы, в
том числе раннеспелые и крупноплодные. Кроме того, нами в селекционной
работе использовались методы экспериментального мутагенеза (гамма и УФоблучение пыльцы F1, гаметной селекции, стимуляционные обработки гибридов
гликозидами и другие).
В результате проведенных исследований в институте создано девять сортов
томата, из которых семь районировано в Молдове и два (Milenium и Тomiş)
проходят Государственные сортоиспытания. Целью настоящей работы является
комплексная характеристика новых сортов томата, созданных в ИГФР.
Мaтериалы и методы
Материалом для исследований служили сорта: Santa Maria, Katerina, Merişor,
Elvira, Mihaela, Jubiliar 60/20, Prestij и Milenium, стандартом был избран сорт
Солярис. Сорт томата Тomiş не включён в исследования, так как, начиная с 2009
года, проходит госсортоиспытания.

89

Сорт Santa Maria районирован с 2000 года. Авторы: Грати М.И., Уралец
Л.И., Кишлян Н.В., Андрущенко В.К., Грати В.Г., Нютин Ю.И. Сорт получен
путем межвидовой гибридизации методом культуры эмбриокаллуса при
скрещивании сорта Нистру с диким видом Lycopersicon peruvianum var. dentatum.
В расщепляющемся потомстве данного гибрида были отобраны продуктивные,
крупноплодные формы, на основе которых в результате длительной селекционной
работы был получен сорт Santa Maria.
Сорт Katerina районирован с 2003 года. Авторы: Грати М.И., Уралец Л.И.,
Грати В.Г., Молдовану Л.Г., Жакотэ А.Г. Сорт получен при скрещивании сорта
Нарвик с диким видом Lucopersicon peruvianum var. dentatum методом культуры
эмриокаллуса, сомаклональной вариабельности и отбора.
Сорт Merişor районирован с 2003 года. Авторы: Молдовану Л.Г Грати М.И.,
Грати В.Г., Михня Н.И. Сорт получен на основе внутривидовой гибридизации при
скрещивании сортов Treff и Дельта 10 после облучения пыльцы отцовской форм
гамма-радиацией (доза 50Gr.) в результате длительной селекционной работы.
Сорт Mihaela районирован с 2006 года. Авторы: Михня Н.И., Грати
М.И.,Киреева Г.С., Жакотэ А.Г., Грати В.Г., Сорт получен при внутривидовой
гибридизации ( Treff x Kecskemetti 262) путем облучения пыльцы отцовской
формы гамма-лучами (доза 50 Gr.) с последующим отбором в расщепляющемся
потомстве.
Сорт Elvira районирован с 2006 года. Авторы: Грати М.И.,Михня Н.И.,
Жакотэ А.Г., Грати В.Г., Сорт получен путём обработки гибрида F1 Союз-2 УФоблучением (экспозиция 5 минут). В расщепляющемся потомстве были отобраны
интересные формы, на основе которых в результате длительной селекционной
работы получен сорт Elvira.
Сорт Jubiliar 60/20 районирован с 2008 года. Авторы: Грати М.И., Михня
Н.И., Грати В.Г., Жакотэ А.Г. Сорт получен на основе сложного межвидового
гибрида Поток х F1 (Грунтовый грибовский х L. сhilense), полученного методом
культуры эмриокаллуса. В расщепляющемся потомстве были отобраны формы,
на основе которых при длительной селекции был создан данный сорт.
Сорт Prestij районирован с 2009 года. Авторы: Грати М.И., Михня Н.И.,
Жакотэ А.Г., Грати В.Г. Сорт получен в результате межвидовой гибридизации с
участием дикого вида Lucopersicon сhilense методом культуры эмбриокаллуса с
сомаклональной вариабильностью, в результате длительной селекции, отборов из
расщепляющихся потомств сложного межвидового гибрида Поток х F1 (Грутовый
грибовский х L. сhilense).
Сорт Milenium находится в Государственном сортоиспытании. Авторы: Михня
Н.И., Грати М.И., Жакотэ А.Г. Грати В.Г. Сорт получен путём внутривидовой
гибридизации при скрещивании сорта Призёр с сортом Факел. Следует отметить,
что исходные формы скрещивания были отобраны на засоленных почвах
Припрутской поймы, гибридные формы и отборы испытывались там же с целью
создания солеустойчивого сорта томата.
Растения выращивали в рассадной культуре в полевых условиях в трёх
повторностях по общепринятой методике[4]. Морфологическое описание
проводили согласно «Руководству по апробации овощных и кормовых
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корнеплодов» [6], оценку сортов по биохимическому составу плодов (общий
сахар и сухие вещества) проводили по Ермакову, Арасимович и др., витамина
С и кислотности по Крищенко [2].
Результаты и их обсуждение
Было осуществлено морфологическое описание восьми сортов, в результате
которого установили, что у семи сортов томата куст детерминантный
нештамбовый, и только у сорта Prestij куст полуиндетерминантный нештамбовый.
Растения средневетвистые (у шести сортов по 3-5, а у Mihaela и Prestij по 5-6
плодоносящих ветвей). По высоте основного побега сорта распределились
следующим образом: Elvira, Jubiliar 60/20 Milenium и Merişor -40,0-50,0 см; Santa
Maria, Katerina и Mihaela-50,0-60.0см, а у сорта Prestij высота основного побега
составила 65,0-70,0см.
У всех изученных сортов листья обыкновенные, средне или слабо
гофрированные, рассеченные на большие, средние и мелькие сегменты, окраска
листьев светло-зелёная у сортов Santa Maria и Milenium, зелёная-у Prestij и
Merişor, у остальных – серо-зелёная.
Цветок обыкновенный, желтый, соцветие простое с 3-5 цветками у сорта
Santa Maria и Jubiliar 60/20, 5-6 цветковая кисть у сортов Elvira, Prestij и Katerina
и 6-8 цветковая у Merişor, Mihaela и Milenium. Первая кисть закладывается в
основном над 4,5-6 листом, а последующие расположены через один-два листа.
Основное различие между сортами отмечено по урожайности, качеству плодов
и по характеристике основных признаков плода. Созданные сорта значительно
отличаются по форме плода (табл.1).
По этому признаку плоды можно разделить на три группы: 1- плод округлый
(Prestij, Katerina Elvira, Mihaela и Milenium), 2-плод плоскоокруглый (Санта
Мария и Солярис), 3-плод цилиндрический (Jubiliar 60/20). Многие плоды Jubiliar
60/20 кончаются носиком и имеют слабую ребристость, у остальных сортов
плоды гладкие, ровные.
Незрелые плоды белёсые без плечиков, тогда как зрелые плоды равномерно
красные. По массе плода большинство сортов относятся к крупноплодным
(105,0…130,0 г), только три сорта (Merişor, Mihaela и Milenium) имеют среднею
величину плода (71,7…95,0г).
В селекции томатов большое внимание уделяется толщине мякоти, от которой
зависит направление их использования: для переработки или употребления в
свежем виде. Согласно принятым стандартам, очень маленькой считается мякоть
до 20мм толщиной, небольшая - в пределах 21-30мм, средняя - 31-40мм, большая
- выше 40мм. По данному признаку мякоть у Jubiliar 60/20, Mihaela и Milenium
имеет среднею величину, у Santa Maria очень большую (50,6 мм), а у остальных
сортов мякоть большая (43,6-49,0 мм)
Плоды томатов значительно варьируют в зависимости от толщины
околоплодника (перикарпия). Перикарпий может быть тонким (до 3,0мм), толстым
(выше 6,0мм) и средним (3…6мм). По данному признаку наши сорта относятся
к двум категориям: с толстым перикарпием (Jubiliar 60/20, Mihaela, Prestij) и со
средним перикарпием (Katerina, Elvira, Солярис, Santa Maria, Milenium и Merişor).
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Толстый перикарпий является ценным хозяйственным признаком, а плоды с
таким признаком являются транспортабельными на большие расстояния.
Таблица 1. Характеристика сортов томата, созданных в ИГФР по комплексу
признаков плода.
№
п/п

Сорта

Масса
плода

Форма плода

Диаметр
рубца,
мм

Число
камер,
шт.

Толщина
перикарпия, мм.

Толщина
мякоти
плода, мм.

8,6±0,22

38,4±0,62

1

Jubiliar
60/20

105,0±8,17

2

Prestij

120,0±10,9

Округлая

16,7±1,24 3,0±0,01

7,6±0,37

43,6±1,62

3

Katerina

115,0±8,36

Округлая

17,8±0,69 4,9±0,27

4,0±0,30

49,0±2,01

4

Elvira

130,0±5,93

Округлая

14,0±0,95 4,5±0,37

5,4±0,26

45,6±1,59

5

Солярис

110,0±7,55

Плоско-округлая 11,9±0,54 4,3±0,33

5,4±0,22

48,0±1,59

6

Santa
Maria

120,0±7,80

Плоско-округлая 13,2±0,97 5,8±0,33

3,9±0,31

50,6±1,81

7

Merişor

85,0±3,82

Плоско-округлая 11,9±0,62 4,6±0,48

4,6±0,30

45,7±1,53

8

Mihaela

95,0±3,24

Округлая

10,4±0,26 2,6±0,16

8,0±0,21

38,4±0,93

9

Milenium

71,7±3,50

Округлая

16,9±0,74 2,4±0,18

3,0±0,31

39,2±0,84

Цилиндрическая 11,3±0,54 2,8±0,13

Сорта томатов отличаются по степени и характеру прикрепления плода
к плодоножке. Прежде всего необходимо отметить, что дикие формы,
полукультурные и большая часть сортов обладают доминантным признаком и
плодоножки образуют коленное сочленение. В зоне коленного сочленения при
созревании плодов образуется отделительный слой пробкового характера, плод
легко отрывается от кисти вместе с плодоножкой. При сборе плодов с плодоножкой
велика вероятность повреждения плодов, что значительно уменьшает их
товарную ценность. Поэтому в селекции томата, особенно для механизированной
уборки, учёные обращают внимание на то, чтобы полученные сорта обладали
рецессивным геном „j” (jointless-отсутствие коленного сочленения). У таких
сортов плоды отрываются не от коленного сочленения, а непосредственно от их
основания. Сорта изученной коллекции обладают коленчатым сочленением плода
с плодоножкой, в связи с чем не могут быть рекомендованы для механизированной
уборки.
Другим важным признаком, влияющим на товарную ценность урожая,
является непосредственная связь плода с плодоножкой. Такой контакт во многом
зависит от формы основания плода, которая может быть округлой или плоской с
определённым углублением. В любом случае, при отделении плода от плодоножки
остаётся рубец, но у разных сортов, в зависимости от величины и формы плода,
он имеет различную величину, форму и углубление. В табл.1 представлены
данные по диаметру рубца. Углубление может быть очень маленьким (до 0,3см),
маленьким (0,3…0,5 см), средним (0,6…0,8 см), большим (0,9…1,1 см) и очень
большим (выше 1,1 см). По данному признаку сорта нашей коллекции могут быть
отнесены к двум категориям: с большим углублением (Jubiliar 60/20, Mihaela) и
очень большим (остальные сорта).
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Плодом томата является синкарпная ягода, а число локул у разных сортов
колеблется от 2 до 30. Как правило, большому размеру плода соответствует
сплющенная форма и большое число локул, а плодам со средним весом - округлая
или удлинённая форма и небольшое число локул. Что касается сортов созданной
нами коллекции, то у крупноплодных сортов округлой и придавленной форм число
камер большое, в среднем 4,3…5,8 (Katerina, Elvira, Солярис, Santa Maria).
Исключение составляет сорт Prestij) у которого плоды крупные, а число
локул 2-3 (табл.1). У сортов со средней массой плода это число варьирует от 3 до
7, тогда как у Mihaela с круглыми плодами их количество равно 2-3. У томатов
с крупными, округлыми и плоскоокруглыми плодами число камер варьирует
больше, чем у сортов грушевидной, сливовидной или удлинённой формы.
Известно, что селекция томатов ведётся в нескольких направлениях,
отвечающих различным требованиям потребителя. Однако, в первую очередь
специалист обращает внимание на урожайность и качество урожая. Урожайность
является сложным количественным признаком, складывающимся из нескольких
компонентов, включая количество плодов на растение и массу плода. Кроме
того, во многих случаях вариабельность формы и массы плода, завязываемость
плодов по кистям могут быть высокими даже в пределах одного растения.
Таким образом, у одного сорта может быть хорошая выравненность по форме,
величине, созреванию плодов, что будет обеспечивать не только высокий
валовой сбор урожая, но и высокую товарность, а у другого сорта при таком же
высоком урожае, но из-за неоднородности плодов по форме и величине, наличии
пораженных болезнями и вредителями деформированных плодов, товарность
урожая будет значительно ниже, что повлечёт необходимость деления урожая
по фракциям. В таблице 2 приводятся сравнительные данные по урожайности и
длительности вегетационного периода описываемых сортов томата.
Таблица 2 Характеристика новых сортов томата, полученных на основе
межсортовой и межвидовой гибридизации.
Урожайность, т/га
Общая

Товарная

Товарность
плодов, %

Длина вегетационного
периода, сутки

Jubiliar 60/20

72,3

60,0

83,0

120

Prestij

64,9

52,3

82,3

120

Katerina

55,6

41,5

75,6

110

Elvira

59,2

46,7

79,0

109

Santa Maria

52,3

37,9

72,0

105

Merişor

55,7

41,2

74,0

108

Mihaela

59,7

50,1

84,0

110

Milenium

60,1

52,5

87,4

103

Солярис, стандарт

52,9

42,1

79,5

107

Сорта

Обращает на себя внимания тот факт, что по общей урожайности большинство
сортов, созданных в Институте генетики и физиологии растений, превосходит
стандарт-сорт Солярис, и только сорт Santa Maria находится на его уровне. По
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товарному урожаю сорта Katerina, Santa Maria, Mihaela находятся на уровне
стандарта, или превосходят его. Хорошо показали себя сорта Jubiliar 60/20,
Prestij, Elvira, Mihaela.
В зависимости от признака «длительность периода вегетации» томаты делятся
на раннеспелые (от посева до созревания плодов 110 дней), среднеспелые (110…
120 дней) и позднеспелые (более 120 дней). Созданные нами сорта относятся ко
всем тём группам: ранние (Katerina, Elvira, Santa Maria, Merişor, Mihaela), средние
(сорт Prestij) и поздние (Jubiliar 60/20).
Таблица 3. Биохимическая оценка плодов томата
№
п/п

Сорта

Сухие
вещества,
%

Общие
сахара,
%

Витамин
С, мг/%

Кислотность, %

Сахаро-кислотный
индекс

1

Jubiliar 60/20

5,5

5,4

46,0

0,50

10,8

2

Prestij

6,2

5,5

52,0

0,78

7,1

3

Katerina

6,1

5,4

34,8

0,70

7,7

4

Elvira

6,0

5,4

47,6

0,66

8,2

5

Santa Maria

6,0

3,9

20,0

0,60

6,5

6

Merişor

5,6

3,7

32,0

0,70

5,3

7

Mihaela

6,0

4,5

35,2

0,58

7,8

8

Milenium

6,0

4,5

35,2

0,58

7,8

9

Солярис, стандарт

5,7

5,0

52,0

0,80

6,6

Эффективность селекции томатов достигается при удачном сочетании высокой
урожайности с достаточно высоким содержанием в плодах биологически ценных
веществ, таких как углеводы, витамины, органические кислоты, минеральные
соли и т.д., сочетание которых определяет вкус плодов, являющийся очень ценным
показателем, особенно для таких овощных культур, как томаты. Многочисленные
опыты, проведенные в ряде научных центров, свидетельствуют о том, что
показатели химического состава плодов зависят от сорта и факторов внешней
среды, а наиболее перспективным направлением повышения биологической
ценности плодов томатов является проведение специальной селекции на
повышение концентрации в плодах ценных компонентов.
Приведённые в таблице 3 данные показывают, что сорта ИГФР отличаются
друг от друга и от стандарта (сорт Солярис) по всем биохимическим показателям.
Однако, обращает на себя внимание сахарно-кислотный индекс, который для всех
сортов находится на уровне стандарта или значительно превышает его, особенно
у сортов Jubiliar 60/20, Elvira, Milenium.
Исключение составляет сорт Merişor, у которого индекс меньше, чем у
стандарта. Это указывает на то, что созданные в ИГФР сорта томатов являются
не только продуктивными, но их плоды обладают и хорошими вкусовыми
качествами.
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Выводы
1. На экспериментальном участке Института генетики и физиологии
растений изучена коллекция из 8 сортов, созданных в этом институте: Jubiliar
60/20, Prestij, Elvira, Mihaela, Katerina, Santa Maria, Milenium, Merişor. Сортам
была дана комплексная биоморфологическая характеристика, включая ценные
агрономические признаки. В качестве стандарта был взят сорт Солярис,
созданный Приднестровским Институтом сельского хозяйства.
2. Все изученные сорта являются детерминантными, нештамбовыми,
среднеоблиственными и средневетвистыми. У них обильные листья и цветки,
простые соцветия, плоды красные, сочленение плода с плодоножкой коленчатое.
Вместе с тем сорта отличаются по габитусу растения, величине листьев и плодов,
длительности периодов вегетации, общему и товарному урожаю. Эти признаки
имеют как теоретическое, так и практическое значение.
3. Созданные сорта отличаются друг от друга по комплексу признаков плода:
размеру (крупные и средние), форме (округлые, приплюснутые и цилиндрические),
с большим и небольшим углублением рубца в месте отрыва плода от плодоножки,
2-3 камерные и многокамерные, с толстым и средним по толщине перикарпием, с
большим, очень большим и средним количеством мякоти плода.
4. Созданные в ИГФР сорта томатов превосходят или находятся на уровне
стандарта по общему урожаю и качеству плодов, имеют разные сроки созревания,
рекомендованы для многоцелевого практического использования и могут
служить в качестве исходного материала для дальнейшей селекции томатов.
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SELECTAREA FORMELOR PARENTALE PENTRU CREAREA
HIBRIZILOR DE PERSPECTIVĂ DE SALVIA SCLAREA L.
Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academie de Ştiinţe a Moldovei
Întroducere
Salvia sclarea L. - şerlai, salvie, este una din speciile genului Salvia L., de origine
mediteraneană. După S. Voitkevici [5,6], specia provine de pe insula Creta, de unde
a ajuns în Egipt şi apoi în sudul Franţei, Spaniei, Italiei, Greciei. În fosta Uniune
Sovetică, în anul 1925 apare prima plantaţie experimentală de Salvia Sclarea L. la
Grădina Botanică Nikitsky din Crimeea [8]. În Republica Moldova această specie se
cultivă din anul 1948 [10].
Condiţiile pedoclimatice din Moldova sunt favorabile pentru cultivarea şerlaiului
şi asigură obţinerea unor producţii înalte de materie primă şi ulei esenţial de calitate
superioară. Principalii factori ce inuenţează calitatea uleiului esenţial sunt insucienţa
depunerilor atmosferice, insolaţia abundentă şi solurile bogate. Obţinut prin antrenare
cu vapori de apă din inorescenţele proaspete, uleiul esenţial de salvie constituie
materia primă de mare importanţă în industria parfumurilor şi articolelor de cosmetică.
Acest produs, de rând cu aroma nă pe care o conferă, mai are însuşirea de a xa, întări
şi împrospăta mirosul altor substanţe aromatice naturale sau de provenienţă sintetică,
ind utilizat, astfel, ca excelent xator [1,2,5,11].
În Republica Moldova sunt create şi omologate 6 soiuri de şerlai de provenienţă
hibridă cu productivitate înaltă şi calitate superioară a produselor nite – ulei esenţial şi
concret. Cultivarea de soiuri şi hibrizi de Salvia sclarea L. care ar garanta productivitate
la nivelul soiurilor existente, cu perioada de vegetaţie mai scurtă decât a soiurilor
timpurii omologate şi mai lungă decât a soiurilor tardive existente, ar permite extinderea
perioadei de recoltare a speciei şi procesarea unor cantităţi mai mari de materie primă,
fără a majora capacitatea industrială a uzinelor de procesare [2,4].
Pentru economia Republicii Moldova relansarea branşei, în special cultivarea
şi procesarea şerlaiului, are o mare importanţă, deoarece uleiul esenţial şi concretul
constituie un produs destinat pentru export. În scopul urgentării procesului de renaştere
a branşei, de valoricare mai ecientă a şerlaiului, la Institutul de Genetică şi Fiziologie
a Plantelor în Centrul ”Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale”
se efectuează un şir de cercetări de ameliorare prin metode genetice care au ca scop
crearea genotipurilor noi, mai productive, mai rezistente la ger, iernare, secetă şi boli.
Dispunând de material iniţial de ameliorare, de germoplasmă corespunzătoare este
posibilă elaborarea hibrizilor, soiurilor foarte timpurii, la care perioada de înorire
începe în luna iunie. Perioada de vegetaţie mai scurtă asigură acestor genotipuri
o rezistenţă mai bună la secetă, sunt supuşi mai puţin acţiunii negative a vânturilor
puternice şi ploilor torenţiale care provoacă distrugerea glandelor oleifere şi pierderea
uleiului esenţial. Concomitent, pot  create soiuri şi hibrizi care ar contribui la extinderea
perioadei de recoltare cu 7-10 zile [3,5]. Pentru crearea soiurilor hibride performante de
şerlai este necesară o selectare strictă a formelor parentale.
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Material şi metode
Obiect de studiu au fost forme, linii, hibrizi simpli, dubli, în trepte, bakcross, de Salvia
sclarea L. de provenienţă diferită, create în Centrul „Genetica şi Ameliorarea Plantelor
Aromatice şi Medicinale” al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.
Experienţele au fost amplasate pe terenul experimental al institutului. Semănatul
s-a efectuat în decada a treia a lunii octombrie, manual. Tehnologia de cultivare –
obişnuită pentru şerlai [3,5].
Conţinutul de ulei volatil în materia primă s-a determinat prin hidrodistilare
conform metodei Ginsberg [7]. Datele obţinute au fost recalculate la substanţa uscată
pentru a evita erorile cauzate de diferenţa în umiditate (faza de dezvoltare) a mostrelor
analizate de la ecare soi.
Conţinutul de ulei esenţial la Salvia sclarea L. s-a determinat de 3 ori pe sezon,
la începutul fazei de maturizare tehnică, maturizare tehnică deplină şi sfârşitul acestei
faze. Fiecare determinare a acestui indice a fost efectuată în două repetiţii, a câte 100
g de inorescenţe. Rezultatele obţinute s-au folosit la calcularea mediei conţinutului
de ulei esenţial. Producţia de materia primă (inorescenţe) s-a recalculat la umiditatea
standard.
Caracterele cantitative şi calitative au fost evaluate conform metodelor în vigoare
[12]. Analiza statistică a datelor experimentale obţinute s-a făcut conform metodelor
în vigoare [9].
Rezultate obţinute
Sursele de germoplasmă aate în cercetare au fost selectate şi studiate în baza
următoarelor criterii:
· Perioada de vegetaţie şi termenii de începere a fazelor de dezvoltare;
· Indicii productivităţii;
· Însuşiri ziologice şi biochimice;
· Gradul de înorire şi productivitatea în primul an de vegetaţie;
Perioada de vegetaţie mai scurtă decât a soiurilor timpurii omologate şi mai lungă
decât a soiurilor tardive existente, permit extinderea perioadei de recoltare a speciei şi
procesarea unor cantităţi mari de materie primă fără a majora capacitatea industrială
a uzinelor de procesare. În acest scop, au fost selectaţi hibrizi şi linii consangvinizate
cu perioada de vegetaţie dorită, rezistente la iernare. A fost evidenţiată perioada de
vegetaţie în anii doi şi trei de vegetaţie, în faza: rozetă de frunze – înorire (tab.1).
Durata perioadei de vegetaţie a hibrizilor precoci şi tardivi diferă cu 8-12 zile.
Diferenţa între hibrizi se observă mai bine în perioada de la butonizare, până la înorire.
Cea mai scurtă perioadă de vegetaţie (65 zile), a manifestat hibridul în trepte (K-36 x
0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15 )F1 x L-15)F7. Acest hibrid a fost cu 10 zile mai precoce
ca hibridul tardiv (Rubin x S1122 9S3)F1 x (0-56 x V-24)F1)F7, la care perioada de
vegetaţie în anul al doilea de cercetare a fost de 75 zile. Reieşind din aceasta, hibrizii
selectaţi şi evaluaţi de Salvia sclarea L, au fost divizaţi în două grupe de maturizare
tehnică:
Hibrizii timpurii în trepte, cu perioada de vegetaţie 65-69 zile:
(K-36 x 0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15)F7,
(S-1122 528 S3 x (Rubin x S-786)F1 x (0-33 S3 x L-15)F7)F7.
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Hibrizii tardivi cu perioada de vegetaţie 73-77 zile:
hibrid simplu: (M-69 429-82 S3 x 0-40 S5)F7,
hibrid în trepte: (Rubin x S1122 9 S3)F1 x (0-56 x V-24)F1)F7,
hibrid backcross: (K-36 x 0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15)F1 x L-15)B5.
Tabelul 1.
Salvia sclarea L.

Perioada de vegetaţie, rezistenţa la iernare la hibrizii de

Hibridul

(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7
(M-69 429-82 S3 x 0-40 S5)F7

Perioada de vegetaţie:
rozetă de frunzeînorire, - zile 2007
2008
anul
anul
X
II
III
Hibrizi simpli
69
71
70.0

73
75
Hibrizi în trepte
[(S-1122 528 S3 x K-50)F1 x 0-48 ]F6
69
70
(K-36 x 0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15)F7
65
68
(M-55+130S4 x (K-44 x L-15)F2 x
73
75
0-47)F7
(S-1122 528 S3 x (Rubin x S-786)F1 x
67
68
(0-33 S3 xL-15)F7)F7
Hibrizi dubli
(Rubin x S1122 9S3)F1 x
75
77
(0-56xV-24)F1)F7
Hibrizi backcross
[(K-36 x 0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15)F1
73
74
x L-15] B5
(S1122 528 S3 x S. s. Tianşani/ sud)
71
73
F5)B5

Rezistenţa la iernare,
-%2007
anul
II

2008
anul
III

X

90.8

89.9

90.4

74.0

89.4

90.0

89.7

69.5

88.7

88.0

88.4

67.5

92.1

91.4

91.8

74.0

91.5

90.9

91.2

67.5

93.1

91.4

92.3

76.0

87.9

88.2

88.1

73.5

88.8

87.6

88.2

72.0

90.3

90.8

90.6

Aceşti hibrizi permit recoltarea inorescenţelor în termeni optimali, exclud
pierderea de materie primă şi ulei esenţial.
Un alt principiu de bază la selectarea hibrizilor în calitate de forme parentale a fost
rezistenţa la iernare. Pe parcursul cercetărilor efectuate, hibrizii studiaţi au manifestat
rezistenţă înaltă la iernare (peste 88 %) (tab.1). Rezistenţă sporită la iernare au
manifestat:
hibrizi timpurii:
(S-1122 528 S3x (Rubin x S-786)F1x (0-33S3x L-15)F7 )F7- 92.3 %,
(K-36 x 0-41) F2 x 0-19) F1 x L-15 ) F7 - 91.8%,
hibrid tardiv:
(M-55+130 S4 x(K-44 xL-15)F2 x 0-47)F7 - 91.2%.
hibrid bakcross:
(S1122 528 S3 x S. s. Tianşani/ sud)F5)B5
Până în prezent soiurile de şerlai aate în cercetate în diverse centre ştiinţice ca
Crimeia, Krasnodar, sunt bienale, şi înoresc numai în anul al doilea de vegetaţie.
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Soiurile create în Centrul „Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale”
asigură producţie considerabilă în I, al doilea, în anul al treilea de vegetaţie,
deoarece la crearea lor au fost utilizate surse de germoplasmă ce înoresc abundent
în I an de vegetaţie, şi surse de germoplasmă rezistente la iernare. Hibrizii şi liniile
consangvinizate de diferite generaţii studiate şi utilizate formează inorescenţe foarte
lungi, compacte, care constituie peste 65% din talia plantei. Caractere performante au
fost evidenţiate la hibrizii şi liniile consangvinizate studiate.
Tabelul 2. Valorile unor indici ai productivităţii la liniile şi hibrizii de Salvia
sclarea L. în anul I de vegetaţie.
Talia
plantei,
cm

Lina consangvinizată, hibridul

X

sX

Lungimea
Raportul
inorescenţei,
lungimea
inores/
cm
talia plantei,
%
X
sX

Linii consangvinizate
(S. sclarea Turcmenia/Nord, alb )S8

86.0

5.0

57.2

5.5

66.51

M-69 655 S10

87.7

6.3

64.2

6.5

73.20

75.6

8.1

53.0

12.0

70.10

99.0

5.8

64.4

6.6

65.05

Hibrizi simpli
(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 8
(M-69 429-82 S3 x 0-40 S5)F8

Hibrizi în trepte
(M-55+130 S4 x(K-44 xL-15)F2x 0-47)F8

92.8

5.0

59.8

2.7

64.44

(S-1122 528S3x(Rubin xS-786)F1x(0-33 S3 xL15)F7)F8

99.5

6.2

67.7

12.0

68.04

(K-36 x0 –41)F2 x 0-19)F1 x 0-22) B4 x L-15)F8

100.5

11.9

68.7

10.7

68.34

(Rubin xS1122 9S3)F1x(0-56S3xV-24)F1)F8

92.4

6.8

59.4

3.6

64.29

Hibrizi backcross
(S1122 528S3 x S.s.Tianşani/ sud)F5 )B6

94.6

9.2

61.4

7.4

64.90

(K-36 x 0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15)B6

86.8

6.4

58.8

5.4

67.74

E cunoscut faptul că productivitatea la şerlai este în directă dependenţă de raportul
dintre lungimea inorescenţei şi talia plantei. La formele selectate acest indice este
foarte înalt şi a variat în limitele 65-73% (tab.2). La hibridul simplu (V-24-86 809 S3 x
0-33 S6)F8 lungimea inorescenţei este de 53 cm., iar raportul lungimea inorescenţei /
talia plantei este de 70%. La linia consangvinizată M-69 655 S10 acest indice este foarte
ridicat şi constituie 73,2% (foto 1).
A fost efectuat studiul comparativ al caracterelor biomorfologice în anii doi şi trei
de vegetaţie. La formele studiate talia plantelor variază între 81,1-114,0 cm. Lungimea
paniculului este de 43,6-62,5 cm. Cota paniculului din talia plantei se înscrie în limitele
56-66 %. La hibridul backcross (K-36x 0-41)F2 x 0-19)F1 x L-15 B5 acest indice e de
67,5 %, numărul de ramicaţii de gradul I este 18, iar ramicaţiile de gradul II - 33.
Inorescenţe cu număr mare de ramicaţii de gradul I a format hibridul simplu (M-69
429-82 S3 x 0-40 S5)F7 - 18,2 şi 30,5 ramicaţii de gradul II, linia consangvinizată M-69
655 S9 – 14,9 ramicaţii de gradul I şi 33,2 ramicaţii de gradul II.
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Foto 1. Linia consangvinizată
M-69 655 S10 în primul an de
vegetaţie.

Numărul de verticile pe spicul central al paniculului nu e prea variat şi constituie
în medie 7-9. Hibridul backross (M-44S4 x L-15)F1 x L-15) B7 se caracterizează prin
plante cu talia înaltă, viguroase, cu inorescenţe bine dezvoltate. Numărul de ramicaţii
de gradul I este de 18, iar de ramicaţii de gradul doi - 34. Talia plantelor constituie
106,1cm., lungimea inorescenţei - 55,0cm. O altă linie consangvinizată de şerlai
studiată este genotipul ce provine din munţii Turcmeniei de pe versanţi cu expoziţie
nordică ce înoreşte abundent în I an de vegetaţie, (Salvia sclarea Turkmenia/Nord,
alb)S8 (foto 2).

Foto 2. Linia consangvinizată
timpurie (S. s. Turkmenia/N,
alb,)S7 în primul an de vegetaţie.

Această linie se evidenţiază şi prin culoarea albă a corolei. Forma este rezistentă
la iernat, la scăderea bruscă de temperaturi. Astfel, acest genotip reprezintă o sursă
de gene ce asigură rezistenţa sporită a plantelor la condiţiile extremale de cultivare, şi
anume rezistenţa înaltă la răcirea bruscă şi la temperaturi joase din timpul iernii, precum
şi la temperaturile înalte din timpul verii, rezistenţa sporită la secetă. Această formă s-a
evidenţiat prin conţinut înalt de ulei esenţial (1,064 %) în anul doi de vegetaţie.
Au fost evaluate formele şi după conţinutul de ulei esenţial în materia primă
(inorescenţe). În rezultatul cercetărilor au fost evidenţiaţi hibrizi şi linii consangvinizate care au acumulat ulei esenţial peste 1% (tab. 3). Hibridul bakcrossK-36 x 0-41)
F2 x 0-19) F1 x L-15)B5 a avut un conţinut de ulei esenţial de 1,105 % recalculat la
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substanţa absolut uscată în medie pe doi ani de cercetare. O altă formă cu conţinut de
ulei esenţial în medie pe doi ani de 1,267 % s.u. este hibridul backross (M-44S4xL-15)
F1 x L-15) B7. Hibridul simplu (V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7 în anul 2007 a avut un
conţinut de ulei esenţial de 1,216% , iar în anul 2008 – 1,344% ulei esenţial recalculat
la substanţa uscată. În medie pe doi ani, acest hibrid a înregistrat un indice de 1,280
% ulei esenţial. De asemenea, conţinut sporit de ulei esenţial are hibridul în trepte:
(S-1122 528 S3 x (Rubin x S-786)F1 x (0-33 S3 xL-15)F7)F7 – 1,289 %. Un conţinut înalt
de ulei esenţial în medie pe doi ani de cerecetare a avut linia consangvinizată M 69 655
S9 - 1,177 % s.u. Cel mai sporit conţinut de ulei esenţial în materia primă a înregistrat
hibridul în trepte (K-36 x 0 –41)F2 x 0-19)F1 x 0-22)B4 x L-15)F7 şi a constituit 1,403 %
în anul 2007, 1.319 % în anul 2008 şi 1,361 % în medie pe doi ani de cercetare.
Toţi hibrizii şi liniile consangvinizate studiate sunt incluşi în diferite scheme de
hibridări pentru crearea hibrizilor performanţi.
Tabelul 3.Conţinutul de ulei volatil la liniile şi hibrizii de Salvia sclarea L în anii II şi
III de cercetare, 2007-2008.
Ulei volatil , % (s.u)
Hibridul, lina consangvinizată

Ani de cercetare
III
2008
0,816

media

(Salvia sclarea Turcmenia/Nord alb )S7

II
2007
1,064

Crîmskii pozdnii 160 S11
M 69 655 S9

0,610
1,026

0,801
1,392

0,705
1,177

Crîmskii pozdnii 11 S11
(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7

0,585
1,216

0,682
1,344

0,633
1,280

(S-1122 528 S3 x (Rubin xS-786)F1 x (0-33 S3 xL-15)F7)F7
(K-36 x 0 –41)F2 x 0-19)F1 x) 0-22)B4 x L-15)F7

1,457
1,403

1,122
1,319

1,289
1,361

(S-1122 528 S3 x K-50)F1 x0-48 )F6
(Rubin x S1122 9S3)F1 x (0-56 x V-24)F1)F7
(M-55+130 S4 x (K-44 x L-15)F2 x 0-47)F7

0,851
0,699
0,782

1,056
0,971
1,097

0,953
0,835
0,939

(M-69 429-82 S3 x 0-40 S5)F7
(S1122528S3x S.sl.Tianşani/ sud)F5)B5

0,923
0,488

1,012
0,836

0,967
0,662

(K-36 x 0-41)F2 x 0-19) F1 x L-15)B5
(M-44S4 x L-15)F1 x L-15) B7

1,059
1,139

1,151
1,396

1,105
1,267

0,940

Concluzii:
1. A fost selectat şi evaluat material iniţial de ameliorare ce include 4 linii
consangvinizate şi 10 hibrizi – simpli, dubli, backcross şi în trepte de diferită
complexitate.
2. Au fost selectate forme parentale cu inorescenţe mari, la care raportul
dintre lungimea inorescenţei şi talia plantei în primul an de vegetaţie este mai mare
de 68 %.
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3. Au fost evidenţiaţi hibrizi precoci, ce înoresc în luna iunie, cu perioada de
vegetaţie 65 zile, şi hibrizi tardivi cu perioada de vegetaţie 75 zile.
4. Au fost selectate forme parentale cu conţinut înalt de ulei esenţial recalculat la
substanţa uscată: 1,361 %, 1,289 %, 1,280 %, 1,267 %, 1,177 %, 1,105 %.
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ZOOLOGIA
DINAMICA POPULAŢIILOR ŞI PARTICULARITĂŢILE
COMPORTAMENTALE DE MIGRAŢIE A PĂSĂRILOR ACVATICE ŞI
SEMIACVATICE DIN BAZINUL PRUTULUI INFERIOR
Cojan C., Munteanu A.
Institutul de Zoologie al AŞM, Chişinău Republica Moldova
Pentru ornitofauna acvatică şi semiacvatică din cursul inferior al Prutului şi în
general pentru toate speciile migratoare putem vorbi de o migraţie a păsărilor migratoare
şi alta a păsărilor sedentare-parţial migratoare.
Republica Moldova este traversată de trei segmente de migraţie: Sarmatic, Pontic,
şi Est-Elbic, care formează una din principalele căi de migraţie Est-Europeană. Bazinul
Prutului inferior cuprinde toate aceste trei rute de migraţie care traversează ţara
noastră, ind astfel zona în care se înregistrează cea mai intensă migraţie din Rpublica
Moldova.
Cursul Inferior al Prutului, ind foarte aproape de Delta Dunării, concentrează aici
mari aglomerări de păsări, datorită polarizării în această zonă a drumului Est-Elbic,
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Pontic şi Sarmatic. De aici pleacă în evantai drumurile: Est-Elbic pe direcţia NV-SE;
Pontic pe direcţia NNE-SSV; Sarmatic, ce traversează spre Delta Dunării [5,6].
Rutele de migraţie urmăresc zonele favorabile pentru hrănire, odihnă şi zbor care
există între teritoriile de cuibărit şi cartierele de iernare.
Materiale şi metode
Cercetările asupra migraţiei au fost efectuate în perioada 1999 – 2009, în bălţile
din bazinul Prutului inferior (Crihana Veche, Manta, Vadul lui Isac, Iezer, Văleni,
Rezervaţia ştiinţică „Prutul de Jos”). A fost cercetată migraţia păsărilor în toate
aspectele avifenologice, atât în perioada de primăvară, cât şi cea de toamnă.
Dominanţa speciilor acvatice a fost stabilită pe baza axei statice interanuală (ASI)
după formula:
ASI = Emax / N
unde :
- Emax reprezintă efectivul maxim semnalat în cadrul unui grup sistematic pe
perioada de studiu;
- N reprezintă numărul speciilor observate din grupul sistematic respectiv;
Rezultate şi discuţii
În funcţie de deplasările sezoniere realizate de păsări în cursul unui an, se deosebesc
migraţii de toamnă şi de primăvară .
Migraţia de primăvară, numită şi prenupţială, se desfăşoară în intervalul cuprins
între a doua decadă a lunii ianuarie şi a doua jumătate a lunii aprilie. Limitele acestui
interval nu sunt stricte, ele putându-se deplasa în plus sau în minus cu un anumit număr
de zile sau chiar săptămâni, în funcţie de situaţia factorilor climatici [11, 6].
Pe parcursul acestui interval de timp, asistăm la migraţia multor categorii fenologice
de păsări, dar care, sintetic, le putem grupa în oaspeţi de iarnă, specii de pasaj şi oaspeţi
de vară.
De asemenea, considerând ca reper geograc cursul inferior al Prutului, deosebim
specii migratoare care pleacă (oaspeţi de iarnă) şi specii migratoare care sosesc (oaspeţi
de vară). Din acest punct de vedere, migraţia de primăvară poate  difugă (de plecare)
sau ană (de sosire). Direcţia de migrare este S-N. Ceea ce diferenţiază net cele două
tipuri de migraţie sau cartierele de iernare şi de cuibărire ale păsărilor. Pentru speciile
care efectuează migraţia de tip difug, cartierul de iernare este reprezentat de cursul
inferior al Prutului sau de zonele acvatice învecinate , iar cel de cuibărire găsindu-se
în nordul continentului european; pentru păsările care sunt cuprinse în migraţia de tip
an cartierul de iernare este cantonat în zonele din nordul sau sudul Africii, în timp ce
cartierul de cuibărire este reprezentat e de cursul inferior al Prutului, e de alte zone
învecinate.
Migraţia de toamnă, numită şi postnupţială, se desfăşoară în intervalul cuprins
între prima jumătate a lunii august şi prima jumătate a lunii noiembrie. Ca şi în cazul
migraţiei de primăvară, pentru migraţia de toamnă putem grupa păsările, în cele două
categorii fenologice, respectiv oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă şi de pasaj. Potrivit cu
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apartenenţa fenologică a speciilor care efectuează migraţia şi în strânsă legătură cu
sensul în care se desfăşoară, migraţia de toamnă poate  şi ea de tip difug (plecare) şi
de tip an (de sosire). Direcţia de deplasare a păsărilor, pentru toate tipurile de migraţie,
este N-S. Încadrarea speciilor migratoare la un grup sau altul se face, de asemenea, în
funcţie de cartierul de iernare şi de cuibărire al acestora, precum şi de valenţele lor
ecologice [5].
Un tip aparte de migraţie, realizează şi speciile sedentare - parţial migratoare,
desfăşurată în perioada lunilor de iarnă.
Factorul care declanşează migraţia speciilor sedentare - parţial migratoare este
scăderea temperaturii sub - 0°C şi formarea podului de gheaţă pe suprafaţa bălţilor,
care împiedică hrănirea şi odihna păsărilor. Odată ce stimulul limitativ este recepţionat
ca factor de stres, are loc deplasarea spre sud a speciilor sedentare - parţial migratoare,
în grupuri mai mari sau mai mici. Nu există o eşalonare sau o perioadă calendaristică
anume în acest interval al lunilor de iarnă care să poată  desemnată ca reper pentru
începutul sau sfârşitul acestei migraţii atipice de iarnă. O iarnă blândă, fără scăderi bruşte
de temperaturi ale aerului, oferă condiţii prielnice de staţionare a păsărilor sedentare
- parţial migratoare în zonă. Dintre speciile sedentare - parţial migratoare, înregistrate
în cursul inferior al Prutului, amintim: Cygnus olor, Anser anser, Anas platyrhynchos,
Aythya ferina, Fulica atra, Larus ridibundus, Alcedo atthis, Rallus aquaticus, etc.
Migraţia de primăvară. Cercetările au demonstrat că nu toate speciile de păsări
acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior îşi încep migraţia în acelaşi timp.
Există, astfel, în principal două mari valuri de migraţie de primăvară. Păsările ale căror
cartiere de iernare sunt reprezentate de sudul Europei, sau chiar de nordul Africii şi
Orienrtul Apropiat, sunt cele care sosesc în primul val. Astfel, în a doua jumătate a lunii
februarie, începutul lunii martie îşi fac apariţia specii precum Anser anser, Cygnus olor,
Anas platyrhynchos, Aythya ferina, Anas querquedula, Anas crecca, Ardea cinerea,
Egretta alba, Limosa limosa, Numenius arquata, Tringa totanus, etc. Speciile de păsări
ale căror cartiere de iernare sunt situate la sud de Sahel sau în Orientul Mijlociu şi
Îndepărtat ajung mai târziu în teritoriul Prutului inferior, constituind al doilea val de
migraţie. Printre speciile ce constituie migraţiile mai întârziate, amintim: Plegadis
falcinellus, Platalea leucorodia, Egretta gerzetta, Anas strepera, Calidris minuta,
Calidris ferruginea, Gallinago gallinago, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, etc.
Există variaţii şi în ceea ce priveşte perioada din zi, când păsările se deplasează
în timpul pasajului. Astfel, în general, gâştele şi lebedele preferă să migreze noaptea,
deşi în mod normal sunt păsări diurne. Avantajele migraţiei nocturne nu sunt sucient
elucidate, însă teoriile nu lipsesc. Printre cele mai plauzibile cauze se numără cele care
ţin de ziologia păsărilor. Pe timpul nopţii, temperaturile sunt mai scăzute, păsările
ind astfel protejate de supraîncălzire şi, implicit, deshidratare. De asemenea, aerul
ind mai rece, deci mai dens, şi de obicei fără vânt, consumul de energie în timpul
zborului se reduce. Un alt avantaj îl constituie acela că în timpul zilei, păsările au timp
pentru a se hrăni şi a-şi îngriji penajul. Alternanţa: noaptea – zbor, ziua – hrănire, oferă
posibilitatea parcurgerii unor distanţe mari în timp relativ scurt. Neajunsurile acestei
teorii reies din cercetările ce arată că migraţia nu este un proces continuu, păsările
oprindu-se din când în când în diferite puncte de popas, pentru hrană şi odihnă. O altă
teorie susţine că avantajele zborului nocturn rezultă din faptul că păsările sunt ferite
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de prădători, însă atacurile prădătorilor asupra stolurilor mari sunt reduse, dată ind
dicultatea capturării (rareori un prădător atacă şi prinde păsările dintr-un stol mare),
prin urmare nici această teorie nu răspunde pe deplin întrebărilor referitoare la migraţia
nocturnă.
În aspectul prevernal pot  observate în teritoriul studiat, specii aparţinând
ordinelor : Charadriiformes - 25 specii, Anseriformes - 14 specii, Ciconiiformes - 12
specii, Podicipediformes - 4 specii, Pelecaniformes - 2 specii. În unii ani, spre sfârşitul
lunii februarie, păsările oaspeţi de iarnă părăsesc cartierele de iernare, orientându-se
spre nord unde vor cuibări. Acest fenomen, nu este obligatoriu, deoarece în anii 2001,
2003, 2005, 2006 şi 2008, au fost identicate speciile care au iernat în perimetrul zonei
de studiu, până în luna aprilie.
Suprafeţele care nu îngheaţă pe durata iernii, acumulările de ape create în urma
topirii zăpezilor, precum şi ploile abundente de primăvară ce determină inundarea
luncii Prutului, oferă zone cu ape mici, însoţite de surse troce bogate, ce servesc drept
locuri de popas pentru păsările ce se aă în pasaj.
Inundarea luncilor poate  temporară, cum este cazul celor de la Crihana-Veche,
Văleni şi Giurgiuleşti. În aceste zone, apele stagnează până pe la sfârşitul lunii mai,
după care seacă, datorită temperaturilor ridicate şi absenţei precipitaţiilor.
În zonele: Vadul lui Isac, Manta, Paşcani, Colibaşi şi Cahul, luncile pot avea apă
tot timpul anului, ind în egală măsură, loc de popas pentru păsările de pasaj, dar şi loc
propice pentru cuibăritul a numeroase specii de păsări – oaspeţi de vară.
Deşi grupările mari de anseriforme sunt prezente constant, compoziţia lor specică
şi efectivele numerice ale diferitelor specii se modică progresiv.
În migraţia de primăvară din cadrul aspectului prevernal, anseriformele sunt
reprezentate de 2 specii supradominante de anatidae: Anas platyrhynchos şi Anas crecca,
3 specii dominante: Anas querquedula, Anas strepera şi Aythya nyroca, celelalte specii
(Aythya ferina, Anas penelope, Aythya fuligula, Anas clypeata) se încadrează în zona
complementară (gura 1).

Fig. 1 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Anseriformes în
migraţia de primăvară.

În aspectul prevernal din anii 2005 şi 2006, Anas platyrhynchos coboară în
intervalul de dominanţă; zona de supradominanţă în anii 2005 şi 2006 o deţine Anas
crecca şi Anas querquedula. În primăvara anului 2008, Anas crecca, scade ca efectiv
şi se încadrează în intervalul de dominanţă, ind înlocuită de Anas querquedula, ce
devine specie supradominantă pentru această perioadă.
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Realizând o analiză comparativă între anii 1970 – 1992, realizată pe baza rezultatelor
observaţiile realizate de Iu. Averin, A. Munteanu [7], A. Munteanu [10,11] ,V. Ştirbu
[12], I. Ganea, N. Zubcov [8] şi în perioada anilor 1999 – 2008, realizată pe baza
observaţiilor noastre putem arma că, în perioada anilor 1970 – 1992, specie dominantă
în migraţii era Anas platyrhynchos şi Anas strepera.
La Aythya nyroca se observă o scădere numerică constantă. Anas crecca era
încadrată ca specie complementară (gura 2).
Situaţia procesului de migraţie în perioada anilor 1999 – 2008, cunoaşte o schimbare
radicală. Specie supradominantă rămîne Anas platyrhynchos, datorită adaptării foarte
rapide la schimbările de mediu, habitat şi inuenţa factorilor antropici. Anas crecca
urcă din zona de complementaritate în anii 1972 – 1992, în zona de supradominanţă în
perioada anilor 1999 – 2008. Aythya nyroca scade numeric foarte drastic, motiv pentru
care la etapa actuală este inclusă în diverse Liste Roşii de protecţie la nivel european şi
global. Astăzi, Aythya nyroca se aă şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
În luna martie sosesc şi primele exemplare de ciconiiforme, aparţinând speciilor:
Ardea cinerea, Egretta alba, Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Platalea leucorodia.

Fig. 2 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Anseriformes în
migraţie în perioada 1970 – 1992.

Pe ansamblu, populaţia prevernală de ciconiiforme este formată dintr-o specie
supradominantă, Ardea cinerea, două specii dominante, Egretta alba şi Ciconia ciconia,
celelalte specii (Egretta alba, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Ciconia nigra,
Ciconia ciconia), ind complementare (gura 3).

Fig. 3 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Ciconiiformes în
migraţia de primăvară.

Ordinul Charadriiformes, ce include păsările limicole, îşi fac apariţia în cursul
inferior al Prutului în a doua decadă a lunii martie, iar în anii 2005 şi 2007, chiar în
ultimele zile ale lunii februarie, migraţia limicolelor desfăşurându-se până către mijlocul
lunii mai. Păsările limicole poposesc în lungul malurilor mlăştinoase sau în coada
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lacurilor, acoperite cu ape puţin adânci, cu aspect înmlăştinit.Unele specii au un penaj
criptic, făcându-le asemenea unor bolovani de pământ, iar alte specii formează grupări
de sute de indivizi, iar penajul lor pestriţ le asigură un camuaj perfect în ierburile încă
scunde şi de culoare brun-verzuie. În medie, valoarea dominanţei, de-a lungul perioadei
de studiu, a înregistrat-o Vanellus vanellus - ind şi specie supradominantă, Limosa
limosa - ind specie dominantă, iar celelalte specii (Tringa erythropus, Numenius
arquata, Philomachus pugnax, Calidris ferruginea, Limicola falcinellus, etc.) ind
complementare (gura 4).

Fig. 4 Dinamica efectivelor
pupulaţiilor de Charadriiformes în
migraţia de primăvară.

În luna aprilie, aspectul general al populaţiilor de limicole se modică profund;
deoarece, unele specii au apariţii neregulate.
În această perioadă, în timp ce unele păsări poposesc în zona studiată doar pentru a-şi
reface rezervele care să le permită continuarea călătoriei până la ariile de reproducere
din nordul Eurasiei, unii oaspeţi de vară îşi încep sezonul reproductiv.
În cursul lunii aprilie, apar în ecare an la Cahul, Văleni şi Rezervaţia ştiinţică
«Prutul de Jos», grupurile de cormorani - Phalacrocorax carbo şi Phalacrocorax
pygmeus. Aceste păsări îşi fac apariţia în penaj de nuntă şi vor rămâne pentru cuibărit
în coloniile amenajate în sălcii, de unde, spre sfârşitul lunii august, vor apare juvenilii
în lecţiile de zbor.
Migraţia de toamnă, numită şi postnupţială este caracterizată prin deplasările
realizate de speciile de păsări acvatice şi semiacvatice migratoare din bazinul Prutului
inferior din cartierele de cuibărit înspre cartierele de iernare, parcurgând uneori distanţe
de sute şi mii de kilometri.
Din cele 75 de specii acvatice şi semiacvatice din zona Prutului inferior, 56 de
specii migrează toamna între Europa şi Africa sau între Europa şi Asia [2]. Cele mai
multe specii migrează prin estul Mării Mediterane. Înainte de migraţie, păsările recurg
la acumularea unui strat sucient de grăsime care să le permită zborul către sud cu cât
mai puţine opriri. În locurile de pasaj, aceste păsări acumulează un strat de grăsime cât
mai gros, într-un timp relativ scurt. Acumularea de grăsime sub piele necesară arderilor
metabolice rămâne cerinţa de bază pentru începerea migraţiei şi se aă sub un control
al enzimelor şi hormonilor din corp. Prin arderile metabolice se furnizează energia
necesară atât supravieţuirii, cât şi activităţii muşchilor pectorali ce sunt implicaţi în
mişcarea aripilor. Astfel, la păsările acvatice, la care aproximativ 30 – 35% din greutatea
corpului este grăsime, este posibil zborul pe o durată de aproximativ 100 de ore şi pe
o distanţă de 2500 – 3000 de km, cu condiţia să nu existe vânturi puternice împotriva
direcţiei de zbor [3].
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Lunile corespunzătoare migraţiei de toamnă sunt septembrie-octombrie, chiar şi
noiembrie, interval caracterizat prin continuarea migraţiei de toamnă în bazinul inferior
al Prutului, începută încă din august.
Dominante sunt grupul păsărilor de pasaj, ce poposesc pe aceste meleaguri, doar
pentru popas, hrănire şi refacerea rezervelor adipoase, specii care iernează în regiunile
sudice şi nord-estice ale R. Moldova.
Majoritatea păsărilor acvatice şi semiacvatice sunt grupate în stoluri ce reunesc
zeci - în cazul ciconiiformelor, sute sau chiar mii de indivizi, în cazul anseriformelor,
laridelor şi limicolelor.
În cazul populaţiilor de limicole, pe durata aspectului autumnal, acestea se modică
profund de la o lună la alta sau de la o saptămână la alta.
Pe ansamblu, în luna septembrie, în populaţiile de păsări limicole există două specii
supradominante: Vanellus vanellus şi Limosa limosa, trei specii dominante sunt: Tringa
totanus, Tringa erythropus şi Numenius arquata, celelalte specii găsindu-se în sfera de
complementaritate: Calidris minuta, Calidris temminckii, Calidris ferruginea, Limicola
falcinellus, Lymnocryptes minimus, Tringa nebularia şi Tringa glareola (gura 5).

Fig. 5 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Charadriiformes în
migraţia de toamnă.

Populaţia de ciconiiforme este formată în sezonul autumnal din speciile: Ardea
purpurea, Platalea leucorodia, Egretta alba, Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Ardea
cinerea, Nycticorax nycticorax şi Ciconia nigra.
Pe durata lunii septembrie, Ardea cinerea şi Egretta alba au fost constatate specii
supradominante, în vreme ce Egretta garzetta, Ciconia nigra şi Plegadis falcinellus au
fost specii dominante, iar celelalte specii (Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Ixobrychus
minutus, Nycticorax nycticorax, etc.) sunt complementare (gura 6).

Fig. 6 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Ciconiiformes în
migraţia de toamnă.
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Anseriformele îşi continuă migraţia, începută încă din sezonul serotinal. Pe
ansamblu Anseriformele sunt reprezentate de 3 specii de anatidae supradominante: Anas
platyrhynchos, Anas crecca, Anas querquedula ; 5 specii dominante: Anas strepera,
Aythya ferina, Anas penelope, Aythya nyroca şi Aythya fuligula ; celelate specii (Anas
clypeata) ind complementare (gura 7).

Fig. 7 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Anseriformes în
migraţia de toamnă

În anul 2003, Anas platyrhynchos scade ca efectiv şi este încadrată în zona
de dominanţă. În anii 2007 şi 2008, Anas strepera creşte numeric şi devine specie
supradominantă alături de Anas platyrhynchos, Anas crecca şi Anas querquedula. În
anul 2001, datorită inundării luncii Prutului în totalitate şi prezenţa sezonului ploios,
oferind o bogată sursă trocă, Aythya nyroca devine specie dominantă, alături de Anas
platyrhynchos, Anas crecca şi Anas querquedula. În anul 2002, Anas crecca scade
numeric şi se încadrează din zona de supradominanţă, în zona de dominanţă.
Migraţia este în conceptul multor specialişti [2], ca un maraton, în care viteza de
zbor nu este neapărat importantă. Important este ca pasărea să ajungă cu succes la locul
destinat. S-a constatat că masculii iernează în cartierele de iernare mai spre nord, pentru
a se întoarce mai devreme în migraţia de primăvară, spre locurile de cuibărit, unde îşi
xează teritoriile de reproducere.
Timpul de plecare, timpul de hrănire şi odihnă în locurile de popas sunt determinate
de condiţiile atmosferice dar şi de statutul ziologic al ecărei specii în parte [4].
Vânturile slabe ce urmează perioadelor cu anticicloni sunt cele ce favorizează plecarea.
Vânturile puternice nu favorizează, decât speciile limicole ce zboară deasupra oceanelor
sau mărilor. În timpul migraţiei de toamnă, totuşi, apar cel mai des vânturi dominante
ce se deplasează în direcţie inversă rutelor de migraţie. De aceea migraţia se petrece în
valuri. „Valurile” de deplasare toamna sunt mult mai evidente decât cele de primăvară.
Ele se produc pe perioade destul de scurte, urmate de popasuri, după care procesul se
reia. O altă explicaţie ţine de migraţia separată a populaţiilor de păsări din ariile de
reproducere.
Din cauza nebulozităţilor, în migraţia de toamnă apar şi probleme de orientare
a păsărilor sau de încetare a migraţiei, care uneori este urmată de moartea păsărilor.
Dezorientarea apare atunci când navigaţia este îngreunată din cauza plafonului de
nori foarte gros şi a precipitaţiilor abundente, care duc la o vizibilitate scăzută. Dacă
perioadele de nebulozitate sunt lungi, mortalitatea creşte. Cele mai multe opriri în
migraţia de toamnă sunt cauzate de vânturile joase datorate anticiclonilor. Vânturile
joase în condiţiile unei presiuni atmosferice înalte duc la oprirea migraţiei mai ales în
cazul juvenililor.
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În ceea ce priveşte înălţimea de zbor, se pare că păsările ce se deplasează în cursul
zilei zboară la înălţimi mai joase, faţă de cele care zboară în timpul nopţii, din motive
încă neclare [2]. Cercetările au arătat că cea mai mare densitate de păsări se înregistrează
la înălţimi medii de 300 – 350 m. Abundenţa cea mai mare se înregistrează între 150
– 450 m. Studiile pe bază de radar arată că foarte puţine păsări zboară la înălţimi de
peste 900 m şi aproape niciodată sub 30 m. Urmărind imaginile pe radar, se constată
că păsările acvatice, care pleacă imediat după lăsarea întunericului, câştigă repede
altitudine. Altitudinea de zbor scade de la miezul nopţii către răsăritul soarelui. În
general, păsările încearcă să găsească acea altitudine la care vântul le este prielnic.
În ceea ce priveşte tehnica de zbor, păsările acvatice dau relativ repede din aripi,
pentru ca apoi să-şi strângă aripile pe lângă corp şi să înainteze în masa aerului. Astfel
înaintează şi pierd puţin din înălţime, după care se înalţă iarăşi. În această poziţie corpul
poate înainta mai uşor, fără să frâneze, datorită formei sale aerodinamice, care îi permite
ridicarea fără a da din aripi.
Avantajul păsărilor migratoare pe distanţe mai scurte, rezidă în aceea că la
întoarcerea în migraţia de primăvară au succes fără concurenţă la resursele naturale şi
la locurile de cuibărit (e cele de pe sol, e cele din coronamentul arborilor). Perioada
de cuibărit începe cât mai devreme posibil, în funcţie de factorii climatici. Consumul
de energie este redus şi este evitat hazardul care poate interveni în migraţia de distanţe
lungi [1].
Concluzii:
- S-a stabilit migraţia în „valuri” a păsărilor acvatice atât la pasajul de primăvară,
cât şi la cel de toamnă. Migraţia în valuri este determinată de apartenenţa păsărilor la
diferite populaţii din cartierele de reproducere şi de starea vremei;
- La migraţia de primăvară anatidele sunt reprezentate de 2 specii supradominante
(Anas platyrhynchos, Anas crecca) şi 3 specii dominante (Anas querquedula, Anas
strepera, Aythya nyroca), iar la cea de toamnă - 3 specii supradominante (Anas
platyrhynchos, Anas crecca, Anas querquedula) şi de 5 specii dominante (Anas strepera,
Aythya ferina, Anas penelope, Aythya nyroca, Aythya fuligula);
- Analiza comparativă a dinamicii efectivelor unor specii de raţe pe parcursul a
patru decenii demonstrează că Anas platyrhynchos a rămas specie supradominantă,
Anas crecca a trecut din categorie complemntară la cea de supradominantă, iar Aythya
nyroca de la dominantă a devenit periclitată, inclusă în Cartea Roşie a Moldovei şi a
Europei.
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INSECTELE - SURSE NETRADIŢIONALE DE PREPARATE CU
EFECTE TERAPEUTICE
Ciuhrii Veaceslav
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Insectele prezintă cel mai numeros grup de organisme de pe Terra. Numărul
speciilor se estimează aproximativ între 1 şi 2 milioane, ceea ce constituie 70-90%
din numărul total de specii de organisme contemporane. Diversitatea lor enormă, dar
şi legătura nemijlocită cu specia umană a cauzat larga lor utilizare în calitate de hrană,
medicamente şi materiale chimice [2].
Explorarea şi industrializarea insectelor în lume se caracterizează prin divizarea în
patru nivele specice. Primul nivel îl constituie utilizarea directă a biomasei insectelor
şi a metaboliţilor lor, istoria căreia numără câteva milenii. Acestui nivel îi aparţine
apicultura şi sericicultura, precum şi tradiţiile gastronomice şi medicale ale multor
popoare care utilizează de secole în calitate de hrană şi preparate terapeutice biomasa
multor insecte aşa ca: Eupolyphaga sinensis, Opisthoplatia orientalis, Aspongopus
chinensis, Martianus dermestoides, Polyrhachis vicina, Hepialus spp, Vespa,
Hydrillodes repugnalis, Tenebrio molitor. Tot la acest nivel de utilizare se atribuie şi
implicarea polenizatorilor, ca de exemplu Megachile rotundata, Osmia cornifrons,
Osmia excavata, precum şi a insectelor ornamentale, în special a uturilor, în diferite
activităţi umane [27].
Al doilea nivel de utilizare al insectelor este cel al implicării lor în controlul
biologic al dăunătorilor prin impactul paraziţilor naturali ai insectelor – provocatoare
de îmbolnăviri la plantele agricole şi animalele domestice. Printre speciile utilizate
la acest nivel se numără Trichogramma spp., Coccinella septempunctata, Chrysopa
sinica, Anastatus sp., pentru care sunt elaborate deja tehnologii de cultivare în masă
[27].
Extragerea substanţelor cu activitate biologică înaltă din biomasa de insecte,
precum şi sinteza chimică a analogilor acestor substanţe constituie cel de-al treilea
nivel de utilizare a insectelor în practica umană. Aici se atribuie sinteza de feromoni,
care sunt utilizaţi pentru reglarea numerică a dăunătorilor, şi a insectelor de impotranţă
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industrială (aşa ca viermii de mătase). O utilizare largă a obţinut şi veninul diferitor
specii de insecte, în special de albine şi viespi. În ultimul timp o întrebuinţare foarte
largă capătă substanţele bioactive din larve şi ouă de diferite specii de insecte [8, 9].
Cel mai scientointensiv nivel de utilizare a insectelor în practica umană este cel
de tratare a insectelor în calitate de „bioreactoare” pentru producerea peptidelor de
uz medicinal şi veterinar. Astfel, numeroase gene străine sunt cu succes introduse
in genomul insectelor, iar expresia lor asigură obţinerea unei cantităţi importante de
produse specice [8, 19, 22].
Din cele mai vechi timpuri insectele şi substanţele extrase din biomasa lor au fost
folosite în calitate de resurse terapeutice în sistemele medicale ale diferitor popoare,
uneori acordându-li-se proprietăţi mistice. Necătând la faptul, că în cadrul multor
culturi umane insectele se consideră a  inţe „dezgustătoare” şi „murdare”, multe
specii sunt utilizate de către om în stare nativă, gătite, în formă de infuzii, unguente,
atât în scopuri prolactice, cât şi terapeutice [3]. Viermii de mătase (Bombyx mori)
se utilizează în medicina tradiţională chinezească de mai mult de 3 milenii [28], iar
larvele de muşte sunt recunoscute de secole ca remediu benec pentru tratamentul
rănilor infectate [21].
Utilizarea insectelor şi a produselor obţinute din ele în scopuri terapeutice este
cunoscută sub denumirea de entomoterapie, elementele căreia pot  descoperite la
diferite culturi umane din cele mai vechi timpuri. De exemplu, păduchii se utilizau
contra febrei, gândacii la gratar, sau prăjiţi în ulei – contra durerilor de urechi, cicadele
prăjite se utilizau la tratamentul bolilor vezicii urinare, lăcustele – contra enurezei,
iar în stare uscată ori infuzate în vin – contra muşcăturilor de scorpion. Larvele de
cărăbuş Melolontha vulgaris se utilizează la tratarea rănilor şi a reumatismului, iar
gândacii maturi infuzaţi în vin erau consideraţi un remediu favorabil contra anemiilor
şi epilepsiei.
Interacţiunea la nivel medical între inţa umană şi insecte trezeşte în prezent interesul
multor cercetători, care sunt preocupaţi de extragerea şi descrierea diferitor compuşi
din insecte, caracterizaţi prin activitate farmacologică. În aşa fel, insectele devin o nouă
frontieră în chimia produselor naturale [2]. Este cert cunoscut faptul, că insectele sunt
extrem de prolice în ce priveşte producerea de compuşi chimici – feromoni implicaţi
în sistemele de alarmă şi reproducere, substanţe destinate protecţiei, aşa ca veninurile şi
toxinele [17]. În lista produselor de origine entomologică se numără compuşi cu activitate
antianemică, iritativă, cardioactivă, neurotoxică, imunomodulatoare, anticancerigenă,
antitrombică, enzime care asigură biodegradarea xenobioticelor, proteine luminiscente,
peptide antimicrobiene ş.a. [2, 23, 24].
Deşi entomoterapia are rădăcini adânci în istoria medicală, acest domeniu este
destul de vag cunoscut în lumea academică. O istorie deosebită se remarcă în medicina
tradiţională chineză, unde medicamentele derivate din insecte sunt utilizate de mult
timp prin administrare atât în mod extern, cât şi pe cale orală. Acestea de obicei nu
se utilizează în monoterapii, ci în combinare cu extracte din plante în cadrul unor
reţete tradiţionale şi experimentale. Numărul prescripţiilor şi a formulelor tradiţionale
medicinale chineze care implică produse derivate din insecte ajunge la 1700 [8].
Ştiinţa medicală contemporană a înregistrat în ultimul timp progrese considerabile
datorită metodelor avansate de studiu în domeniul chimiei şi farmacologiei, care
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au devenit accesibile. S-au încununat de succes cercetările orientate spre izolarea
produselor chimice din biomasa insectelor şi aprecierea lor din punct de vedere
farmacologic. În aşa mod a fost conrmată prezenţa diferitor terpenoide, glucide, alcooli
organici, saponine, glicozide polifenolice, chinone şi substanţe cianogenice, alcaloizi,
lipide, hormoni, care provin din insecte adulte, larve, ouă, exuviu, coconi şi diferite
secreţii ale insectelor [2,29]. Aceste substanţe au manifestat acţiune antibacteriană,
imunocorectoare, antiinamatoare, antioxidantă [8].
În tabel sunt prezentate unele dintre cele mai des citate rezultate, referitoare la
extragerea, identicarea şi testarea terapeutică a produselor de origine entomologică
[2].
O recunoaştere relativ largă au căpătat-o proteinele cu efect antibacterian pronunţat,
extrase din biomasa de insecte, aşa ca : cecropinele A şi B (din Hyalophora cecropia),
sarcotoxinele IA, IB, IC (din Sarcophaga peregrine), sapecina (din Sarcophaga
peregrine), defensina, drozomicina, mecinicovina (din Drosophyla melanogaste ),
atacina (din Bombyx mori), diptericina (din Drosophyla melanogaster), moricina (din
Bombyx mori), drosocina (din Bombyx mori) [12, 26, 29]. De asemenea a fost stabilit, că
cecropina obţinută din biomasa de Hyalophora cecropia, ind activă contra bacteriilor
Gram(+), manifestă un efect antibacterian Gram(-) pronunţat. Proteina cu activitate
neurătoxică pompilidotoxină (PMTXs) a fost descoperită la Anoplius samariensis şi
Pseudagenia maculifrons în cadrul unui studiu, ce implica diferite veninuri de viespi.
În cadrul aceluiaşi studiu a fost descoperită enzima catarg cu efect degranulativ eumenin mastoparan-AF, care a fost identicată în componenţa veninului din cea mai
des întâlnită în Japonia specie de viespe Anterhynchium avomarginatum. Autorii
armă, că aceste toxine au nu numai un rol important în cercetările fundamentale din
domeniul neurologiei, ci şi în extinderea listelor de agenţi terapeutici pentru combaterea
dereglărilor neurologice [15].
Tabel. Exemple de compuşi chimici şi produse cu efect farmacologic
Taxonul de insecte

Compusul chimic/produsul

Acţiunea
farmacologică

Hyalophora cecropia

Cecropină A şi B

Antibacteriană

Sarcophaga peregrine

Sarcotoxina IA, IB, IC; sapecină

Antibacteriană

Drosophyla melanogaster

Defensină, diptericină,
mecinicovină, drozomicină

Antibacteriană

Bombyx mori

Atacină, moricină, drosocină

Antibacteriană

Anoplius samariensis

Pompilidotoxină (PMTXs)

Neurotoxică

Pseudagenia (Batozonellus) maculifrons.

Pompilidotoxină

Neurotoxică

Anterhynchium avomarginatum micado

Eumenin mastoparan-AF

Degranularea
peptidelor

Lytta vesicatoria

Cantaridină

Vesicantă

Phoenicia sericata

Allantoină

Antibacteriană

Catopsilia crocale

Isoxantopterină

Anticancer

Allomyrina dichotomus

Dichostatină

Anticancer

Tetragonisca angustula angustula

Miere

Antibacteriană

Apis mellifera

Miere Propolis

Antibacrteriană
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Substanţe cu proprietăţi anticancer evidente, astfel ca isoxantopterina şi
dicostatina au fost izolate din aripioarele uturelui african de sulf (Catopsilia crocale)
şi din membrele rădaştei taivaneze (Allomyrina dichotomus). Încă în anii 80 ai secolului
trecut a fost efectuat un screening a compuşilor extraşi din biomasa a peste 800 specii
de artropode, inclusiv insecte, în cadrul căruia au fost selectate aproximativ 4% dintre
ele, cele care au manifestat proprietăţi anticancer [10].
Un produs extrem de atrăgător de origine entomologică este chitozanul, un derivat
al chitinei. Acesta este utilizat cu succes pentru reducerea nivelului colesterolului
seric, în calitate de anticoagulant, ca agent de cicatrizare a rănilor, antibacterian contra
patogenilor din sânge şi de pe piele, ca agent de transportare a medicamentelor prin
membranele biologice. Acest compus se utilizează la confecţionarea lentilelor de
contact [2].
Alantoina este un compus secretat activ de către larvele de muşte, care se hrănesc
cu ţesuturi necrotizate. Pornind de la aceasta, terapia rănilor superciale şi profunde
infectate cu elemente gangrenoase prin intermediul larvelor de muscă este foarte
răspândită şi simplu de realizat. Aici sunt incluşi trei factori succesivi: larvele înlătură
ţesutul necrotizat infectat prin dizolvarea lui, distrug bacteriile, care provoacă infecţia
prin eliminarea substanţei bactericide şi stimulează proliferarea ţesutului sănătos [21].
În componenţa biomasei muştei spaniole (Lytta vesicatoria) au fost depistate
cantităţi considerabile de cantaridină, care manifestă un efect notabil asupra sistemului
urogenital la vertebrate. Această substanţă în trecut se utiliza în calitate de afrodiziac
remarcabil, iar în prezent se utilizează în zootehnie pentru împerecherea unor animale
domestice şi în medicină pentru tratarea maladiilor tractului urinar. În acelaşi timp
trebuie de menţionat înalta toxicitate a acestei substanţe, chiar în doze mici, care la
supradozare poate provoca gastroenterite serioase şi nefrită acută. Doza de 30 mg de
cantaridină este considerată letală [2]. Aceeaşi substanţă izolată din ţesuturile Mylabris
spp. a manifestat acţiune anticancerigenă pronunţată [11, 22, 25].
O varietate largă de substanţe bioactive a fost descoperită în componenţa
salivei insectelor hematofage. Cele mai multe cunoştinţe sunt acumulate referitor
la componentele salivei ţânţarilor, care conţine substanţe vasodilatatoare, apiraze,
amilaze, factori de reglare a metabolismului tisular. Compusul maxidiliana descoperit în
componenţa salivei de ţânţar este unul din cei mai performanţi vasodilatatori cunoscuţi
în prezent [13]. În acelaşi tip de salivă a fost descoperit şi unul din anticoagulanţii, care
în prezent se utilizează în timpul intervenţiilor chirurgicale pe cordul deschis [14].
Este evident, că varietatea enormă a substanţelor cu activitate biologică înaltă
depistate în biomasa ori produsele activităţii vitale ale insectelor a apărut pentru a
satisface anumite necesităţi ale organismului, în cea mai mare parte pentru a asigura
integritatea lui biologică – deci a realiza funcţia imună. Insectele, ca şi toate celelalte
organisme de pe Terra suportă presingul permanent al patogenilor şi paraziţilor.
Înlăturarea acestui pericol este realizată de către diferite ţesuturi şi organe, însă rolul
de bază îl are sistemul imunitar, care de rând cu recunoaşterea, izolarea şi înlăturarea
elementelor străine asigură dezvoltarea normală a organismului, nimicirea celulelor
canceroase ş.a.
În formarea răspunsului imun la insecte participă multipli factori celulari şi umorali.
Imunitatea celulară asigură protecţia insectelor de agenţii patogeni prin intermediul
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fagocitozei, încapsulării şi sintezei melaninei şi derivatelor ei, care sunt toxice pentru
bacterii [29]. Procesele menţionate mai sus sunt realizate de către trei tipuri de celule
imunocompetente: plasmocite, lamelocite şi aşa numitele crystal cells - celule ce
sintetizează fenoloxidaza. Publicaţiile ştiinţice de ultima oră indică tot mai convingător
asupra implicări în recunoaşterea „self – nonself” şi a receptorilor de diferite tipuri
(scavenger ori SRs, Ig-like, pattern-recognition receptors ş.a.), structural asemănători
cu proteinele complexului principal al histocompatibilităţii, cunoscut pentru animalele
vertebrate [4, 16].
Majoritatea cercetărilor efectuate în diferite ţări ale lumii asupra răspunsului imun
al insectelor se referă de obicei la mecanismele imunităţii înnăscute (nespecice), în
special la studiul diferitor peptide antimicrobiene (PAM). De exemplu, la drozolă au
fost descoperite până în prezent 20 gene PAM, produsele peptidice ale cărora manifestă
activitate antimicrobiană. Aşa, drozomicina şi mecinicovina acţionează ca fungicide,
defensina stopează dezvoltarea bacteriilor Gram(+), atacina, cecropina, dipterina şi
drozocina manifestă activitate contra bacteriilor Gram(-) [12].
Implicarea mecanismelor imunităţii umorale la insecte are loc atunci, când paternii
moleculari de pe suprafaţa celulei microbiene vin în contact cu celule imunocompetente
şi se activează receptorii corespunzători. Ca urmare se lansează transducţia de semnal,
ce activează transcripţia genelor antimicrobiene şi sinteza proteinelor corespunzătoare.
La insecte sunt bine studiate două căi de transmitere a semnalului. Prima cale – Toll
(Toll-signaling pathway) se include de obicei la interacţiunea receptorilor cu celulele
fungale, virale ori bacteriene Gram(+). Calea Imd (Immune deciency pathway) se
include la interacţiunea peptidoglicanului din peretele celular al bacteriilor Gram(-) cu
receptorii celulelor imunocompetente ale insectelor. În ambele cazuri are loc activarea
unor chinaze intracelulare şi transmiterea semnalului recepţionat spre nucleu. Activarea
factorului de transcriere nucleară (IkB) în cazul transducţiei de semnal Toll provoacă
translocarea IkB în nucleu şi transcripţia genelor antimicrobiene [5, 6]. A fost stabilit,
că sinteza peptidelor antimicrobiene cu lanţ scurt este doar o parte a răspunsului imun
la infecţie. La drozolă, de exemplu, au fost indenticate 543 gene, transcripţia cărora
se intensică în cazul infecţiei. Produsele expresiei acestor gene sunt deja cunoscutele
peptide antimicrobiene, proteine ce participă la recunoaşterea paternilor moleculari
de la suprafaţa celulei patogenului şi în fagocitoză, proteine ce participă la generarea
formelor active ale oxigenului peptide, precum şi proteine, acţiunea cărora încă nu se
cunoaşte [8,18].
Rolul de bază în funcţionarea sistemului imun la aminalele pluricelulare le aparţine
proteinelor din superfamilia imunoglobulinelor, care au apărut la procariotele primitive
şi au evoluat prin divirgenţă şi specializare până la actuala lor enormă diversitate [8].
Vertebratele produc sute de mii de variante ale imunoglobulinelor - mult mai multe
decât gene în genom. Această diversitate de proteine de protecţie se realizează prin
rearanjamente genomice în limfocite. În genomul iniţial lipsesc gene de anticorpi în
sine, dar există „seturi de bare” – secvenţe nucleotidice asemănătoare, dar neidentice. În
procesul de maturizare a limfocitelor enzimele specice „croiesc” aleatoriu materialul
din sectoarele corespunzătoare de ADN şi asamblează gene funcţionale. Numărul
teoretic posibil al acestor gene la om este de aproximativ 3 milioane. Imunitatea
adaptivă (dobândită) se formează datorită faptului că aceste limfocite, anticorpii cărora
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se asociază mai bine cu antigenii agentului infecţios proliferează mai intens ca altele.
În continuare genele corespunzătoare, datorită mutaţiilor şi selecţiei asuigură sinteza
produselor perfect ajustate la agentul patogen care cauzează infecţia respectivă [6].
Mecanismele descrise mai sus lipsesc la nevertebrate. Un timp îndelungat oamenii
de ştiinţă au considerat, că insectele se pot „descurca” doar cu imunitatea înnăscută,
nespecica, precum şi cu un număr relativ mic de proteine imune, genele cărora sunt
prezente în liniile embrionare. Având în vedere evoluţia rapidă şi diversitatea enormă
a microorganismelor, ar  uimitor ca nevertebratele să supravieţuiască cu un asemenea
bagaj. Acum este demonstrat, că la insecte se manifestă atât imunitatea dobândită,
specică, cât şi memoria imunologică. Cercetările de ultimă oră au adus explicaţii, care
ne ajută să ne apropiem de taina imunităţii uimitoare a insectelor.
Atenţia imunologilor de la Universitatea Johns Hopkins (Baltimore, SUA) a
fost atrasă de o genă foarte neobişnuită, prezentă atât la insecte, cât şi la vertebrate.
Unele dintre mutaţiile acestei gene, numită DSCAM (Down syndrome cell adhesion
molecule) sunt asociate cu sindromul Down. La insecte gena este responsabilă pentru
reglementarea creşterii axonilor şi aparţine superfamiliei imunoglobulinelor. Odată ce
de pe gena cu pricina este transcrisă copia ei ARN, intronii sunt înlăturaţi de către
enzimele specice (proces cunoscut sub numele de splicing), şi deja această molecula
de ARNm matură este folosită pentru sinteza proteinelor. Din aceiaşi moleculă de ARN
imatur uneori pot  proiectate mai multe versiuni ale ARN-ului matur (de exemplu,
prin recombinarea sau îndepărtarea selectivă a unor exoni. Acest fenomen este numit
splicing alternativ şi datorită lui aceiaşi genă poate codica diferite proteine. Gena
DSCAN conţine 21 exoni, trei dintre care au mai multe copii (nr.4 – 14; nr.6 – 30; nr.10
- 38). În rezultatul splicing-ului alternativ pot  obţinute 15 960 proteine receptoare
diferite. Experimentele efectuate asupra ţânţarului Anopheles gambiae au arătat că
blocarea articială a genei DSCAN duce la scăderea rezistenţei insectei la infecţii, iar
în hemolimfa indivizilor afectaţi începe dividerea activă a bacteriilor. E de menţionat
şi faptul, că variantele splicing ale DSCAM posedă o anitate sporită faţă de acel
agent patogen, care a provocat sinteza ei. Rezultatele obţinute permit de a presupune,
că prin diversitatea sa DSCAM este foarte asemănătoare cu antigenele la animalele
vertebrate [4, 6]. În acelaşi timp urmează să menţionăm, că cercetările efectuate
asupra genei DSCAM la mamifere arată, că la animalele mai evoluate numărul de
splicing-variante este mult mai mic şi se limitează de fapt la 3 [1]. În cazul mamiferelor
funcţia predominantă a acestei gene este implicarea produselor expresiei ei în reglarea
proceselor nervoase, iar răspunsul imun este asigurat de anticorpi specici generaţi de
sistemul imunitar.
Ţînţarul Anopheles gambiae este purtătorul şi transmiţătorul unui agent patogen
extrem de periculos – plasmodiului malariei. Înţelegerea detaliată a mecanismului
imunităţii înăscute la această insectă, precum şi a modului în care recunoaşte agentul
patogen, ar putea  utilizate pentru dezvoltarea strategiilor de control alternativ al
malariei.
Generalizând cele expuse mai sus, menţionăm, că insectele, ind cea mai
numeroasă grupă de organisme şi având o istorie de colonizare a uscatului de peste 500
milioane de ani şi-au creat pe parcursul evoluţiei mecanisme perfecte de recunoaştere
a materialului biologic străin şi de protejare a integrităţii sale biologice. Cunoaşterea
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acestor mecanisme oferă omenirii benecii incontestabile, cum ar : obţinerea unui
număr nelimitat de produse cu activitate biologică înaltă din biomasa şi produsele
activităţii vitale a insectelor; controlul ecient al maladiilor transmise prin intermediul
insectelor şi a proceselor entomodependente în agricultură; utilizarea în calitate de
modele experimentale pentru studiul infecţiilor de diferită natură a insectelor ş.a.
Pătrunderea în tainele cele mai mici ale lumii vii, dar mai ales, descifrarea mesajelor,
ce vin de la mai bine de 70% de vieţuitoare de pe Pământ, ne apropie vertiginos de
integrarea armonioasă a speciei umane în natură.
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PARTICULARITĂŢILE STRUCTURAL-FUNCŢIONALE ALE
POPULAŢIILOR SPECIILOR DE PEŞTI DIN RÂUL BÂC
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Introducere
Cunoştinţele referitoare la particularităţile structural-funcţionale ale populaţiilor
speciilor de peşti din r. Bâc reprezintă date importante ce permit stabilirea schimbărilor
succesionale în ihtiocenoza acestui ecosistem şi nu în ultimul rînd elucidează gradul
de stabilitate al acestuia. Ihtiofauna râului Bâc este supusă unei inuenţe antropice
puternice şi reieşind din aceasta, scopul cercetărilor noastre a fost determinarea gradului
de impact asupra componenţei specice a ihtiofaunei, structurii gravi-dimensionale, de
vârstă şi de sex a populaţiilor acestor specii, ritmului lor de creştere, cât şi alţi indici
importanţi care oglindesc starea ei şi potenţialul de adaptare în condiţiile ecologice
existente. Mai mult ca atât, această abordare în aspect biologo-ecologic pentru speciile
de peşti din râul Bâc n-a fost anterior elucidată în lucrările de specialitate.
Materiale şi metode
Materialul ihtiologic a fost colectat în anii 2004-2008, xat în formol de 4%, ulterior
prelucrat şi analizat. Speciile de peşti au fost capturate prin mijloace clasice (năvodaşul
cu lungimea=4m, latura ochiului=5mm), apartenenţa specică s-a determinat cu ajutorul
determinatoarelor de specialitate [1, 2, 4, 5, 6]. Au fost supuse analizei biometrice
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360 exemplare de peşti. Corelaţia lungime – greutate şi estimarea ritmului de creştere
prin metoda Bertalanffy reprezintă indici importanţi în evaluarea stării funcţionale a
resurselor ihtiofaunistice din ecosistemele acvatice. Metodologia de calcul [3, 7] a
acestor parametri este prezentată în tabelele 2 şi 7.
Rezultate şi discuţii
Conform datelor analizate, structura de vârstă a populaţiilor de peşti este prezentată
de 7 grupe de vârstă (0+-6 ani): zvârluga – 7 grupe (0+-6 ani); murgoiul balţat, carasul
argintiu, obleţul şi boarţa prin 6 grupe (0+-5 ani); porcuşorul – 4 grupe (0+- 4 ani).

Fig. 1. Repartiţia grupelor de vârstă în cadrul populaţiilor din r. Bâc

În structura de vârstă (Fig.1.) la populaţiile de murgoi bălţat predomină numeric
indivizii de 3 şi 4 ani. La boarţă are loc o descreştere semnicativă a efectivului în
grupele superioare de vârstă. Cât ţine de populaţiile de zvârlugă, se constată o structură
de vârstă optimală şi echilibrată numeric, având un efectiv mai înalt a grupei cu vârsta
de 3 ani.
La caras argintiu predomină grupele de 0+ şi 2 ani cu tendinţă de descreştere
numerică a grupelor de vârstă superioare. La populaţiile de obleţ se constată ponderea
numerică a grupei de vârstă 0+ şi 2 ani cu o diminuare nesemnicativă în grupele
de vârstă mai superioare. În structura de vârstă a porcuşorului predomină grupele de
2 şi 3 ani (aproximativ 50%), având un potenţial reproductiv populaţional înalt. Dar
investgaţiile noastre au demonstrat că aceste populaţii sunt relativ izolate (sectorul
superior), ca factori limitativi servind caracteristica hidrobiotopului, cât şi intensitatea
inuenţii antropice.
Raportul sexelor la majoritatea speciilor analizate de peşti cu ciclul vital scurt
demonstrează o prevalare numerică a femelelor, ind unul din mijloacele adaptive de
menţinere a efectivului populaţional, în condiţiile impactului antropic (Tabelul 1.).
Creşterea lentă şi dimensiunile mici ale indivizilor asigură densitatea lor mare, în
condiţiile unor resurse troce relativ limitate. Referindu-ne în particular la murgoiul
bălţat (Tabelul 2.) am constatat un ritm de creştere sporit, caracteristic speciilor de talie
mică cu durata scurtă a vieţii, fapt dovedit de valorile parametrului k (0,259 pentru
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lungime şi 0,149 pentru greutate). În ecosistemul acvatic a r. Bâc această specie nu
depăşeşte lungimea de 10,2 cm şi greutatea de 11,4 g.
Tabelul 1. Raportul sexelor la unele specii de peşti în r. Bâc
Speciile de peşti
Murgoi bălţat
Boarţă

Masculi
59,34 %
40,80%

Femele
40,65 %
59,18 %

Speciile de peşti
Masculi
Caras argintiu
30,96 %
Obleţ
47,05 %

Femele
69,04 %
52,94 %

Zvârlugă

33,43 %

66,57 %

Porcuşor

63,63 %

36,36 %

Tabelul 2. Date privind creştera în lungime şi greutate la murgoiul bălţat din r. Bâc
lgW(t) =a+blgL(t)

t(x)

L(t)

-ln(1-L(t)/L∞)
(y)

W(t)

-ln(1-W(t)/W∞)
(y)

lgL(t), (x)

lgW(t), (y)

0+

2,7

0,31

1,0

0,10

0,43

0,03

1

3,4

0,41

2,4

0,24

0,54

0,39

2

4,4

0,57

3,5

0,36

0,64

0,49

3

5,1

0,70

4,2

0,45

0,71

0,59

4

6,5

1,01

5,3

0,62

0,81

0,63

5

8,4

1,74

7,1

0,98

0,92

0,85

Sx=15
Sxx=55
Sy=4,76
Syy=5,15
Sxy=16,4

a=0,14±0,162
b=0,259±0,053
t0=0,370
k=0,259±0,053
L∞=10,2

Sx=15
Sxx=55
Sy=2,78
Syy=1,78
Sxy=9,79

a=0,051±0,099
b=0,149±0,32
t0=0,464
k=0,149±0,32
W∞=11,4

Sx=4,07
Sxx=2,92
Sy=3,01
Syy=1,89
Sxy=2,28

a=-0,505±0,576
b=1,484±0,826

În urma aplicării modelelor matematice pentru determinarea dependenţei între
greutatea şi lungimea murgoiului bălţat (Fig. 2.) am obţinut o alometrie negativă
(b= 1,484), ce conrmă că mediul dat (baza trocă relativ săracă, poluările frecvente
şi cheltuielele de energie la opunerea rezistenţei curentului de apă) defavorizează
creşterea în greutate faţă de lungime. În urma aplicării modelului Bertalanffy (Fig. 3.)
pentru estimarea parametrilor de creştere s-a constatat ritmul de creştere în greutate mai
sporit în grupele superioare, explicat prin acumularea activă a substanţelor de rezervă
în metabolismul generativ.
La murgoiul bălţat se observă un dimorzm sexual exprimat atât prin coloraţia
diferită a corpului, cât şi prin ritmul de creştere mai accelerat la masculi care apără ponta
de impurităţi şi intruşi. Lungimea maximă a femelelor este de 7,5 cm; a masculilor –
10,2 cm. Lungimea medie a femelelor la: 1 an – 3,35 cm; 2 ani – 4,01 cm; 3 ani – 4,72
cm; 4 ani – 5,46 cm; la 5 ani – 7,32 cm. Pentru masculi respectiv: 1 an – 3,61 cm; 2
ani – 4,9 cm; 3 ani – 5,58 cm; 4 ani – 7,56 cm; 5 ani – 9,5 cm. Ce ţine de structura
de sex, masculii predomină numeric (Tabelul 1.), care în detrimentul prolicităţii
absolute scăzute (320 – 2200 icre), ponta necesită protecţie adecvată pentru menţinerea
efectivului populaţional înalt.
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Fig.2. Dependenţa masei corpului W(gr)
Fig.3. Parametrii de creştere la murgoiul
de lungime L(cm), la murgoiul bălţat
bălţat, estimaţi prin metoda Bertalanffy
lgW=(-0,505±0,576)+(1,484±0,826)lgL

La boarţă (Tabelul 3.) s-a constatat o creştere mai sporită decât la murgoiul bălţat,
valorile parametrului k ind mai mari (0,278 pentru lungime şi 0,301 pentru greutate).
Lungimea maximală stabilită a acestei specii în r. Bâc este de 8,5 cm, iar greutatea de
8,2 g.
Tabelul 3. Date privind creştera în lungime şi greutate la boarţa din r. Bâc
lgW(t) =a+blgL(t)

t(x)

L(t)

-ln(1-L(t)/L∞)
(y)

W(t)

-ln(1-W(t)/W∞)
(y)

lgL(t), (x)

lgW(t), (y)

0+

2,64

0,37

0,6

0,07

0,42

-0,22

1

3,5

0,54

0,85

0,109

0,55

-0,07

2

5,4

1,01

1,72

0,23

0,73

0,23

3

5,6

1,09

3,19

0,49

0,75

0,50

4

6,4

1,407

4,75

0,86

0,80

0,67

5

7,07

1,78

5,7

1,18

0,84

0,75

Sx=15
Sxx=55
Sy=6,21
Syy=7,82
Sxy=20,4

a=0,340±0,064
b=0,278±0,021
t0=0,068
k=0,278±0,021
L∞=8,5

Sx=15
Sxx=55
Sy=2,96
Syy=2,47
Sxy=11,4

a=-0,083±0,099
b=0,301±0,032
t0=0,86
k=0,301±0,032
W∞=8,2

Sx=4,11
Sxx=2,96
Sy=1,87
Syy=1,39
Sxy=1,60

a=-1,289±0,627
b=2,335±0,892

La determinarea dependenţei între greutatea şi lungimea boarţei (Fig. 4.) am
obţinut, similar murgoiului bălţat, o alometrie negativă, coecientul b ind 2,335, însă
în comparaţie cu specia precedentă condiţiile de îngrăşare pentru ea sunt mai favorabile
(valoarea lui b este mai mare). Respectiv la estimarea parametrilor de creştere (Fig.
5.) am obţinut un ritm de creştere relativ constant în toate grupele de vârstă, excepţie
făcând ritmul de creştere în lungime, ind mai puţin activ de la vârsta de doi ani, când
atinge maturitatea sexuală, mobilizându-şi resursele energetice pentru metabolismul
generativ.
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Fig.4.
Dependenţa
masei
corpului Fig.5. Parametrii de creştere la boarţă,
W(gr), de lungime L(cm), la boarţă estimaţi prin metoda Bertalanffy
lgW=(-1,289±0,627)+(2,335±0,892)lgL

Lungimea medie a femelelor în funcţie de vârstă este: 1 an – 3,36 cm; 2 ani – 5,26
cm; 3 ani – 5,55 cm; 4 ani – 5,88 cm; la 5 ani – 6,56 cm. Pentru masculi: 1 an – 3,75
cm; 2 ani – 5,58 cm; 3 ani – 5,8 cm; 4 ani – 6,97 cm; 5 ani – 7,58 cm. În structura de
sex predomină numeric femelele (Tabelul 1.).
Zvârluga (Tabelul 4.) înregistrează o creştere mai sporită în lungime (având valoarea
lui b = 0,314) faţă de greutate (parametrul căreia este de 0,173). Acest lucru denotă
faptul că această specie atinge valori maximale ale lungimii (12,5 cm) într-un timp mai
scurt decât a greutăţii (11,2g).
Tabelul 4. Date privind creştera în lungime şi greutate la zvârluga din r. Bâc
t(x)

L(t)

-ln(1-L(t)/L∞)
(y)

W(t)

-ln(1-W(t)/W∞)
(y)

lgW(t) =a+blgL(t)
lgL(t), (x)

lgW(t), (y)

0+

3,24

0,3

0,48

0,04

0,51

-0,31

1

4,52

0,44

1,15

0,1

0,65

0,06

2

6,36

0,71

2,95

0,3

0,80

0,46

3

7,56

0,92

4,38

0,49

0,87

0,64

4

8,7

1,19

6,35

0,83

0,93

0,802

5

9,68

1,48

7,1

1,004

0,98

0,806

6

11,35

2,38

9,45

1,85

1,05

0,97

Sx=21
Sxx=91
Sy=7,45
Syy=10,9
Sxy=31,1

a=0,12±0,294
b=0,31±0,147
t0=0,518
k=0,31±0,147
L∞=12,5

Sx=21
Sxx=91
Sy=4,65
Syy=5,5
Sxy=21,7

a=0,143±0,157
b=0,173±0,043
t0=1,092
k=0,173±0,043
W∞=11,2

Sx=5,82
Sxx=5,07
Sy=3,43
Syy=2,98
Sxy=3,39

a=-1,506±0,189
b=2,399±0,222

În urma determinării dependenţei între greutate şi lungime la zvârlugă (Fig. 6.) am
obţinut o alometrie negativă, coecientul b ind 2,399, ceea ce conrmă că mediul dat
crează condiţii tolerante, dar nu optime de creşterea şi îngrăşare. Respectiv la estimarea
parametrilor de creştere Bertalanffy (Fig. 7.) am obţinut un ritm de creştere relativ
constant în toate grupele de vârstă atât în lungime cât şi în greutate.
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Lungimea minimă a femelelor la un an este de 4,7 cm, lungimea maximă la 6 ani
este de 12,5 cm; respectiv la masculi lungimea minimă – 4,1 cm, lungimea maximă –
10,4 cm. Lungimea medie a femelelor reprezintă respectiv: 1 an – 4,83 cm; 2 ani – 6,57
cm; 3 ani – 7,67 cm; 4 ani – 9,22 cm; la 5 ani – 9,96 cm; 6 ani – 12,45 cm. Pentru
masculi: 1 an – 4,22 cm; 2 ani – 6,15 cm; 3 ani – 7,46 cm; 4 ani – 8,18 cm; 5 ani – 9,4
cm; 6 ani – 10,26 cm. Raportul între sexe este în favoarea femelelor (Tabelul 1.).

Fig.6.
Dependenţa
masei
corpului Fig.7. Parametrii de creştere la zvârlugă,
W(gr), de lungime L(cm), la zvârlugă estimaţi prin metoda Bertalanffy
lgW=(-1,506±0,189)+(2,399±0,222)lgL

Pentru populaţiile de caras argintiu (Tabelul 5), ce habitează în canalele adiacente r.
Bâc de lângă s. Bâcovăţ, parametrul de creştere k pentru lungime înregistrează cea mai
mare valoare (0,332) nu, însă, şi în greutate (0,183). Greutatea ziologică maximală de
42,5g pe care această specie o poate obţine la vârsta de 5 ani în mediul ecosistemului
acvatic a r. Bâc o caracterizează ca specie cu ritm lent de creştere.
Tabelul 5. Date privind creştera în lungime şi greutate la carasul argintiu din r. Bâc
t(x)

L(t)

-ln(1-L(t)/L∞)
(y)

lgW(t) =a+blgL(t)

W(t)

-ln(1-W(t)/W∞)
(y)

lgL(t), (x)

lgW(t), (y)

0+

4

0,3

1,1

0,02

0,60

0,04

1

5,43

0,43

2,21

0,05

0,73

0,34

2

6,78

0,58

3,57

0,08

0,83

0,55

3

8,42

0,79

6,75

0,17

0,92

0,82

4

11,82

1,45

21,71

0,71

1,07

1,33

5

13,26

1,97

25,11

0,89

1,12

1,39

Sx=15
Sxx=55
Sy=5,53
Syy=7,26
Sxy=19,6

a=0,091±0,167
b=0,332±0,055
t0=0,513
k=0,332±0,055
L∞=15,4

Sx=15
Sxx=55
Sy=1,94
Syy=1,35
Sxy=8,07

a=-0,132±0,131
b=0,183±0,043
t0=1,084
k=0,183±0,043
W∞=42,5

Sx=5,28
Sxx=4,86
Sy=4,5
Syy=4,85
Sxy=4,5

a=-1,643±0,226
b=2,716±0,252

La determinarea dependenţei între greutate şi lungime (Fig. 8.) am obţinut o
alometrie negativă, coecientul b ind 2,716. Menţionăm că această valoare este cea
mai apropiată de similaritatea geometrică a creşterii în lungime şi greutate (b=3). La
estimarea parametrilor de creştere Bertalanffy (Fig. 9.) am obţinut un ritm de creştere
mai lent în primele 3 grupe de vârstă şi mai sporit în ultimele 2 grupe.
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Fig.8. Dependenţa masei corpului W(gr), Fig.9. Parametrii de creştere la carasul
de lungime L(cm), la carasul argintiu argintiu, estimaţi prin metoda Bertalanffy
lgW=(-1,643±0,226)+(2,716±0,252)lgL

În structura de sex femelele domină nesemnicativ asupra masculilor (Tabelul1.).
Acest raport între sexe reprezintă un indicator, care demonstrează repetat că condiţiile
de habitare a carasului argintiu în bazinul râului Bâc nu sunt optimale.
Parametrii de creştere pentru populaţiile de obleţ (Tabelul 6.) din r. Bâc sunt de
0,219 pentru lungime şi 0,143 pentru greutate, iar mărimile ziologice maxime de 15,2
cm - în lungime şi 24,1 g - în greutate.
Tabelul 6. Date privind creştera în lungime şi greutate la obleţul din r. Bâc
t(x)

L(t)

-ln(1-L(t)/L∞)
(y)

lgW(t) =a+blgL(t)

W(t)

-ln(1-W(t)/W∞)
(y)

lgL(t), (x)

lgW(t), (y)

0+

6,7

0,58

3

0,13

0,82

0,47

1

7,61

0,69

4,46

0,20

0,88

0,64

2

8,36

0,79

5,12

0,23

0,92

0,7

3

8,74

0,85

6,25

0,30

0,94

0,79

4

10,73

1,22

10,15

0,54

1,03

1,006

5

12,66

1,78

14,5

0,92

1,1

1,16

Sx=15
Sxx=55
Sy=5,94
Syy=6,88
Sxy=18,6

a=0,441±0,144
b=0,219±0,040
t0=-0,243
k=0,219±0,040
L∞=15,2

Sx=15
Sxx=55
Sy=2,34
Syy=1,35
Sxy=8,37

a=0,031±0,100
b=0,143±0,033
t0=0,540
k=0,143±0,033
W∞=24,1

Sx=5,7
Sxx=5,47
Sy=4,79
Syy=4,14
Sxy=4,68

a=-1,53±0,382
b=2,461±0,4

În urma aplicării modelelor matematice pentru determinarea dependenţei între
greutatea şi lungime (Fig. 10.) am obţinut o alometrie negativă (2,461) ce conrmă
faptul că mediul dat defavorizează creşterea în greutate a acestei specii.
Aplicarea modelului Bertalanffy (Fig. 11.) pentru estimarea parametrilor de
creştere ne evidenţiază un ritm de creştere relativ constant în primele grupe de vârstă
şi mai sporit în ultimele grupe. Lungimea minimă a femelelor la un an este de 7,7 cm,
lungimea maximă la 5 ani - 15,2 cm; respectiv pentru masculi lungimea minimă – 7,2
cm, lungimea maximă – 11,0 cm. Lungimea medie pentru femele: 1 an – 7,9 cm; 2
ani – 8,96 cm; 3 ani – 9,41 cm; 4 ani – 11,76 cm; la 5 ani – 14,58 cm. Pentru masculi:
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1 an – 7,32 cm; 2 ani – 7,77 cm; 3 ani – 8,07 cm; 4 ani – 9,7 cm; 5 ani – 10,75 cm. În
structura de sex femelele domină nesemnicativ asupra masculilor (Tabelul 1.).

Fig.10.
Dependenţa
masei
corpului Fig.11. Parametrii de creştere la obleţ,
W(gr), de lungime L(cm), la obleţ estimaţi prin metoda Bertalanffy
lgW=(-1,53±0,382)+(2,461±0,4)lgL
Tabelul 7. Date privind creştera în lungime şi greutate la porcuşor din r. Bâc
t(x)

L(t)

-ln(1-L(t)/L∞)
(y)

W(t)

lgW(t) =a+blgL(t)

-ln(1-W(t)/W∞)
(y)

lgL(t), (x)

lgW(t), (y)

0+

4

0,4

2,1

0,11

0,60

0,32

1

5,86

0,66

3,12

0,17

0,76

0,49

2

7,42

0,94

4,21

0,24

0,87

0,62

3

8,79

1,29

5,89

0,35

0,94

0,77

4

11,22

2,62

12,58

1,03

1,04

1,09

Sx=10
Sxx=30
Sy=5,93
Syy=10,05
Sxy=16,93

a=0,509±0,297
b=0,338±0,121
t0=-0,587
k=0,338±0,121
L∞=12,1

Sx=10
Sxx=30
Sy=1,92
Syy=1,30
Sxy=5,88

a=-0,020±0,17
b=0,202±0,07
t0=0,623
k=0,202±0,07
W∞=19,5

Sx=4,23
Sxx=3,70
Sy=3,31
Syy=2,54
Sxy=2,99

a=-0,744±0,861
b=1,660±0,701

Fig.12. Dependenţa masei corpului Fig.13. Parametrii de creştere la porcuşor,
W(gr), de lungime L(cm), la porcuşor estimaţi prin metoda Bertalanffy
lgW=(-0,744±0,861)+(1,660±0,701)lgL
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Pentru porcuşor (Tabelul 7.) paramentrul de creştere k este de 0,338 pentru lungime
şi 0,202 pentru greutate. Dimensiunile ziologice maximale în acest ecosistem sunt de
12,1 cm în lungime şi 19,5 g în greutate.
La determinarea dependenţei între greutate şi lungime (Fig. 12.) am obţinut o
alometrie negativă, coecientul b, ind 1,66. Menţionăm că această valoare este
printre cele mai mici ceea ce denotă o sensibilitate sporită a acestei specii la factorii de
mediu.
La estimarea parametrilor de creştere Bertalanffy (Fig. 13.) am obţinut un ritm de
creştere mai lent în primele grupe de vârstă şi mai sporit în ultima grupă.
Lungimea minimă a femelelor la un an este de 6 cm, lungimea maximă de 11,4
cm, ind atinsă la vârsta de 5 ani; respectiv la masculi, lungimea minimă – 5,6 cm,
lungimea maximă – 12 cm. Lungimea medie a femelelor la: 1 an – 6,02 cm; 2 ani –
7,67 cm; 3 ani – 8,9 cm; 4 ani – 11,2 cm. Pentru masculi: 1 an – 5,7 cm; 2 ani – 7,17
cm; 3 ani – 8,68 cm; 4 ani – 11,25 cm. Ce ţine de structura de sex femelele domină
semnicativ asupra masculilor (Tabelul 1.).
Concluzii
1. În r. Bâc habitează, cu preponderenţă, specii de peşti cu ciclul vital scurt, economic
nevaloroşi, dar biomasa cărorara ar putea  valoricată cu ajutorul speciilor răpitoare de
peşti (biban, şalău, ştiuca). Însă continuitatea lanţului troc din rr. mici ale Republicii
Moldova se întrerupe la acest nivel troc, din cauza efectivului nesemnicativ al
speciilor răpitoare.
2. Adaptările acestor specii cu ciclul vital scurt sunt exprimate prin mărimi
ziologice mici, durata vieţii scurtă (nu depăşesc 4, rar 5, foarte rar 6 ani), maturizarea
sexuală precoce (1-2 ani), în structura de sex predomină femelele, depunerea pontei în
rate şi toleranţa la poluări nesemnicative. Aceste idioadaptări au ca scop menţinere
potenţialului înalt de reproducere populaţională chiar şi în condiţii nefavorabile de
mediu.
3. Valorile coecienţilor ritmului de creştere k, determinate prin funcţia de creştere
Bertalanffy, indică o creştere relativ rapidă pentru atingerea dimensiunilor ziologice
maximale. Această strategie caracteristică speciilor cu ciclul vital scurt, are ca scop
majorarea prolicităţii absolute individuale într-o perioadă scurtă de timp.
4. După dinamica ritmului de creştere se observă o asigurare trocă mai favorabilă
în grupele de vârstă mai superioare, graţie specializării în nutriţie (stenofagiei) şi
detensionării concurenţei troce. Corelaţia dintre greutate în funcţie de lungime la
toate speciile de peşti analizate din r. Bâc denotă o alometrie negativă (b<3) ceea ce
demonstrează că mediul acestui ecosistem acvatic crează condiţii mai puţin favorabile
creşterii în greutate decît în lungime.
5. Prosperarea speciilor de peşti cu ciclul vital scurt în râurile mici ale republicii
Moldova este condiţionat de: limitarea şi omogenitatea locurilor de reproducere pentru
speciile economic valoroase, volumul acvatorial mic, uctuaţiile frecvente ale nivelului
de apă, regimul termic şi hidrochimic instabil, abundenţa vegetaţiei acvatice, condiţiile
troce nefavorabile, lipsa nivelului troc al răpitorilor şi poluările antropice frecvente.

126

Bibliograa
1. Cărăuşu S. Tratat de ihtiologie, Ed. Acad. R. S. R., Bucureşti, 1952, 802 p.
2. Bănărescu P. Fauna R. P. R., vol.XIII, Pisces Osteicthyes, Bucureşti, Ed. Acad., 1964, 958 p.
3. Năvodaru i., ş.a. Metode de evaluare şi prognoză a resurselor pescăreşti. În: Estimarea stocurilor
de peşti şi pescăriilor. Editura Dobrogea 2008 p. 46-61.
4. Kottelat m., Freyhof j., Handbook of European Freshwater Fishes, ed. Delemont, Switzerland,
2007, 646 p.
5. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб, изд. Легкая и пищевая
промышленность, Москва, 1981.
6. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Части 1-3. Изд. 4. Изд.- во АН
СССР. М-Л., 1948-1949. c. 925.
7. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология, Санкт-Петербург 2007, 185-196 с.

127

MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA
ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ŞI ANTIRADICALICĂ A
EXTRACTULUI ETANOLIC DE ASTAXANTINĂ
Miscu Vera, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana,
Cojocari Angela, Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Introducere
Stresul oxidativ, care generează specii reactive de oxigen şi nitrogen, este unul
din factorii patogenezei multor stări patologice ca ateroscleroza, diabetul, afecţiunile
neurodegenerative, cancerul şi altele [5, 10, 17, 28]. Suplimentarea antioxidativă a
organismului uman prin utilizarea antioxidanţilor naturali în tehnologiile alimentare
şi farmaceutice, crează o alternativă promiţătoare metodelor de prolaxie existente
de atenuare a stresului oxidativ deteriorator [9,31]. În prezent, antioxidanţii naturali
de origine vegetală, spre deosebire de cei sintetici, sunt preferaţi în tehnologiile de
procesare a alimentelor, precum şi în calitate de produse nutraceutice datorită unei
biodisponibilităţi superioare. În ultimii ani, în calitate de surse de substanţe antioxidante
cu utilizare în industria alimentară şi farmaceutică, sunt studiate microalgele [24].
Astaxantina este un pigment carotenoid răspândit în organismele din mediul acvatic
şi este caracteristic pentru microalge, crustacee şi peşti. În organismele mamiferelor are
proprietatea de a se absorbi şi metaboliza uşor. Activitatea antioxidantă a astaxantinei
este net superioară β-carotenului, datorită cărui fapt are o vastă aplicare în calitate de
preparat nutraceutic şi medicamentos, în industria cosmetică şi cea alimentară [8]. În
calitate de sursă de astaxantină este explorată şi utilizată cu succes microalga verde
Haematococcus pluvialis [8, 30].
În ultimii ani, o serie de studii, efectuate in vitro şi in vivo cu privire la acţiunea
astaxantinei, au demonstrat efectul antioxidant al astaxantinei în calitate de stingător
al radicalului oxigenului singlet, împotriva radicalilor superoxid, peroxid de hidrogen,
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precum şi hidroxil [15]. Astaxantina, de asemenea, a demonstrat o activitate superioară
în inhibarea procesului de peroxidare a lipidelor [13] şi spre deosebire de alţi carotenoizi,
nu se oxidează şi, deci, nu poate acţiona în calitate de pro-oxidant [11]. Datorită
efectului său super-antioxidant, astaxantina este cercetată în calitate de component activ
al remediilor utilizate în tratamentul hipertensiunii şi aterosclerozei. Pentru astaxantină
a fost determinat mecanismul de inhibiţie a stărilor inamatorii destructive care se
dezvoltă în celulele endoteliale ca urmare a proceselor metabolice vitale [12].
În prezent, în diferite centre biotehnologice de prestigiu se fac cercetări în vederea
stabilirii formulelor farmaceutice ale unor tipuri de preparate (comprimate, soluţii
uleioase) pe bază de astaxantina obţinută din biomasa de Haematococcus pluvialis [7,
22]. Toate aceste cercetări pornesc de la extragerea şi puricarea pigmentului.
Metodele existente de extragere a astaxantinei din biomasa algală sunt selectate după
gradul de solubilitate a astaxantinei, procentul maximal de extragere şi posibilitatea
determinării cantitative cu utilizarea coecienului corespunzător solventului sau în
baza curbei de calibrare. Cei mai utilizaţi solvenţi sunt acetona, hexanul, metanolul,
dimetil sulfoxidul şi diclormetanul [27], iar testele antioxidante şi antiradicalice sunt
efectuate cu astaxantina extrasă în acetonă, metanol sau dimetil sulfoxid [3]. În calitate
de solvent optimal pentru extragerea şi procesarea ulterioară a antioxidanţilor din
biomasa vegetală este recunoscut etanolul [18]. În cazul unor carotenoizi, în special a
xantolelor, etanolul este solventul care asigură solubilizarea lor maximală [32]. Noi am
propus procedeul de extragere a astaxantinei din biomasa de Haematococcus pluvialis
în etanol în scopul utilizării ulterioare pentru întroducerea în formule medicamentoase
[20]. Scopul cercetărilor efectuare şi reectate în lucrarea dată a constat în stabilirea
activităţii antioxidante şi antiradicalice a soluţiei etanolice de astaxantină naturală prin
utilizarea unor metode nespecice şi specice.
Materiale şi metode
Biomasa de Haematococcus pluvialis s-a obţinut prin cultivarea microalgei pe
mediul mineral optimizat [6].
Obţinerea soluţiei etanolice de astaxantină [20]. Biomasa de Haematococcus
pluvialis (cişti roşii) a fost separată de lichidul cultural prin centrifugare timp de 5
min la 1500g. Sedimentul celular a fost supus hidrolizei acide cu soluţie HCl 0,1N la
temperatura de 900C timp de 20 min. La 1 g biomasă s-a adaugat 50 ml alcool etilic,
răcit în prealabil la temperatura de 0oC. Amestecul a fost agitat timp de 5 min pe un
agitator orbital cu viteza de 300 rotaţii/min şi centrifugat timp de 5 min la 2000g.
În extractul de astaxantină a fost determinată puritatea lui şi concentraţia produsului
activ. Pentru aceasta a fost înregistrat spectrul de absorbţie al extractului în intervalul
de lungimi de undă de la 400 la 530 nm şi a fost xat maximul de absorbţie. Prezenţa
unui singur maxim de absorbţie la lungimea de undă de 478 nm, corespunde absorbţiei
soluţiei astaxantinei pure în alcool etilic [4]. Concentraţia astaxantinei s-a determinat
conform curbei de calibrare construită pentru soluţii standarde de astaxantină sintetică
(98%) în alcool etilic, intervalul linear menţinîndu-se între 1-8 μg/ml, n=7, r2=1,000.
Evaluarea capacităţii antioxidante prin metoda reducerii reagentului
fosfomolibdenic [25]. La 0,3 ml soluţie etanolică de astaxantină s-a adaugat 2,7
ml soluţie reagent fosfomolibdenic (0,6 M acid sulfuric, 28 mM sodium fosfat şi 4
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mM amonium molibdat). Amestecurile s-au incubat la 950C timp de 90 min. După
răcirea probelor până la temperatura camerei, s-a măsurat extincţia lor la 695 nm la
spectrofotometru UV-VIS (PG Instruments Limited, Alma Park, Wibtoft, England).
În calitate de control negativ a fost utilizat etanolul. Capacitatea antioxidantă a fost
exprimată în echivalent acid ascorbic la 1 mg substanţă activă. Curba de calibrare
pentru acidul ascorbic este lineară în intervalul 1-6 mg/ml, n=8, r2=0,999.
Evaluarea capacităţii antioxidante prin metoda reducerii reagentului FolinCiocalteu [29]. La probele de astaxantină (0,3 ml) s-au adăugat 1,5 ml reagent FolinCiocalteu (diluat de 10 ori cu apă bidistilată) şi 1,2 ml carbonat de sodiu (75 g/l).
Amestecurile au fost agitate şi incubate timp de 5 min la 500C. După răcirea lor a fost
măsurată extincţia la 760 nm. Capacitatea antioxidantă a fost exprimată în echivalent
acid galic la 1 mg substanţă activă. Curba de calibrare pentru acidul galic este lineară
în intervalul 0,01-0,1 mg/ml (n=6, r2=0,999).
Determinarea capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului DPPH˙ [2].
Radicalul 1,1 difenil-2-picril hydrazil (culoare violetă) poate  redus prin adiţionare de
atomi de hidrogen cu obţinerea de 1,1 difenil-2-picril hydrazină de culoare galbenă. A
fost preparată soluţia etanolică de 0,6 M DPPH (radical). Amestecul reagent constă din
0,3 ml soluţie etanolică astaxantină şi 2,7 ml soluţie DPPH. După 60 min de incubare
la întuneric la temperatura camerei s-a măsurat absorbanţa la 517 nm. În proba control
s-a utilizat astaxantina în concentraţiile corespunzătoare pentru a exclude culoarea.
Reducerea valorilor extincţiei (% Inhibiţie) a soluţiei de DPPH se calculează conform
ecuaţiei: % Inhibiţie =(Abst=0 - Abst=60 min)/Abst=0 × 100, unde Abst=0min este valoarea
extincţiei soluţiei 0,6 M DPPH şi Abst=60 min este valoarea extincţiei soluţiei DPPH după
60 min.
Determinarea capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului cation ABTS˙+
[26]. ABTS˙+ radicaleste generat prin oxidarea ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline6-sulfonic acid) cu persulfat de potasiu. S-a preparat reagentul ABTS de 7 mM în apă
deionizată. Persulfatul de potasiu s-a adaugat în concentraţia de 2,45 mM. Reacţia
de formare a radicalului ABTS decurge la întuneric, la temperatura camerei timp de
minimum 12-16 ore. Astfel a fost obţinută soluţia stoc de ABTS radical. Anterior
testului, soluţia stoc de ABTS se diluiază cu etanol pînă la obţinerea absorbanţei de
0,700 ± 0,020 la 734 nm.
Raportul dintre soluţia ABTS˙+ şi probă a fost de 1ml:10 μl. Reacţia a decurs la
temperatura camerei timp de 20 min, iar procentul de inhibiţie a fost calculat conform
ecuaţiei menţionate pentru metoda reducerii DPPH.
Valoarea coecientului TEAC (trolox equivalent antioxidant activity) este exprimată
în mM Trolox/g astaxantină, utilizând curba de calibrare pentru Trolox. Intervalul linear
pentru curba de calibrare este de 20 - 1000 μM Trolox (r2 = 0,9976).
Determinarea capacităţii de reducere a radicalului oxidului nitric NO˙.
Producerea radicalului oxidului nitric este generată de nitroprusid de sodiu.
Oxidul nitric interacţionează cu oxigenul şi formează nitriţi care sunt determinaţi
spectrofotometric cu utilizarea reagentul Greiss [19]. Soluţia de nitroprusid de sodiu a
fost preparată imediat înaintea efectuării testului, prin dizolvarea a 10 mM nitroprisid de
sodiu în 20 mM soluţie tampon fosfat, pH 7,4. Amestecul reagent conţine 0,5 ml probă
şi 0,5 ml soluţie nitroprusid de sodiu care s-a incubat la 250C timp de 150min. După
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perioada de incubare la amestec s-a adaugat 2 ml de reagent Greiss (1% sulfanilamidă,
2% acid fosforic şi 0,1% naftiletilendiamină dihidroclorid) şi s-a măsurat extincţia la
542 nm. Valoarea a fost exprimată în % inhibiţie al producerii oxidului nitric. În calitate
de control pozitiv s-a aplicat acidul ascorbic.
Metoda determinării inhibiţiei oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă
Izolarea lipoproteinelor cu densitate joasă. Lipoproteinele cu densitate joasă au
fost obţinute din serul sangvin prin metoda sedimentării cu heparină [33]. La 2 ml ser
s-au adaugat 400UE heparină (soluţie farmacopeică 5000UE/ml) şi 150 μl clorură de
mangan 1M. Proba a fost incubată pentru 30 min la 0oC, după care s-a centrifugat 30
min la 0oC şi 12000g (Hettich 22R, micro). Sedimentul a fost spălat cu soluţie clorură
de sodiu 0,9% şi centrifugat repetat. Lipoproteinele sedimentate au fost dizolvate în
clorură de sodiu de 1M astfel ca conţinutul de proteine să e de 2 g/l.
Oxidarea lipoproteinelor cu densitate joasă [1]. La 0,1 ml LDL s-au adăugat
soluţiile de antioxidanţi. După 5 min de incubare a fost indusă oxidarea prin adiţionarea
a 33,3 μl sulfat de cupru 50 μM. Probele au fost incubate pentru 24 ore la 37 oC. După
incubare, procesul oxidativ a fost întrerupt cu soluţie EDTA (concentraţia nală de
27mM).
Determinarea substanţelor reactive ale acidului tiobarbituric [14]. Valoarea
gradului de oxidare al LDL a fost determinată prin concentraţia substanţelor reactive
ale acidului tiobarbituric (dialgehida malonică). La probele cu LDL oxidat s-au adăugat
1 ml acid tiobarbituric 0,67% şi 1 ml acid tricloracetic 15%, după care au fost supuse
incubării pentru 1 oră la 95 oC. În continuare, probele au fost răcite pe gheaţă 5 min
şi centrifugate 15 min la 3000g. Concentraţia dialdehidei malonice a fost măsurată
la 535 nm, iar calculul a fost efectuat cu utilizarea coecientului extincţiei molare a
complexului dialdehidei malonice.
Toate rezultatele prezentate în acest studiu au fost prelucrate statistic cu aprecierea
valorilor medii şi a deviaţiilor standarte. Au fost considerate semnicative cazurile,
pentru care p<0,05.
Rezultate şi discuţii
Metoda determinării activităţii antioxidante prin reacţia de reducere a reagentului
fosfomolibdenic este una din metodele uzuale nespecice care stabileşte capacitatea
antioxidantului testat de a participa în reacţiile de oxidoreducere în calitate de reducător.
În mod indirect, metoda demonstrează că antioxidantul testat are capacitatea de a reduce
radicalii prin mecanismul donor de electroni. Rezultatele testului fosfomolibdenic sunt
prezentate în gura 1 şi indică o activitate antioxidantă pronunţată, echivalentă cu 120
mg tocoferol, chiar şi la concentraţiile foarte mici de 0,1-0,5 μg.
Odată cu creşterea concentraţiei astaxantinei în extractele etanolice, creşte şi
activitatea antioxidantă cu determinarea valorilor maximale de până la 365 mg tocoferol,
echivalent pentru concentraţia de 15 μg astaxantină. Coecientul de corelare R2=0,9657
(pentru dependenţa dintre concentraţia astaxantinei şi activitatea antioxidantă) conrmă
capacitatea antioxidantă a astaxantinei extrase în etanol, care este direct proporţională
cu concentraţia ei. Unul din avantajele metodei date este posibilitatea determinării
activităţii antioxidante a componentelor atât liposolubile, cât şi hidrosolubile.
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Fig. 1. Activitatea antioxidantă (mg tocoferol echivalent) a astaxantinei (μg)
determinată prin metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic.

Astaxantina a demonstrat o activitate antioxidantă net superioară în comparaţie cu
un alt antioxidant puternic liposolubil – tocoferolul. Foarte des, în testele de comparare
a activităţii antioxidante a astaxantinei, se utilizează acidul ascorbic. A fost studiată
posibilitatea comparării astaxantinei cu acidul ascorbic, utilizând metoda readucerii
reagentului fosfomolibdenic, dar în condiţiile specice compuşilor hidrosolubili.
Rezultatele prezentate în gura 2 demonstrează, că o comparare a activităţii
antioxidante a astaxantinei cu activitatea antioxidantă a acidului ascorbic este posibilă.
În concentraţia de 50 μg, astaxantina posedă activitate antioxidantă echivalentă cu cea
de 60 mg acid ascorbic. Rezultatele noastre (testul fosfomolibdenic) arată că faţă de
tocoferol, astaxantina este mai activă de 12000 ori, iar faţă de acidul ascorbic – de
24000 ori.
Metoda determinării activităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului liber DPPH˙
stabileşte capacitatea antioxidantului de a participa în reacţiile de oxido-reducere prin
mecanismul transferului de hidrogen.
În gura 3 sunt prezentate rezultatele acestui test pentru extractele etanolice de
astaxantină.

Fig. 2. Activitatea antioxidantă (mg tocoferol echivalent şi mg acid ascorbic echivalent)
a astaxantinei (μg) determinată prin metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic.
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Fig. 3. Activitatea antiradicalică (% Inhibiţie) a astaxantinei (μg) în dependenţă de
concentraţie, determinată prin metoda reducerii radicalului DPPH˙

Astfel, 50 μg astaxantină reduc 14% din cantitatea radicalului. Dacă se ia în calcul
coecientul de corelare, care este de 0,94 pentru concentraţiile de astaxantină de 1 la
10 μg, putem estima un rezultat de reducere a 100% radical cu o concentraţie mai mică
de 1 mg astaxantină. Pentru a verica rezultatele cunoscute, a fost studiată capacitatea
reducătoare a concentraţiilor mici ale astaxantinei. Rezultatele obţinute (gura 3) indică
asupra faptului că creşterea concentraţiei de astaxantină de la 0,5 la 10,0 μg sporeşte %
de inhibiţie de la 1 la 10, pe când creşterea concentraţiei de astaxantină de la 10 la 25
μg nu modică esenţial concentraţia radicalului.
Astfel, testul de determinare a activităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului liber
non-biologic DPPH˙ a demonstrat capacitatea astaxantinei de a reduce radicalii liberi
prin mecanismul transferului de hidrogen.
Este bine cunoscută şi pe larg utilizată metoda de determinare a capacităţii
antiradicalice cu utilizarea radicalului ABTS+-, care se reduce prin mecanismul
transferului de electroni. Pentru extractele astaxantinei în acetonă şi cu cele cu CO2,
testul TEAC are valori reduse, adică capacitatea astaxantinei de a reduce radicalul
ABTS+- este minimă [21].
Analiza datelor obţinute la determinarea activităţii antiradicalice a astaxantinei
extrase în etanol a demonstrat prezenţa unei activităţi sporite a astaxantinei în reducerea
radicalului ABTS+˙ (gura4).

Fig. 4. Activitatea antiradicalică (% Inhibiţie) a astaxantinei (μg) determinată prin
metoda reducerii radicalului ABTS+˙.
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Rezultatele sunt similare celor obţinute în cazul utilizării radicalului DPPH˙.
Astfel, 50 μg astaxantină reduce 15% radical ABTS. Pentru concentraţiile de 1025 μg astaxantină s-a înregistrat o activitate antiradicalică redusă de 8-9% inhibiţie,
iar dublarea concentraţiei astaxantinei de la 25 la 50% induce sporirea activităţii
antiradicalice de 1,5 ori.
Generalizând rezultatele referitoare la activitatea antioxidantă şi antiradicalică a
soluţiilor etanolice de astaxantină, obţinute prin metode nespecice uzuale, putem
arma că alcoolul etilic utilizat în calitate de solvent nu a minimalizat activitatea
antioxidantă a astaxantinei.
Pentru a demonstra capacitatea antioxidantă a astaxantinei, obţinută prin extragere
în etanol, în studiul dat au fost utilizate şi unele metode specice de determinare a
activităţii antioxidante şi antiradicalice (reducerea radicalului oxidului nitric şi inhibiţia
oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă).
Radicalul oxidului nitric (NO˙), are un rol pivotal în reglarea diverselor procese
ziologice şi patoziologice [23]. În calitate de oxidant radicalul oxidul nitric
interacţionează cu lipidele, moleculele de ADN, proteinele prin reacţii de oxidare directă
sau indirectă, prin mecanisme intermediate de alţi radicali. Aceste reacţii pot declanşa
răspunsuri celulare care variază de la modulaţii subtile la prejudicii oxidative enorme,
ca necroza sau apoptoza. In vivo, generarea oxidului nitric reprezintă un mecanism de o
importanţă crucială în patogenia accidentelor vasculare cerebrale, infarctul miocardic,
insucienta cardiaca cronica, diabetul zaharat, a bolilor cronice inamatorii, cancerului,
tulburărilor neurodegenerative. Astfel, este extrem de importantă crearea noilor strategii
farmacologice, având ca scop eliminarea radicalului oxidului nitric.
A fost efectuat testul de inhibiţie a oxidului nitric de către astaxantină în comparaţie
cu acidul ascorbic. Rezultatele sunt prezentate în gura 5.
Rezultatele obţinute indică asupra reactivităţii majore a astaxantinei, care în
concentraţia de 1-5 μg inhibă 20% din radicalii oxidului nitric.
Putem compara activitatea antioxidativă a 10 μg astaxantină care inhibă 29% NO˙,
cu activitatea antioxidativă a 250 mg acid ascorbic care inhibă 34% oxid nitric. Prin
urmare astaxantina posedă activitate antioxidantă specică faţă de radicalul oxidului
nitric, care este de 25 ori mai mare decît activitatea antioxidantă a acidului ascorbic.

Fig. 5. Capacitatea astaxantinei (μg) de a inhiba formarea radicalului oxid nitric
NO˙ (% Inhibiţie).

Disfuncţiile vasculare inductoare ale aterogenezei sunt generate de lipoproteinele cu
densitate joasă oxidate care obţin proprietăţi noi de antigenă şi se implică în declanşarea
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răspunsului biologic proinamator. Acesta constă din mai multe componente: răspunsul
chemostatic al monocitelor care obţin o mai mare aderenţă pentru intima vasculară;
inhibiţia mişcării macrofagelor din intimă; obosirea intimei, proliferarea monocitelor,
a celulelor endoteliale şi a celor musculare. Toate acestea duc la mărirea viscozităţii
sîngelui şi la îngustarea lumenului vascular [17]. Unele componente obţinute din
biomasa vegetală sunt utilizate în practica medicală pentru a ameliora spectrul lipidic
cu micşorarea LDL oxidat [16]. Pentru mecanismul antioxidativ al astaxantinei este
caracteristic efectul de micşorare a viscozităţii sîngelui pe de o parte, şi menţinerea
intactă a intimei endoteliale prin inhibiţia producerii radicalilor oxidului nitric şi a
oxigenului singlet [9,11].
În experienţa in vitro cu lipoproteinele extrase din sîngele şobolanilor cărora li
s-a administrat astaxantină, a fost demonstrat efectul prolongat al acestui antioxidant
în prevenirea oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă [12]. Un efect pozitiv a fost
obţinut şi prin întârzierea răspunsului proinamator din endoteliul vascular.
Rezultatele testului efectuat de noi de stingere a oxigenului singlet (gura 6) prin
utilizarea astaxantinei pentru inhibiţia oxidării LDL induse de ionii de Cu2+, conrmă
efectul inhibitor in vitro al pigmentului.

Fig 6. Capacitatea astaxantinei (μg) de a inhiba oxidarea LDL (MDA, nmol/mg
proteină).

Astfel, 1 μg astaxantină reduce cu 17% producerea LDL oxidat, iar concentraţia de
50 μg astaxantină reduce cu 50% procesul oxidativ în lipoproteine, scăzând cantitatea
de malonil dialdehidă formată la 30 nmol MDA la 1 mg proteină. Concentraţiile de 1 şi
5 μg astaxantină au un efect antioxidant identic cu cel obţinut la concentraţiile de 1020 μg. Creşterea concentraţiei astaxantinei de 2 ori sporeşte activitatea antioxidantă cu
20%. Dacă comparăm rezultatele obţinute în cazul supresării oxidării lipoproteinelor de
către astaxantină şi cele anunţate referitor la efectul antioxidant al extractului etanolic
din Allium sativum [16], astaxantina este de 100 ori mai activă: 50 μg astaxantină denotă
un efect echivalent cu efectul a 5,0 mg extract Allium sativum.
Astfel, la fel ca şi în cazul metodelor nespecice de determinare a activităţii
antioxidante, putem arma că metodele specice de asemenea ne-au permis să
înregistrăm un efect antioxidant semnicativ al soluţiilor etanolice de astaxantină.
În rezultatul cercetărilor efectuate putem arma că, extractul etanolic de astaxantină,
obţinută din biomasa de Haematococcus pluvialis, posedă activitate antioxidantă şi
antiradicalică înaltă care s-a manifestat prin reducerea radicalului nitric şi inhibarea
oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă. Metodele nespecice de determinare
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a activităţii antioxidante şi antiradicalice, utilizate în tehnologiile de obţinere a
antioxidanţilor din biomasa vegetală, sunt reprezentative şi în cazul extractului etanolic
de astaxantină naturală.
Autorii aduc sincere mulţumiri dnei Popovici Natalia, specialist în diagnosticul de
laborator, Laboratorul de diagnostic clinic al Institutului de Cardiologie pentru suportul
metodic acordat.
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Introducere
Elucidarea rolului diferitor forme de radicali liberi în apariţia şi evoluţia unor maladii
cronice este comparabilă cu stabilirea rolului microorganismelor ca agenţi patogeni ai
bolilor infecţioase [3, 18, 22, 24]. În caz de dezechilibru între formarea de radicali liberi
şi sistemul de protecţie antioxidantă, în celule apare stresul oxidativ, considerat cauza
apariţiei şi evoluţiei diferitor maladii [20,24,25,27,32,33,35,36].
Astfel, în ultimele decenii s-a intensicat interesul cercetărilor faţă de antioxidanţi, –
principii active funcţionale responsabile de neutralizarea efectelor negative ale stresului
oxidativ asupra organismelor vii [1-2, 8, 17]. În vederea obţinerii antioxidanţilor
naturali, sunt explorate materiile vegetale, dintre care unei valoricări tot mai intense
sunt supuse cianobacteriile şi microalgele. Este de menţionat şi faptul că antioxidanţii
obţinuţi din surse naturale, precum este biomasa de cianobacterii şi microalge, sunt mai
ecienţi în comparaţie cu antioxidanţii sintetizaţi pe cale chimică [28].
Cianobacteria Spirulina platensis poate  considerată drept o sursă valoroasă de
antioxidanţi, graţie prezenţei în spectrul de compuşi cu activitate biologică înaltă pe
care îl oferă a antioxidanţilor de natură proteică (cocianina – pigment aposolubil,
enzimele: superoxiddismutaza, catalaza, peroxidaza, etc. ) [18, 31].
Enzima superoxiddismutaza (SOD) este reglatorul principal al proceselor de oxidare
în celulă şi poate  utilizată pentru tratarea diferitor maladii [15, 16]. Ficocianina, un
pigment aposolubil denotă capacitatea de a neutraliza radicalul peroxinitrit, hidroxil –
şi peroxil, precum şi de a inhiba procesele de oxidare peroxidică a lipidelor, dezvoltând
de rând cu mecanismul antioxidant şi proprietăţi antiinamatoare, imunomodulatoare
[6, 7, 9].
Preparatele antioxidante pe baza substanţelor bioactive ale spirulinei pot  utilizate
şi în cosmetologie în calitate de remedii de încetinire a proceselor de îmbătrânire a
pielii datorită capacităţii de reglare a sintezei colagenului şi elastinei, precum şi de
vindecare a rănilor, arsurilor şi de reducere a ridurilor [13].
Scopul investigaţiilor a constituit elaborarea procedeelor de obţinere şi puricare a
noilor preparate antioxidante de natură proteică din biomasa cianobacteriei Spirulina
platensis.
Materiale şi metode
Obiectul cercetărilor expuse a fost tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNMCB-02, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene de pe lângă
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.
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Biomasa de spirulină – sursă de cocianină şi SOD a fost obţinută conform a două
procedee, care au inclus cultivarea spirulinei în decursul a 144 ore pe mediul nutritiv
SP - 1 în baloane Erlenmeyer cu volumul suspensiei de 100 ml, cu suplimentarea
în a 3-a zi a unuia din compuşi coordinativi ai Mn(II): [Mn(COO(CHOH)2COO)
(C3N2H4)2(H2O)2]•nH2O sau Zn(II): [Zn(COO(CH2)4COO)2(C3N2H4)2(H2O)2]•nH2O. Pe
parcursul cultivării s-au respectat parametrii: temperatura de 300C, iluminarea de 20003000 lucşi.
Determinarea activităţii superoxiddismutazei a fost efectuată conform metodei
spectrofotometrice [10]. Conţinutul de cocianină în biomasa spirulinei a fost
determinat prin metoda spectrofotometrică [11]. Conţinutul de proteină a fost apreciat
conform metodei propuse de Lowry O. et al. [23]. Electroforeza în gel de poliacrilamidă
în prezenţa SDS a fost efectuată conform metodelor, descrise de Laemmli U. [21].
Chromatograa de schimb ionic (pe coloana de Q – Sepharose) a fost realizată conform
metodei [30].
Rezultate şi discuţii
Menţinerea unui nivel anumit al oxidării radicallibere a acililor fosfolipidelor
membranelor biologice este una din condiţiile de bază ale homeostazei celulare.
Activarea oxidării peroxidice a lipidelor membranelor biologice în condiţiile stresului
oxidativ poate  micşorată sub acţiunea diverselor substanţe bioactive. În acest aspect,
biomasa de spirulină se impune şi ca una din sursele non convenţionale importante
de substanţe cu rol de atenuare, împiedicare şi reducere a proceselor de oxidare
peroxidică, graţie faptului, că o mare parte din componentele bioactive ale biomasei
de spirulină denotă o activitate antioxidantă. Printre acestea sunt: cocianina şi una
din enzimele antioxidante principale – superoxiddismutaza. Biomasa de spirulină oferă
circa 5% de cocianină, iar activitatea superoxidismutazei este de circa 0,2-0,3 un.
conv. Conţinutul de cocianină în biomasa de spirulină poate  majorat, iar activitatea
superoxiddismutazei poate  intensicată prin utilizarea de noi stimulenţi, precum şi
prin stabilirea condiţiilor optime de producere a lor în condiţii dirijate.
Procedeele elaborate de noi la cultivarea dirijată a spirulinei asigură sporirea
conţinutului de cocianină (până la 9,08 şi 13,01 %, respectiv), precum şi intensicarea
activităţii superoxiddismutazei (până la 0,63 şi 0,53 un. conv. , respectiv) în biomasă.
Biomasa de spirulină obţinută conform acestor procedee a fost procesată în continuare
pentru obţinerea a 2 noi preparate antioxidante de natură proteică care includ separarea
biomasei de spirulină de lichidul cultural; distrugerea celulelor prin congelare –
decongelare repetată; extragerea fracţiei proteice ce conţine SOD şi cocianină cu
utilizarea a tamponului fosfatic 0,1M Na, pH 7,8-8,0 (ce conţine 10mM EDTA);
centrifugarea fracţiei obţinute şi separarea supernatantului; precipitarea izoelectrică
(pH 3,8 - 4. 0); separarea supernatantului cu conţinut de antioxidanţi de natură proteică
(SOD şi cocianină); concentrarea şi congelarea preparatelor antioxidante obţinute “SP - SOD/Phyco - 1” şi “SP - SOD/Phyco - 2”.
Compoziţia preparatelor elaborate a fost stabilită prin electroforeza în gel de
poliacrilamidă în prezenţa SDS, electroforegrama ind prezentată în gura 1.
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Figura 1. Electroforegrama preparatelor antioxidante obţinute din biomasa de
spirulină. M – marcheri proteici; 1 –proba preparatului “SP - SOD/Phyco - 1”; 2 – proba
preparatului “SP - SOD/Phyco - 2”; 3– proba martor.

Se ştie că cocianina prezintă un dimer, ce disociază în condiţiile de SDS electroforeză
în α - şi β – subunităţi [26, 31]. Conform electroforegramei, masele moleculare ale
subunităţilor cocianinei sunt 18 şi 19,95 kDa, respectiv. Aceste date sunt comparabile
cu unele date de specialitate cunoscute, conform cărora masa moleculară a subunităţilor
cocianinei extrase din biomasa de spirulină sunt de 19,5 şi 21 kDa [26].
Din studii anterioare, este cunoscut că masa moleculară a diferitor tipuri de
superoxiddismutază la cianobacterii variază în limitele 30 – 46 kDa [4, 14, 29, 34].
În biomasa cianobacteriilor se conţine superoxiddismutaza erocomponentă - FeSOD,
care prezintă un homodimer [14]. Masa moleculară aparentă a subunităţilor SOD
stabilită de noi este 28 kDa (g. 1).
Se poate conchide deci, că preparatele antioxidante de natură proteică conţin nu
doar SOD şi cocianină, dar şi alte reziduuri de proteine. Pentru obţinerea unui grad
mai înalt de puricare a preparatelor elaborate, a fost efectuată cromatograa de schimb
ionic pe coloana de Q - Sepharose (g. 2).
Conform cromatogramei, în componenţa preparatelor cercetate au fost identicate
6 fracţii proteice, ind stabilit că SOD se conţine în fracţia 3 (g. 2). Ficocianina
reprezintă un pigment de culoare albastră cu maximumul de absorbţie la lungimea de
undă 620nm [5, 6, 9, 12, 31]. Analiza spectrofotometrică la lungimea de undă 620nm,
a relevat prezenţa cocianinei în fracţia 5.
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Figura 2. Cromatograa
de
schimb
ionic
a
preparatelor “SP – SOD/
Phyco – 1” /“SP – SOD/
Phyco – 2”
Volumul probei- 5 ml;
coloana– Q - Sepharose;
viteza– 1 ml/min; soluţia
tampon А: TRIS - HCl
20mM, pH 8,0; soluţia
tampon В: NaCl 1M, TRIS
- HCl 20 mM, pH 8,0.
_______
- fracţii proteice 1-6;
- - - - - - - densitatea optică
la lungimea de undă 620 nm;
--- - --- - --- - activitatea
SOD.

Pentru determinarea tipului de superoxiddismutază, fracţia 3 a fost supusă studiilor
suplimentare privind efectul inhibitorilor asupra activităţii SOD. Este cunoscut că
Cu/ZnSOD este inhibată de KCN, în timp ce FeSOD şi MnSOD nu sunt sensibile la
cianură. Peroxidul de hidrogen este utilizat pentru a distinge FeSOD şi MnSOD [19].
Au fost utilizaţi următorii inhibitori: H2O2, NaN3 şi KCN (tabelul 1).
Tabelul 1. Determinarea tipului SOD
Inhibitorii

Activitatea SOD

50 мМ KCN

+

10 мМ H2O2

–

30 мМ NaN3

–

Astfel, activitatea SOD de 100% nu s-a diminuat în prezenţa KCN, iar la utilizarea
H2O2 şi NaN3, activitatea enzimei a fost supusă inhibiţiei complete. În baza rezultatelor
se poate presupune deci, că preparatele elaborate de noi conţin forma erocomponentă
a superoxiddismutazei (FeSOD). Pentru determinarea omogenităţii fracţiilor proteice
obţinute, două din aceste fracţii (fr. 3 care posedă activitate SOD şi fr. 5 ce conţine
cocianină) au fost supuse SDS-electroforezei în gel de poliacrilamidă (g. 3).
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Figura 3. Electroforegrama
preparatului
antioxidant
“SP – SOD/Phyco – 1” /“SP SOD/Phyco - 2” după etapa
puricării prin cromatograe
de schimb ionic pe coloana de
Q-Sepharose. 3 – fracţia 3; 5
–fracţia 5; М – marcheri proteici

Electroforegrama fracţiilor proteice puricate conrmă datele obţinute anterior,
referitor la masele moleculare aparente ale subunităţilor SOD (28 kDa) şi ale cocianinei
(18 şi 19,95 kDa).
Concluzii:
Procedeele de obţinere a preparatelor “SP - SOD/Phyco - 1” şi “SP - SOD/Phyco 2” redau schema integrată de obţinere a preparatelor antioxidante noi în baza biomasei
de spirulină – sursă de cocianină şi SOD.
Compoziţia preparatelor “SP - SOD/Phyco - 1” şi “SP - SOD/Phyco - 2” se conrmă
prin metoda electroforetică în gel de poliacrilamidă în prezenţa SDS. Banda proteică cu
masa moleculară de 28 кDа denotă prezenţa superoxiddismutazei, iar cele cu masele
moleculare de 18 şi 19,95 кDа aparţin cocianinei.
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ACUMULAREA ASTAXANTINEI ÎN BIOMASA
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS LA CULTIVARE PE MEDIU CU
COMPUŞI COORDINATIVI AI Fe(III) CU AMINOACIZII
Miscu Vera
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microalgele şi-au ocupat ferm locul în biotehnologia microbiană în calitate de surse
de biomasă şi produse specice. Cele mai recente tehnologii în baza microalgelor
sunt cele de producere a astaxantinei – pigment carotenoid important cu aplicare
nutraceutică, cosmetică şi în industria alimentară [11-13, 30, 32].
Microalga verde Haematococcus pluvialis este considerată superproducător de
astaxantină şi se cultivă cu success pe scară industrială în mai multe ţări ale lumii [2,
9, 15, 29, 31]. În celulă acest pigment îndeplineşte funcţia fotoprotectoare, servind
în calitate de barieră zico-chimică, ce previne deteriorarea lipidelor din componenţa
membranelor funcţionale şi a ADN-ului de către radicalii liberi [14, 35, 38]. Funcţiile
biologice esenţiale ale astaxantinei exercitate în organismul uman şi animal includ
protecţia componentelor celulare de procesul de oxidare, formarea răspunsului imun şi
reglarea expresiei genelor [29]. Efectul benec generalizat al astaxantinei este mediat
de capacitatea de pătrundere în plasma sangvină şi de mobilitatea moleculelor ei [7,
32].
Carotenogeneza la Haematococcus pluvialis, ca şi la toate organismele
fotosintezatoare, decurge în mod normal la menţinerea condiţiilor favorabile de
dezvoltare. Intensicarea procesului de acumulare a astaxantinei poate  obţinută prin
modicarea condiţiilor de cultivare aşa ca iluminarea intensă, decitul de nutrienţi,
stresul oxidativ şi stresul salin, temperaturile înalte [2, 16, 24, 33].
Acumularea masivă de astaxantină a fost obţinută în cazul cultivării pe mediu
cu insucienţă de azot şi iluminare intensivă - condiţii care facilitează asimilarea
carbonului de catre microalgă [10, 21, 25]. Azotul este foarte important în dezvoltarea
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hematococului prin rolul său în dividerea celulară şi acumularea carotenoizilor, deacea
decitul de azot limitează acumularea biomasei [3]. Acumularea maximală de astaxantină
are loc la cultivarea pe medii de nutriţie fără sursă de azot, iar maximul de sinteză a
carotenoizilor – la concentraţia lui în mediu de 0,5-1,0 g/l. Concentraţia optimală a
nitratului în mediul de cultivare, in vederea acumulării astaxantinei, este considerată de
mai mulţi cercetători cea de 0,2 g/l [17, 31, 39]. În calitate de sursă de azot, utilizată la
prepararea mediului de cultivare a Haematococcus pluvialis, majoritatea cercetătorilor
propun nitratul de sodiu [4, 18, 31, 39] sau nitratul de potasiu [22]. Pentru culturile
fotoautotrofe a fost demonstrată ecienţa utilizării în calitate de sursă de azot a clorurii
de amoniu, iar pentru cele mixotrofe se recomandă ureea [5, 18].
Studiul acţiunii fosfaţilor asupra astaxantinogenezei arată, că atât decitul [3, 4, 17,
21], cât şi excesul lor stimulează acumularea pigmentului [1].
Unul din nutrienţii necesari hematococului pentru dezvoltare în culturile mixotrofe
este carbonul. A fost studiată posibilitatea suplimentării mediului de cultivare cu acetaţi
şi stabilit efectul pozitiv al acestora, care s-a manifestat prin sporirea productivităţii şi a
carotenogenezei [1, 23, 24]. Concentraţiile mari de acetaţi sporesc sinteza astaxantinei,
dar inhibă productivitatea [5, 22, 31]. Rezultate similare au fost obţinute şi prin
substituirea acetatului cu malonat, dar acesta din urmă s-a dovedit a  mai toxic pentru
cultura de Haematococcus pluvialis [31]. Spre deosebire de acetat, excesul căruia
stimulează acumularea de astaxantină, suplimentarea mediului de cultivare cu cantităţi
excesive de bicarbonat inhibă sinteza ei, pe când în concentraţii mici bicarbonatul
favorizează formarea ciştilor [22]. Pentru cultivarea mixotrofă au fost testaţi diverşi
hidraţi de carbon în calitate de stimulatori ai carotenogenezei, cel mai ecient ind
glucoza, care în concentraţii mici majorează atît conţinutul carotenoizilor, cât şi
productivitatea cu peste 70% faţă de proba martor [8].
Studiile anterioare au raportat intensicarea sintezei astaxantinei cauzată de
nivelul ridicat al erului bivalent în mediu [24], iar adăugarea în mediul de cultivare a
FeCl3·6H2O-EDTA nu produce schimbări în acumularea de astaxantină [1]. Kobayashi
în 1993 a raportat sporirea sintezei astaxantinei sub inuenţa ionilor de Fe2+ care
generează radicali liberi în celule, conrmând rolul antiradicalic al astaxantinei.
A fost studiat şi impactul altor metale (Cu2+, Mn2+ şi Cd2+) asupra carotenogenezei
la Haematococcus pluvialis. Cu excepţia Cu2+, metalele testate au stimulat sinteza
carotenoizilor şi respectiv a astaxantinei, dar au diminuat productivitatea.
Unul din cei mai ecienţi inductori ai acumulării de astaxantină în culturile
mixotrofe sau autotrofe este iluminarea intensă [4, 23, 28]. Deoarece este demonstrat
că acumularea de astaxantină este un proces fotoprotector, iluminarea excesivă poate
 considerată factor cheie al astaxantinogenezei [26]. Formarea speciilor reactive de
oxigen sub inuenţa excesului de lumină induce activarea enzimelor de transformare a
carotenului în astaxantină [2, 6, 15, 34]. Cercetările destinate evidenţierii unor noi căi
de sporire a productivităţii la hematococ şi obţinere a biomasei cu un conţinut sporit de
astaxantină rămân a  actuale şi capătă o răspândire tot mai largă. Utilizarea compuşilor
coordinativi în aceste scopuri prezintă o direcţie relativ nouă, dar de o perspectivă
deosebită. Compuşii coordinativi sunt prezenţi în organismele vii sub formă de complexe
ale ionilor metalici cu proteine (aşa numitele metaloproteine), cât şi de vitamine,
enzime ş. a. Metaloproteinele joacă un rol important în multe procese biologice, aşa ca

144

respiraţia, fotosinteza, protecţia de acţiunea substanţelor toxice. Majoritatea enzimelorcheie în lanţurile metabolice conţin în calitate de centru activ atomi ai metalelor, în
special ai celor de tranziţie. Datorită acestui fapt, metalele, şi în special complexele
metalice, inuenţează vădit asupra proceselor metabolice în celule.
Fierul, element tranziţional de tip „d” este indispensabil pentru organismele vii şi
are un rol bioichimic important atât sub aspect structural cât şi funcţional. Fierul întră
în constituţia unor cofactori esenţiali pentru multe proteine, care sunt părţi componente
active ale proceselor de respiraţie (citocromii, citocromoxidaza) ale ciclului acizilor
tricarboxilici (aconitaza, succinat dehidrogenaza) şi a sistemelor de protecţie contra
stresului oxidativ (catalaza, peroxidaza, superoxiddismutaza). În procesul de fotosinteză
substanţele ercomponente sunt implicate în transferul de electroni, biosinteza clorolei,
asamblarea aparatului fotosintetic.
Lipsa sau insucienţa erului în mediile de creştere afectează progresiv fotosinteza.
Este binecunoscut faptul că insucienţa ionilor de er cauzează stoparea proceselor de
biosinteză a clorolei şi schimbări în ultrastructura membranelor tilacoidale, provocând
în nal scăderea proporţională a activităţii fotosintetice şi, corespunzător micşorarea
productivităţii. Gradul de accesibilitate pentru celule a ionilor de er este inuenţat de
pH-ul mediului, de sursa de azot, şi de concentraţia ionilor CO32-, HCO32- şi PO43-, care
reduc solubilitatea compuşilor cu er [19, 27, 36, 37]. Incontestabil, biodisponibilitatea
metalelor este foarte mare în cazul utilizării compuşilor coordinativi în loc de săruri
minerale simple.
Pornind de la rolul erului trivalent pentru procesele metabolice normale la microalge
şi de la prezenţa celor două trepte ale biotehnologiilor de cultivare a hematococului
(acumularea de biomasă şi β-caroten şi transformarea β-carotenului în astaxantină
[2, 11, 12, 20, 29] devine evidentă posibilitatea obţinerii unui rezultat biotehnologic
valoros generat de utilizarea compuşilor coordinativi ai Fe(III).
Scopul cercetărilor expuse în acest articol a constat în studierea posibilităţii de
stimulare a productivităţii şi carotenogenezei la Haematococcus pluvialis cu utilizarea
compuşilor coordinativi ai erului (III) cu unii aminoacizi. Accentul cercetărilor a fost
pus pe obţinerea unei cantităţi maximale de biomasă de hematococ cu un conţinut înalt
de astaxantină conform schemei tehnologice în două etape.
Materiale şi metode
Drept obiect de studiu a servit tulpina de colecţie a algei verzi Haematococccus
pluvialis CNM-AV-05. Cultivarea s-a efectuat pe mediul nutritiv RD cu următoarea
componenţă (g/l): NaNO3 – 0,3; KH2PO4 – 0,02; K2HPO4 – 0,08; NaCl – 0,02; CaCl2
– 0,05; MgSO4 ×7H2O- 0,01; ZnSO4 ×7H2O – 0,0001; MnSO4 ×5H2O – 0,0015;
CuSO4 × 5H2O –0,00008; H3BO3-0,0003; (NH4)6Mo24 ×4H2O – 0,0003; FeCl3 ×6H2O –
0,0175; Co(NO3)2.×6H2O-0,0002; EDTA-0,0075, la temperatura de 26˚C, la iluminare
constantă de 1500 lx cu agitare periodică pentru primele zece zile de cultivare. Inducerea
astaxantinogenezei se efectuiază prin ilumunare excesivă cu intensitatea de 4500 lx
timp de 72 ore.
Productivitatea microalgei a fost determinată gravimetric.
Compuşii coordinativi utilizaţi în calitate de stimulatori au fost sintetizaţi şi oferiţi
pentru cercetare de către membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, d-l
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Constantin Turtă şi doctorul în chimie, d-na Ana Lăzărescu. Pentru adăugarea compuşilor
coordinativi la mediul de cultivare se prepară soluţii apoase cu concentraţia de 1mg/
ml. Compuşii se adaugă la mediul nutritiv până la inocularea culturii, concentraţiile
utilizate ind de la 5 la 35 mg/l cu intervalul între variante de 5 mg/l. Toate experienţele
au fost executate în 5 repetări. Analiza statistic a rezultatelor obţinute a fost efectuată
în baza Microsoft Ofce Excel.
Concentraţia astaxantinei se determină conform curbei de calibrare construită
pentru soluţii standarte de astaxantină pură (SIGMA) în alcool etilic, efectuată la
spectrofotometrul PG Instruments UV-VIS cu utilizarea soft-ului UV WIN 5. 05.
Domeniul de linearitate a curbei se aă în domeniul de concentraţii până la 10µg/ml.
Rezultate şi discuţii
Suplimentarea mediului nutritiv cu compuşi coordinativi a fost efectuată prin
adăugarea cantităţilor stabilite ale compusului până la inocularea culturii de hematococ.
Cultivarea s-a realizat în condiţii optime timp de 10 zile, după ce cultura a fost expusă
stresului provocat de iluminare intensivă până la transformarea completă a culturii
în cişti roşii. Pentru toţi compuşii implicaţi în cercetare au fost obţinute rezultate
asemănătoare, care indică asupra unei creşteri semnicative a cantităţii de biomasă
obţinută şi asupra unui conţinut destul de omogen de astaxantină în toate probele expuse
estimărilor cantitative.
Figura 1 reectă rezultatele obţinute în cazul utilizării în calitate de stimulatori a
alaninatului şi glicinatului de Fe(III). Pentru toate concentraţiile utilizate ale alaninatului
a fost obţinută o cantitate de biomasă, care o depăşeşte pe cea a martorului cu 20-31%,
deosebirile dintre probele cu diferită concentraţie a compusului ind nesemnicative.
În acelaşi timp menţionăm, că pentru toate concentraţiile testate cantitatea de biomasă
se deosebeşte statistic veridic de cea obţinută în proba martor (P<0,01). Cantitatea de
astaxantină în toate variantele cercetate de asemenea a fost destul de omogenă, constituind
64,2-75,1 mg/l. În proba martor valoarea absolută a cantităţii pigmentului este mai
joasă (P<0,01 pentru toate variantele) şi constituie 51,4 mg/l. Deoarece conţinutul
procentual al astaxantinei în biomasa absolut uscată de hematococ este aproximativ
acelaşi, atât în variantele experimentale, cât şi în probele martor concluzionăm, că
sporul de astaxantină se obţine în exclusivitate din contul obţinerii unei cantităţi mai
mari de biomasă cu un conţinut standart de astaxantină.
În cazul utilizării alaninatului de Fe(III) efectul maximal în domeniul inclus
în cercetare a fost obţinut la concentraţia de 20 mg/l a compusului în mediu, când
ecacitatea procesului biotehnologic se exprimă în obţinerea a 75,1 mg/l astaxantină. E
de mentionat faptul, că la utilizarea unor cantităţi mai mici ale compusului (10, 15 mg/l)
de asemenea se obţine o cantitate sucientă de astaxantină (70,1-70,9 mg/l), ceea ce
face aceste variante atrăgătoare din punct de vedere economic. La aplicarea în calitate
de stimulator a glicinatului de Fe(III) biomasa obţinută în variantele suplimentate a
fost cu 20-31% mai mare ca în proba martor, iar cantitatea absolută de astaxantină a
atins valori de 65,6-72,1 mg/l, deosebindu-se nesemnicativ în intervalul 15-35 mg.
Deci, concentraţiile optimale ale glicinatului, care asigură producerea unei cantităţi
importante de astaxantină este cea de 10-25 mg/l. Conţinutul procentual al astaxantinei
în biomasa absolut uscată de hematococ obţinută pe mediul RD şi pe mediul suplimentat
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cu glicinat de Fe(III) în cantitate de 10-35 mg/l este aproximativ acelaşi, ceea ce indică
o activitate metabolică în limitele normei ale culturii microalgale.

Fig. 1. Biomasa Haematococcus pluvialis şi cantitatea de astaxantină obţinută la
utilizarea alaninatului şi glicinatului de Fe (III)

În gura 2 sunt prezentate rezultatele obţinute la suplimentarea mediului pentru
cultivarea hematococului cu diferite cantităţi de treoninat şi valinat de Fe(III). În cazul
treoninatului valorile înregistrate atât pentru productivitate, cât şi cele pentru cantitatea
de astaxantină au fost în corespundere cu presupunerile noastre cât şi cu rezultatele
obţinute anterior pentru alţi compuşi ai Fe(III). Astfel, biomasa obţinută a fost cu 2331% , iar cantitatea de astaxantină estimată la litru de cultură a fost cu 25-32% mai
mare decât în proba martor. Deosebirile dintre ecare din variantele experimentale şi
martorul au fost veridice P<0,01. Concentraţiile compusului stabilite ca ind optimale
pentru obţinerea cantităţii maximale de astaxantină (69,7- 70,9 mg/l) sunt cele de 15-20
mg/l.

Fig. 2. Biomasa Haematococcus pluvialis şi cantitatea de astaxantină obţinută la
utilizarea treoninatului şi valinatului de Fe (III)

Utilizarea valinatului de er(III) asigură creşterea cantităţii de cişti roşii obţinuţi
cu 20-30% faţă de martorul cultivat pe mediu fără adaos de compus coordinativ.
Valorile obţinute, ca şi în cazurile anterioare se deosebesc esenţial în cazul martorului
şi a ecărei dintre variantele experimentale (P<0,01), în timp ce deosebirile dintre
variantele suplimentate sunt statistic neveridice. Cantitatea maximală de astaxantină,
care a putut  obţinută în această serie este cea de 72,1 mg/l, caracteristică pentru
aplicarea unei cantităţi de 10 mg/l valinat de er (III).
Generalizând rezultatele prezentate în această lucrare putem arma, că compuşii
coordinativi ai Fe(III) cu alanina, glicina, valina şi treonina suplimentaţi la mediul de
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cultivare a Haematococcus pluvialis în intervalele de concentraţie de la 5 la 35 mg/l
au dat dovadă de capacitatea de a spori acumularea de biomasă cu 20-32%. Acest
lucru noi îl explicăm prin faptul, că ind uşor accesibil pentru celule microalgale,
în forma compuşilor coordinativi, erul pătrunde în celule şi se implică în procesul
de sinteză a clorolei şi asamblare a membranelor tilacoidale funcţionale, sporind în
aşa mod intensitatea fotosintezei şi ca urmare, sporind productivitatea. Acel fapt, că
pentru toţi cei 4 compuşi coordinativi studiaţi deosebirile dintre valorile cantitative ale
biomasei sunt nesemnicative din punct de vedere statistic şi nu cresc odată cu sporirea
concentraţiei lor în mediu, indică asupra „saturării” ziologice a mediului cu metalul
dat. Aceasta înseamnă, că chiar cantităţile minime utilizate în experienţe sunt suciente
pentru a obţine un efect maximal, iar sporirea continuă a concentraţiei de compus în
mediu este lipsită de sens.
Mai mult ca atât, experienţa noastră în domeniul testării compuşilor coordinativi
în calitate de stimulatori şi reglatori ai proceselor biosintetice la organismele
fotosintezatoare ne arată că concentraţiile mari ale compuşilor coordinativi în mediile
nutritive provoacă o stare de stres, intensitatea căruia diferă în dependenţă de obiectul
în studiu, cât şi de compusul testat.
Astfel, nalizând această analiză, putem arma următoarele:
- Compuşii coordinativi ai Fe(III) cu alanina, glicina, valina ţi treonina în cantitate
de 5-35 mg/l se manifestă ca stimulatori ai productivităţii la Haematococcus pluvialis;
- Cantitatea de astaxantină în biomasa de Haematococcus pluvialis obţinută pe
medii, ce conţin compuşii susnumiţi nu diferă semnicativ de cantitatea pigmentului
în biomasa obţinută pe mediul RD ceea ce indică asupra unei activităţi metabolice
normale a culturii;
- Sporirea ecacităţii proceselor biotehnologice de obţinere a astaxantinei
poate  obţinută din contul măririi cantităţii de biomasă cu un conţinut obişnuit de
astaxantină;
- Pentru sporirea randamentului economic al proceselor biotehnologice cu implicarea
microalgei verzi Haematococcus pluvialis se recomandă aplicarea concentraţiilor mici
(5-15 mg/l) de compuşi coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizii.
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STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE A
TULPINILOR DE DROJDII PĂSTRATE ÎN COLECŢIA NAŢIONALĂ
DE MICROORGANISME NEPATOGENE.
II. DETERMINAREA PARAMETRILOR OPTIMI ŞI SELECTAREA
MEDIILOR DE REGENERARE A CULTURILOR DE DROJDII DIN
COLECŢIE DUPĂ LIOFILIZARE.
Stepanov Vitalie, Codreanu Svetlana, Rudic Valeriu,
Slanina Valerina, Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A. Ş. M.
Introducere
Metoda tradiţională de menţinere a microorganismelor prin însămânţarea lor
periodică pe diverse medii nutritive necesită multă meticulozitate şi o supraveghere
permanentă, deoarece acest procedeu poate duce la o majorare a variabilităţii, atât
fenotipice, cât şi genotipice. Astfel, însămânţările periodice frecvente trebuiesc evitate,
prin urmare, reducerea timpului de aare a tulpinilor în stare vegetativă activă reprezintă
o necesitate de rigoare pentru păstrarea adecvată a unei colecţii de microorganisme.
Procedeul de liolizare asigură o mai mare stabilitate faţă de însămânţarea periodică,
iar celulele microbiene rezistente la procesul desicării în vid pot păstra viabilitatea
în decursul a mai mulţi ani. Rezistenţa faţă de procesul uscării prin sublimare pentru
drojdiile ce aparţin diferitelor grupări sistematice este foarte variată [4]. Viabilitatea
tulpinilor de drojdii ce urmează a  conservate se aă într-o dependenţă directă faţă de
parametrii utilizaţi pentru procedura de liolizare, un rol esenţial revenindu-i în acest
sens temperaturii de congelare şi concentraţiei materialului iniţial.
Totodată, reactivarea celulelor microbiene reprezintă o etapă foarte importantă
în procesele de regenerare şi reconstituire a culturilor supuse liolizării. Reactivarea
microorganismelor după desicarea acestora prin procedeul sublimării în vid include 3
etape: hidratarea celulelor, reparaţia structurilor celulare şi restabilirea vitezei de creştere
din numărul celulelor viabile. Mecanismele ce stau la baza proceselor de reparare a
celulelor lezate nu sunt elucidate pe deplin. Se ştie, însă, că procesul de reconstituire
cuprinde atât restabilirea permeabiltăţii iniţiale a membranei celulare, reparaţia AND şi
ARN, în mod special a ARN-ului ribosomal, cât şi sinteza de novo a unor componente
proteice şi lipidice [11].
Procedeele de rehidratare şi condiţiile de regenerare a microorganismelor după
liofilizare exercită o influenţă majoră asupra viabilităţii acestora. Rehidratarea
celulelor uscate se produce cu degajarea căldurii, majorarea concentraţiei de electroliţi,
oscilaţii necontrolate ale pH-ului, astfel încât mediile de regenerare utilizate,
temperatura şi viteza de hidratare sunt factori esenţiali deloc neglijabili vis-à-vis de
păstrarea viabilităţii microorganismelor studiate [11]. Ray şi colaboratorii săi [2] au
ajuns la concluzia că numărul celulelor viabile rehidratate la temperatura de 15-250C
este mult mai mare decât a celor rehidratate la 35 şi 450C. În condiţii controlate Poirier
şi colaboratorii [3] au rehidratat cultura Saccharomyces cerevisiae (vini) foarte lent
(7-16 zile), obţinând, astfel, o rată superioară a viabilităţii faţă de rehidratarea lor
imediată.
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Viabilitatea microorganismelor se află într-o dependenţă directă atât de
temperatura păstrării, cât şi de gradul de umiditate remanentă a acestora. Din
analiza datelor de referinţă [10, 12] viabilitatea a 4 tulpini de Saccharomyces
cerevisiae păstrate la temperaturile de 4, 26 şi 37 0C nu a depăşit termenul de 3 ani
- până când titrul de viabilitate a culturii a prezentat valori minime – 10 2 cel/ml.
În acelaşi timp, unele metodici de specialitate categoric nu recomandă păstrarea
culturilor liofilizate la temperatura camerei [8].
Este demonstrat, că viabilitatea drojdiilor supuse liolizării depinde într-o mare
măsură şi de modul de cultivare a acestora. Drojdiile din specia Saccharomyces cerevisae
cultivate submers au prezentat după 18 şi 24 ore de creştere o viabilitate de 0,28-0,25%.
În acelaşi timp, cultivate pe mediul solid agarizat, acestea au avut după 64 şi 104 ore
de creştere circa 8,3-8,7% celule viabile. Este interesant faptul, că combinând aceste
două metode de creştere în una “two-step”, savanţii bulgari au obţinut o majorare a
viabilităţii drojdiilor de până la 13,2% [1].
Pornind de la cele expuse, scopul cercetării a constat în studierea, optimizarea
şi crearea condiţiilor corespunzătoare standardelor internaţionale de conservare şi
valoricare a fondului genetic microbian, în special al tulpinilor de drojdii din Colecţia
Naţională de Microorganisme Nepatogene.
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost trasate următoarele sarcini specice:
- determinarea temperaturii de congelare optime pentru păstrarea viabilităţii
tulpinilor de drojdii după liolizare;
- selectarea mediilor de regenerare a culturilor de drojdii supuse liolizării;
- studiul inuenţei liolizării asupra viabilităţii şi stabilităţii proprietăţilor
tulpinilor de drojdii de interes biotehnologic.
Realizarea acestor investigaţii va permite elaborarea procedeelor de păstrare
optimă a tulpinilor de microorganisme de interes biotehnologic. Totodată, realizarea
cercetării în cauză este o condiţie obligatorie pentru aderarea Colecţiei Naţionale de
Microorganisme Nepatogene (CNMN) la organizaţiile mondiale de prol şi la bazele
de date internaţionale a colecţiilor de microorganisme, pentru transformarea în
perspectivă a CNMN în depozit internaţional de microorganisme. Astfel, potenţialii
utilizatori vor  asiguraţi cu tulpini de microorganisme cu parametri stabili de
productivitate.
Material şi metode
Obiectul de studiu: 15 tulpini de drojdii din CNMN ce aparţin genurilor
Rhodotorula (8), Saccharomyces (4) şi Lipomyces (3).
Cultivarea. Tulpinile investigate au fost cultivate static în condiţii aerobe în tuburi
de sticlă pe mediul de nutriţie în baza malţ-agarului, timpul incubării ind de 3-5 zile
la to= 26-300C pentru genurile Saccharomyces şi Rhodotorula şi 18-20 zile la to= 20 0C
pentru genul Lipomyces. Densitatea celulară iniţială a fost de aproximativ 108 celule/
ml.
Liolizarea. Culturile suspendate în medii protectoare au fost congelate rapid la
to= -20…-300C, uscarea masei congelate ind realizată la liolizatorul “Иней 3” la
temperatura de uscare -50…-600C şi vid – 6,7 Pa.
Mediile de protecţie: lapte degresat (LD), lapte degresat de 10% (LD 10%), lapte
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degresat de 20% (LD 20%), lapte degresat de 10% cu glucoză de 20% (LD 10%+G
20%), miere de albini de 5% (MA 5%), miere de albini de 5% cu lapte degresat de10%
(MA 5%+LD 10%).
Mediile de regenerare: apă distilată, malţ şi soluţie ziologică.
Determinarea viabilităţii culturilor de drojdii. Viabilitatea tulpinilor de drojdii a fost
determinată prin metoda contării coloniilor până şi după conservare. Pentru determinarea
viabilităţii culturilor înainte de liolizare au fost efectuate diluţiile succesive a 1ml de
suspensie până la densitatea de 102-103 celule/ml urmată de însămânţarea ulterioară a
0,1 ml suspensie în mediul malţ-agar pe plăci Petri. După liolizare, conţinutul unei
ole se resuspendă în 1 ml mediu de regenerare şi se inoculează câte 0,1 ml de soluţie
obţinută pe plăcile Petri în mediul malţ-agar. După incubare coloniile crescute pe plăci
se numără şi se fac însemnările de rigoare [7,9].
Datele experimentale au fost supuse prelucrării statistice în baza programului
computerizat Ofs Excel 2007.
Rezultate şi discuţii
Densitatea celulelor microbiene reprezintă un factor important care condiţionează
supraveţuirea culturilor liolizate. Majoritatea colecţiilor de microorganisme recomandă
utilizarea concentraţiei iniţiale de 108-1010 cel/ml [5, 10]. În acest scop, materialul iniţial
a fost suspendat şi omogenizat în mediul protector la valoarea concentraţiei de 2÷7×108
celule/ml. Această densitate a celulelor levuriene a fost sucientă pentru reconstituirea
viabilităţii culturilor de drojdii supuse liolizării.
Datele din literatura de specialitate indică asupra unui spectru larg al temperaturii
de congelare pentru drojdii, ce variază în limitele de –200C … -700C [6, 8]. Reieşind din
cele menţionate, o sarcină a cercetărilor a constat în determinarea temperaturii optime
de congelare, în vederea realizării unui procent mai mare al viabilităţii culturilor de
drojdii. În acest scop au fost propuse pentru testare 2 regimuri de congelare: (-200C) şi
(- 300C).
Viabilitatea unor culturi de drojdii liolizate în dependenţă de mediul protector
utilizat şi temperatura de congelare este dată în gura 1.
Rezultatele obţinute, cu excepţia speciei Rh. rubra suspendată în baza
mediului de protecţie LD 10%+MA 5%, indică asupra faptului că culturile studiate
manifestă un procent mai mare al viabilităţii în cazul aplicării temperaturii de
congelare de –20 0C. Exemplul cel mai elocvent se referă la specia de drojdii
Rh. rubra suspendată în mediul de protecţie LD, indicele viabilităţii pentru acest
caz înregistrând o valoare de 2,5 ori mai mare decât pentru regimul congelării de
–300C.
Rehidratatrea microorganismelor reprezintă etapa finală critică pentru
revitalizare. Procesul de rehidratare a celulelor uscate este exoterm, astfel încât
acestea sunt expuse atât şocului termic, cât şi unor oscilaţii ale pH-ului, dincolo
de limitele fiziologice admise. În general, pentru rehidratare se utilizează apă
potabilă sterilă adusă la temperatura camerei, care se adaugă cu picătura în
cantitate de 0,2-0,5ml [10, 11]. În unele cazuri, ca soluţii de regenerare pot servi şi
mediile nutritive utilizate pentru multiplicarea culturii. Înainte de a fi însămânţate
suspensia cu celulele liofilizate se rehidratează nu mai puţin de 30min. Astfel,
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conţinutul olelor cu drojdiile liolizate au fost suspendate cu câte 1ml mediu de
regenerare, menţinute timp de 1 oră la temperatura camerei şi inoculate steril pe plăci
Petri cu mediul solidicat malţ-agar.

Figura 1. Viabilitatea unor culturi de drojdii liolizate (colonii/cutie Petri) în
dependenţă de mediul protector utilizat şi temperatura de congelare.

În conformitate cu unele referinţe de specialitate [4, 8, 10, 11], pentru
revitalizarea tulpinilor de drojdii liofilizate au fost testate următoarele medii de
regenerare: apă distilată, malţ şi soluţie fiziologică. Viabilitatea culturilor de
drojdii liofilizate ce aparţine genului Rhodotorula în dependenţă de unele medii
de protecţie şi de regenerare utilizate este dată în figurile 1 şi 2.
Rezultatele obţinute nu permit alegerea unui mediu optim de regenerare pentru
toate culturile de drojdii aate în studiu. Totodată, în majoritatea cazurilor, tulpinile
de drojdii au crescut comparativ mai bine pe mediul de regenerare – apă distilată.
Această armaţie este valabilă pentru culturile liolizate de drojdii ce aparţin genului
Rhodotorula (Fig. 2) şi Lipomyces (Fig. 3).
Durata de păstrare a culturilor liofilizate de microorganisme depinde într-o
mare măsură de factorul temperatură. Astfel, în cadrul CNMN culturile de drojdii
liofilizate sunt păstrate la temperatura de 4 0C, ceea ce este în conformitate cu unele
referinţe de specialitate care recomandă păstrarea colecţiei de microorganisme la
valori ale temperaturii sub 5 0C [9].
Stabilitatea microorganismelor conservate se verifică atât prin evaluarea
viabilităţii, cât şi a caracterelor morfologo-culturale. Studiul de stabilitate a
culturilor liofilizate comparativ cu cele păstrate pe medii solidificate înclinate
indică asupra faptului că particularităţile morfologo-culturale ale tulpinilor aflate
în studiu se păstrează.
Astfel, evaluarea viabilităţii şi parametrilor de creştere şi dezvoltare a tulpinilor
de drojdii liofilizate indică asupra faptului menţinerii indicilor aflaţi în studiu şi,
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prin urmare, asupra oportunităţii utilizării metodei date pentru păstrarea de lungă
durată a drojdiilor din colecţie.

Figura 2. Viabilitatea culturilor liolizate de drojdii ce aparţine genului Rhodotorula
(colonii/cutie Petri) în dependenţă de mediul de regenerare utilizat.

Figura 3. Regenerarea culturilor de drojdii.
A. Regenerarea culturii de drojdii Rhodotorula gracilis. B. Regenerarea culturii de
drojdii Saccharomyces cerevisiae. C. Regenerarea culturii de drojdii Lipomyces lipofer.
1. cultura pe malţ-agar regenerată în apă distilată; 2. cultura pe malţ-agar regenerată în
malţ; 3. cultura pe malţ-agar regenerată în soluţie ziologică.

Concluzii
1.
Studiul influenţei temperaturii de congelare asupra procentului de viabilitate
a culturilor de drojdii indică asupra faptului că culturile studiate manifestă un
procent mai mare al viabilităţii în cazul aplicării temperaturii de congelare de
–200C.
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2.
Densitatea celulelor levuriene la valoarea concentraţiei de 108 celule/ml este
sucientă pentru reconstituirea viabilităţii culturilor liolizate.
În rezultatul screeningului mediilor de regenerare a fost selectat mediul ce
3.
asigură o mai înaltă viabilitate a culturilor supuse liolizării : apa distilată. Acest mediu
este recomandat pentru utilizarea în cadrul procesului de liolizare al drojdiilor, în
general, şi, în mod particular, a celor ce aparţin genurilor Rhodotorula şi Lipomyces.
4.
Studiul de stabilitate a culturilor liofilizate comparativ cu cele păstrate pe
medii solidificate înclinate indică asupra faptului că particularităţile morfologoculturale ale tulpinilor aflate în studiu se păstrează.
Mulţumiri. Aducem sincere mulţumiri d-nei dr. hab. Usatîi Agaa pentru culturile de
drojdii depozitate în cadrul Colecţiei Naţionale de Microrganisme Nepatogene.
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ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA
FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND STANDARDIZAREA
INDICILOR AGROCLIMATICI
Maria Nedealcov
Institutul de Ecologie şi Geograe al AŞM
Introducere
Standardizarea prevede transformarea datelor iniţiale cu scopul ca acestea să devină
comparative între două sau mai multe distribuţii empirice sau între o distribuţie empirică
şi una teoretică, indiferent de ordinul de mărime, dispersie sau unităţi de măsură.
Standardizarea combină două operaţiuni: centrarea şi reducţia. Centrarea valorilor
unui şir constă în înlocuirea variabilelor originale cu abaterile acestora de la valoarea
de referinţă: mediana, media sau o valoare oarecare, considerată semnicativă în
analiza statistică. Astfel, centrarea, ca prima etapă a standardizării, presupune centrarea
valorilor în raport cu media aritmetică. Reducţia, cea de-a doua operaţiune, prevede
împărţirea valorilor variabilelor la abaterea standard şi în ultima etapă a standardizării
se aplică variabilei centrate [1].
Astfel, valorile standardizate exprimă abaterile valorilor variabilei originale de la
media lor aritmetică, abateri care sunt măsurate în număr de abateri standard.
Aspectul teoretic al standardizării indicilor agroclimatici constă în evidenţierea
gradului de ariditate a condiţiilor agroclimatice, ceea ce este important în evaluarea
corectă a potenţialului agroclimatic. Deoarece teritoriul Republicii Moldova este
situat în zona cu umiditate insucientă, în concepţia noastră, utilizarea unor noi indici
standardizaţi în evaluarea resurselor de umezeală prezintă un interes deosebit.
Materiale şi metode de cercetare
La etapa actuală este cunoscută o serie de lucrări privind evaluarea gradului de
ariditate a unui teritoriu. Un interes aparte prezintă Indicele Standardizat al Precipitaţiilor
(SPI, Standardized Precipitation Index) formulat de Mc.Kee şi al. [2]. Acesta reprezintă
echivalentul anomaliei standardizate a variabilei aleatorii de la normă:
SPI = (xi – x)/σ,
(unde xi şi x reprezintă valoarea meteorologică factologică şi respectiv a normei
climatice, σ - devierea standard), primim repartiţia normală standard cu media zero şi a
dispersiei echivalentă cu unitatea. Pentru repartiţia normală a valorilor, acest parametru
reprezintă nu altceva decât unitatea devierii standard. De aceea indicele standardizat
poate  privit ca numărul devierilor standard care reectă cît de mult valorile factologice
se deosebesc de valoarea medie multianuală calculată pentru o perioadă îndelungată de
timp (de obicei 30 ani). Evaluările propuse au la bază sumele precipitaţiilor lunare şi
anuale pentru perioada 1960-2005 colectate la cele 17 staţiuni meteorologice de pe
lângă Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
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La standardizarea sumelor precipitaţiilor atmosferice în condiţiile Republicii
Moldova s-a ţinut cont de concordarea acestora cu curba teoretică BirnbaumSaunders.
Rezultate şi discuţii
Valorile Indicelui Standardizat al Precipitaţiilor (SPI) în limitele 0.99 < SPI <-0.99
indică că condiţiile de umezeală sunt aproape de normă. Când evaluarea SPI atinge
mărimea de -1.0 şi 1,0 - se stabilesc condiţii anomale în regimul de umiditate. Pe
măsura micşorării valorilor indicilor standardizaţi creşte gradul de ariditate a climei în
regiune (tab.1).
Tabelul 1. Evaluarea resurselor de umezeală conform Indicelui Standardizat al
Precipitaţiilor (SPI)
Calicativele valorice SPI= (xi – x) / s
≤ 2.0

Calicativele calitative

1.5 .... 1.99
1.0 .... 1.49
-0.99 + 0.99

Foarte umed
Moderat umed
În limitele normei climatice

-1.0 .... -1.49
-1.5.... -1.99

Moderat uscat (secetă moderată)
Foarte uscat (secetă severă)

і -2.0

Extrem de uscat (secetă extremă)

Extrem de umed

Actualmente acest indice este pe larg utilizat în sud-estul Europei, unde regimul de
umiditate în condiţiile schimbărilor globale ale climei devine limitat. În Centrul SudEst European de Management al Secetei (DMCSEE, Drought Management Centre for
Southeastern Europe), începând cu anul 1986 a fost creată o bază (on line) informaţională
de date [3] privind valorile SPI, care permite evaluarea gradului de intensitate şi
repartiţia spaţială a fenomenului de secetă în regiune. Această bază informaţională este
pe larg utilizată în elaborarea hărţilor digitale pentru diferite intervale de timp. Cele din
urmă, servesc ca punct de referinţă în analiza modelelor regionale întocmite pe datele
multianuale obţinute în urma observaţiilor instrumentale.
Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova sezonul
de vară a anului 2007 a fost foarte cald şi secetos. Temperatura medie a aerului pentru
acest anotimp a variat de la 21,0 pînă la 24,7ºС, ind cu 2,4-3,8ºС mai ridicată faţă
de normă şi pe o mare parte a teritoriului republicii aceste anomalii s-au semnalat
pentru prima dată în perioada de observaţii instrumentale. Cea mai caldă a fost luna
iulie. Temperatura medie a aerului (24,0-26,0ºС) a depăşit norma cu 4-5ºС, ceea ce de
asemenea se înregistrează pentru prima dată în perioada de observaţii instrumentale.
Numărul total al zilelor neîntrerupte fără precipitaţii a fost de 20-40 zile, ceea ce
constituie în medie o dată în 20 ani [4].
Potrivit valorilor Indicelui Standardizat al Precipitaţiilor din luna iulie 2007, cea
mai mare parte din sud-estul continentului european a fost afectat de secetă (g.1),
inclusiv şi teritoriul Republicii Moldova. Modelarea cartogracă a acestui indice în baza
datelor observate la cele 17 staţiuni meteorologice din republică permite concretizarea
arealelor de repartiţie la nivel regional precum şi intensitatea valorilor acestuia (g.2).
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Fig.1. Repartiţia spaţială a SPI în luna iulie ( 2007) în Sud - Estul Europei.
Sursa: Centrul Sud-Est European de Management al Secetei.

Fig.2. Modelarea cartogracă a SPI în iulie, 2007 pe teritoriul Republicii Moldova.
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Modelările cartograce a datelor regionale standardizate sunt extrem de necesare,
deoarece acestea pot explica manifestarea secetei în dependenţă de caracterul local
orograc al teritoriului şi de specicul circulaţiei atmosferice. Cu atît mai mult, că
deseori inuenţa bazinului Mării Negre poate atenua intensitatea secetei în sudul
republicii, în timp ce în aceiaşi perioadă de timp, în partea de nord ea se poate manifesta
ca severă. Astfel, situaţia sinoptică din 4 iunie 2007 generată de masele de aer venite
din bazinul Mării Negre au contribuit la căderea precipitaţiilor atmosferice abundente
(78 mm) în sud-estul republicii. Pe fondul unei perioade secetoase îndelungate, aceste
averse au depăşit norma climatică lunară din regiune (73 mm). Aceste elaborări
obţinute în baza datelor regionale îşi găsesc conrmare şi prin hărţile digitale întocmite
de Centrul Sud-Est European de Management a Secetei (g.3a,b,c).

b

c

Fig.3. Indicele Standardizat al Precipitaţiilor (a, b) a lunii iunie şi precipitaţiile
abundente din 4 iunie 2007 (c).
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În concluzie constatăm, că standardizarea informaţiei climatice, indiferent de
ordinul de mărime, dispersie sau unităţi de măsură scoate în evidenţă gradul de abatere
de la normă a diferitor indici ce caracterizează resursele agroclimatice, iar rezultatele
obţinute prezintă un interes deosebit în vederea luării deciziilor privind atenuarea
manifestării fenomenelor meteorologice nefavorabile, inclusiv şi a secetelor.
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INFLUENŢA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI SELENIULUI,
COBALTULUI(III) ŞI BISMUTULUI(III) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII
CULTURII PARAMECIUM CAUDATUM
Toderaş Ion*, Arcan Elena*, Gulea Aurelian**, Bulimestru Ion**
*Institutul de Zoologie al AŞM
**Universitatea de Stat din Moldova
Introducere
Substanţele nutritive şi toxice sunt cele mai importante în procesele funcţionării
ecosistemelor acvatice, mai cu seamă în condiţiile transformării lor antropice. Din
acest considerent, cercetarea evoluţiei şi inuenţei acestor substanţe asupra grupelor
dominante de hidrobionţi are o importanţă incontestabilă în soluţionarea problemelor
de valoricare raţională a apelor de suprafaţă în condiţiile de intensicare a acţiunii
antropice [7, 6].
Una din sarcinile prioritare ale hidrobiologiei constă şi în studierea potenţialului de
stabilitate a ecosistemelor [5]. Stabilitatea ecosistemelor acvatice dulcicole depinde,
în mare măsură, de calitatea apei şi funcţionarea normală a speciilor, care exercită o
mare inuenţă asupra formării calităţii ei. Prin urmare, studierea impactului asupra
acestor specii şi a limitelor lor de adaptare la condiţiile variabile de mediu va contribui
la rezolvarea problemei menţinerii stabilităţii ecosistemelor şi, de asemenea, la
determinarea rolului unor specii concrete în procesele de autoepurare a ecosistemelor
acvatice.
Zooplanctonul joacă un rol important în circuitul materiei şi uxul de energie în
ecosistemele acvatice ind o verigă intermediară între producătorii şi consumatorii.
Reacţia promptă la deviaţia factorilor ecologici, cât şi ciclul scurt de reproducere permit
a utiliza zooplanctonul ca biomonitor sensibil al stării ecosistemelor acvatice.
O bună parte din poluanţii actuali ce pătrund în bazinele acvatice sunt de origine
organică şi anorganică. Aşadar, se impune un studiu al valorilor şi dinamicii acestor
indici în ecosistemele acvatice de diferit tip.
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În ecosisteme naturale asupra zooplanctonului acţionează un şir de factori atât
abiotici, cât şi biotici, prin urmare, în condiţii naturale este extrem de anevoios de a
evidenţia impactul ecărui factor ecologic în parte. De aceea, în prezenta lucrare am
încercat să apreciem doar tendinţele generale în ceea ce priveşte aceste impacturi, fără
a le cuantica. Rezolvarea problemelor menţionate va contribui la dezvoltarea teoriei
productivităţii biologice şi importanţa funcţională a infuzoriilor în transformarea
biologică a substanţei şi energiei şi în nal va accelera elaborarea principiilor de
utilizare optimală a resurselor naturale [3].
Materiale şi metode
Cultivarea Paramecium caudatum în laborator a fost efectuată conform metodelor
descrise în literatura de specialitate [8]. Astfel a fost utilizată veselă din sticlă
transparentă, cu fundul plat, vasele având diferite volume – 10, 50, 100 şi respectiv
1000 ml. Apa pentru pregătirea mediilor nutritive necesare cultivării infuzoriilor a fost
luată din apeduct, declorată înainte de utilizare, ind lăsată pentru câteva zile (7-8
zile) la aer liber în vase de sticlă şi amestecată periodic cu o baghetă de sticlă. Înainte
de utilizare apa a fost ltrată. Pe măsura evaporării apei din vasele experimentale în
acestea se adăuga apă proaspătă, menţinându-se permanent nivelul constant.
Pentru întreţinerea culturii de Paramecium caudatum se utilizează diverse
infuzii nutritive de origine vegetală şi animală. Infuziile contribuie la dezvoltarea
microorganismelor (bacterii, drojdii şi alte monocelulare) care servesc ca bază nutritivă
pentru paramecii. Ca substanţă nutritivă a contribuit drojdiile de panicaţie (masă
uscată) Saccharomyces cerevisiae (1g soluţie nutritivă/l apă).
În calitate de substanţe cercetate s-au folosit Seleniu organic, Seleniu mineral
şi compuşii coordinativi cu Cobalt (III), Bismut(III)-Cobalt(III) şi Bismut(III)Cupru(II) în baza tiosemicarbazidei, semicarbazonei aldehidei salicilice sau ionului
etilendiamintetraacetat. Combinaţiile au fost pregătite în laboratorul „Chimie
Coordinativă” şi oferite pentru cercetările respective de către dl membru corespondent
al A.Ş.M. A. Gulea, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie
Anorganică şi Fizică al USM.
În ecare balonaş s-au pregătit concentraţiile de 1 mg/l; 0,1 mg/l; 0,01 mg/l; 0,001
mg/l; 0,0005 mg/l în raport cu martorul. Indivizii, astfel selectaţi, au fost inoculaţi în
aconaşe, în câte 100 ml de ecare concentraţie, în care în prealabil s-a repartizat câte 1
ml soluţie nutritivă şi concentraţiile. Fiolele au fost amplasate în termostat la temperatura
de 22-250C. Evaluarea cantitativă a probelor se efectua zilnic. Productivitatea specică
a infuzoriilor a fost determinată după viteza dividerii lor [6].
Rezultate şi discuţii
Efectuarea propriu-zisa a experienţelor propuse - cuanticarea ratei de reproducere
sub inuenta substanţelor studiate (Seleniu organic, Seleniu mineral, compuşii
coordinativi cu Cobalt III, Bismut-Cobalt(III) şi Bismut-Cupru(II)). Concentraţiile
folosite au fost de 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0005 mg/l.
Efectivul numeric a infuzoriilor se schimbă proporţional cu concentraţia bazei
nutritive [1, 2] până la o anumită mărime specică ecărui individ, după care, odată
cu creşterea concentraţiei viteza de reproducere se modică, adică dependenţa dintre
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concentraţia substanţelor nutritive şi viteza de reproducere la infuzorii nu poartă un
caracter linear ci unul cu mult mai complex.
Având în vedere efectul semnicativ al Seleniului asupra activităţii altor organisme,
s-a testat acţiunea seleniului organic şi mineral asupra potenţialului reproductiv la
Paramecium caudatum (tabelul 1). Probarea s-a realizat la paramecii folosind diferite
concentraţii, un mediu bogat cu bacterii, material nutritiv de bază a organismelor.
Sub acţiunea Seleniului organic la concentraţia mică (0,0005 mg/l) şi mare (1 mg/l)
s-au înregistrat eliminări, în comparaţie cu concentraţiile medii (0,001 mg/l, 0,1 mg/l).
Aşadar, indicii ratei de reproducere cresc treptat până la vârsta de 3 zile cu o scădere
lentă a indicelui respectiv spre sfârşitul ciclului vital.

Figura 1. Variaţia efectivului numeric
(Nt) al P. caudatum în dependenţă de diferite
concentraţii ale Seleniu organic, (t=22°C,
Ni=1ex/ml, n=600).

Figura 2. Variaţia efectivului numeric
(Nt) al P. caudatum în dependenţă de
diferite concentraţii ale Seleniu mineral,
(t=22°C, Ni=1ex/ml, n=600).

Cercetările noastre au demonstrat că seleniu organic diminuează particularităţile
reproductive în dozele extremale, termeni în care inhibă complet dezvoltarea
organismelor acvatice. Se observă o tendinţă de creştere la dozele 0,001-0,1 mg/l,
oricum se exprimă valori mai joase (0,98-1,83) faţă de lotul martor (1,20-1,78), fapt
ce denotă că mecanismul de acţiune a preparatului dat este toxic pentru paramecii
(Figura 1).
Seleniul mineral manifestă o acţiune inhibitoare la concentraţiile de 0,01-1 mg/l.
Remarcăm că remediul testat la dozele anterioare nu numai că a inuenţat declinul
acestui parametru dar şi a stopat completamente dezvoltarea lui chiar de la începutul
perioadei de prelucrare a probelor experimentale (Figura 2.). În ceea ce priveşte dozele
de 0,0005-0,01 mg/l s-au remarcat ca inhibitor, cu valorile maxime (2-a zi) de 1,74
şi 1,19 cu o scădere a parametrilor reproductivi până la sfârşitul investigaţiilor, fără
eliminări în masă a culturii. Valorile lotului martor sunt în creştere, ajungând la platou
în cea de-a 2-a zi (2,08) urmat de o diminuare la cea d-ea 5 zi.
În continuare, pentru a completa valoarea testului analizat, a fost determinată şi
acţiunea compuşilor coordinativi cu Cobalt(III) şi Bismut(III)-Cupru(II). S-a stabilit că
complexul cu Cobalt(III) are o acţiune de micşorare a densităţii culturii. La concentraţia
de 1 mg/l creşte toxicitatea lui, care este însoţit de micşorarea substanţială a cantităţii
de infuzori (Figura 3.).
În prezenţa dozelor 0,1-0,0005 mg/l are loc procesul de reţinere a particularităţilor
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respective, fără eliminări decisive. Productivitatea paramecilor constituie 1,36-1,48 %
(martor), 1,51 (0,0005 mg/l) şi 1,38 (0,1 mg/l).

Figura 3. Variaţia efectivului numeric
(Nt) al P. caudatum în dependenţă de
diferite concentraţii ale complexului cu
Cobalt (III), (t=22°C, Ni=1ex/ml, n=600).

Figura 4. Variaţia efectivului numeric
(Nt) al P. caudatum în dependenţă de
diferite concentraţii ale complexului cu
Bismut(III)-Cupru(II), (t=22°C, Ni=1ex/
ml, n=600).

La utilizarea compusului cu Bismut(III)-Cupru(II) se remarcă aceeaşi legitate ca
şi la preparatele anterioare. Remediul a stopat mărirea numărul de indivizi în cultură.
Eliminări s-au constatat la doza extremală (1 mg/l), la tratarea culturii cu dozele
consecutive s-a stabilit acţiunea reducătoare. Valorile prototipului sunt în scădere
semnicativă de la începutul cercetărilor noastre.
Din analiza rezultatelor preliminare reiese că după o administrare unică a preparatelor
de origine anorganică se obţine un efect analogic în testele de diferită concentraţie,
efect ce pare a  negativ cu prototipul (Figura 4.). Faptul că cercetările au evidenţiat la
doze mult mai mici (0,0005 mg/l - 0,0001mg/l) unele efecte inhibitoare la aceste testări,
sugerează o acţiune de reţinere în funcţie de doză martor, pe când la concentraţiile mari
(1 mg/l) este toxic pentru clonul de laborator Paramecium caudatum, cu acţiune de
suprimare.
S-a demonstrat că pe acest model de caracterizare infuzorii prezintă o reacţie locală
bine denită, semnicativă din punct de vedere teoretic şi practic, la ziua a 2 creşte
potenţialul de reproducere, cu o scădere spre sfârşitul investigaţiilor.
Continuând cercetările cu acţiunea compusului coordinativ Bismut(III)-Cobalt(III)
s-a constat că remediul dat contribuie la sporirea concentraţiilor de indivizi în cultură.
La testarea cu dozele de 0,001 mg/l, 0,01 mg/l şi 0,1 mg/l productivitatea are valori mai
înalte în comparaţie cu martorul.
În ceea ce priveşte compusul dat, e de menţionat faptul că manifestă efect stimulator
maximal ind utilizată în concentraţie 0,0005-0,01 mg/l, provocând o sporire a
productivităţii cu 0,5 % faţă de proba martor, iar o dată cu creşterea concentraţiei,
productivitatea scade.
Nivelul parametrului creşte (de la 1 zi după recoltare), în probele care au fost tratate
cu 0,001-0,01 mg/l a crescut considerabil. În opinia noastră acest fapt este benec, este
o consecinţă a adaptării capacităţii reproductive, care reacţionează adecvat la compusul
dat (Figura 5.).
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Figura 5. Variaţia efectivului numeric (Nt) al populaţiei P. caudatum în dependenţă
de diferite concentraţii ale complexului cu Bismut(III)-Cobalt(III) (t=22°C, Ni=1ex/
ml,Vi=1 ml, n=600).

Astfel substanţa este un catalizator în ceea ce priveşte parametrii reproductivi a
indivizilor. La concentraţia de 1 mg/l au fost eliminări, ce demonstrează că acţiunea în
doze mai mici este cea mai efectivă pentru dezvoltarea lor.
Datele expuse în tabelul 1 mărturisesc că la 4-5 zi valorile depăşesc prototipul, ind
1,099-1,201 (4 zi), 0,835-0,893 (5 zi) şi 1,068-0,767 (martorul). Modicări expresive
la administrarea compusului în doze variate au fost observate spre sfârşitul cercetărilor,
ceea ce accentuează un polimorsm bine determinat al clonului de laborator P.
caudatum. Analiza şi compararea rezultatelor permit de a face concluzii despre acţiunea
pronunţată a preparatului cu Bismut(III)-Cobalt(III), reectată prin creşterea efectivului
numeric (Nt).
În contextul celor expuse mai sus s-au constat că organismele unicelulare
sunt rezistente la acţiunea tuturor substanţelor folosite în cercetare (la dozele mici
administrate), unele sunt inhibitor şi altele sunt activatori, datorită compusului său
chimic. Cercetările efectuate conrmă perspectiva utilizării remediilor studiate în
calitate de inhibitori şi stimulatori a parametrilor reproductivi la organisme şi pot servi
drept reper orientativ în selectarea şi elaborarea noilor preparate.
Concluzii
1. S-a constatat că compuşii chimici - Seleniu organic, Seleniu mineral, Cobalt
III, Bismut(III)-Cupru(II) şi Bismut(III)-Cobalt(III) în dependenţă de concentraţii şi
natura lor în mediu de cultură au un efect inhibator sau stimulator asupra indivizilor de
Pramecium caudatum.
2. În doze mici (0,5 mkg/l-1 mkg/l) Seleniu organic, Seleniu mineral, Cobalt III,
Bismut(III)-Cupru(II) diminuează parametrii reproductivi, iar la concentraţiile mari
(1 mg/l) sunt toxice.
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SCHIMBAREA PARADIGMEI PROTECŢIEI
CALITĂŢII AERULUI
Buburuz Dionisie
Institutul de Ecologie şi Geograe al AŞM şi al Ministerului Mediului al
Republicii Moldova
Introducere
Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (RM) prevede implementatrea
principiilor de dezvoltare durabilă în procesul de gestiune a calităţii aerului atmosferic.
Cadrul legislativ-normativ în vigoare este elaborată în baza strategiei pasive de protecţie
a calităţii aerului atmosferic şi nu mai corespunde cerinţelor actuale şi prevederilor
Directivelor CE.
Calitatea aerului în anul 2005 în oraşele RM, exprimată prin indicele complex de
poluare a atmosferei (In) a fost următoarea: Chişinău I7 =4,77, Bălţi I5= 6,74, Tiraspol
I6=5,17, Râbniţa I4= 1,86, Tighina I5= 4,21. După nivelul de poluare a atmosferei
oraşele republicii se plasează în ordinea crescândă: Rezina, Chişinău, Tighina, Râbniţa,
Tiraspol, Bălţi. Analiza datelor din ultimii ani arată o tendinţă de reducere a nivelului
de poluare în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol şi o tendinţă de creştere în mun. Tighina
şi Râbniţa. Cercetările arată că calitatea aerului în oraşe după concentraţiile de fond se
încadrează în limitele normelor sanitare, dar în unele perioade de timp concentraţiile
reale ale poluanţilor în atmosferă depăşesc de multe ori concentraţiile maximal
admisibile [1, 4]. Emisiile de la sursele de poluare din RM, calculate în baza formelor
statistice 2TP-Aer, au scazut continuu de la 1044,7 kt în 1990 până la 137 kt în 2001,
apoi este o creştere lentă până la 265 kt în 2005 şi o scădere până la 178 kt în 2008
(g.1) [3-7]. Analiza comparativă a aportului la poluarea atmosferei de către sursele
xe şi mobile pentru perioada anilor 1990-2008 ne arată, că în anul 1990 masa totală
a substanţelor poluatoare degajate de sursele xe (fără Transnistria) constituiau circa
38% din emisiile totale, care scade treptat până la 7,6% în anul 2005 şi continuă cu o
mică creştere până la 10,7% în anul 2008. Aportul principal la poluarea atmosferei în
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RM îl au sursele mobile. Poluarea de fond este formată de transferul transfrontier de
substanţe poluatoare [3-7, 17, 18].
Obiectul de studiu şi metodele de cercetare.
Ca obiect de cercetare au servit instrumentele de asigurare a calităţii aerului,
politica de mediu, baza legislativă şi normativ-metodică a RM din domeniul protecţiei
calităţii aerului, analizată prin comparaţie cu prevederile Concepţiei de dezvoltare
durabilă [11, 15]. Ca metodă de cercetare a fost utilizată analiza sistemică comparativă
şi metodologia comunitară de armonizare a legislaţiei naţionale la cerinţele directivelor
CE [8, 11, 13].
Rezultatele cercetării
Situaţia actuală. Politica de mediu şi legislaţia naţională în domeniul protecţiei
calităţii aerului atmosferic reglementează normativele calităţii aerului, activităţile de
protecţie a calităţii aerului atmosferic. La fel, legislaţia ecologică mai stabileşte ordinea
de apariţie a dreptului de emisii, drepturile şi obligaţiile posesorilor surselor de poluare,
consecinţele nerespectării cerinţelor de exploatare a acestora etc.

Fig. 1. Emisiile totale de la sursele de poluare din Republica Moldova în kt
pentru anii 1990-2008.
Cadrul legislativ de protecţie a calităţii aerului atmosferic în Republica Moldova
constă din 4 legi, 79 de hotărâri ale guvernului, 2 hotărâri ale parlamentului, un ordin al
ministrului mediului, 53 de standarde, un standard igienic, 6 regulamente şi instrucţiuni
[11, 15]. Legislaţia de mediu în vigoare a fost elaborată în cadrul sistemului socioeconomic vechi de dezvoltare extensivă.
Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova au impus necesitatea revizuirii
legislaţiei în context cu prevederile directivelor CE. Este în proces de elaborare
Programul Naţional de protecţie şi ameliorare a calităţii aerului, în baza căruia se
v-a modica cadrul juridic şi tehnico-normativ, care se va armoniza cu cerinţelor
directivelor UE.
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Legislaţia în vigoare teoretic asigură instrumentele juridice de conservare a calităţii
aerului atmosferic, dar RM ca parte semnatară a Declaraţiei ONU pentru mediu şi
dezvoltare de la Rio de Janeiro cu privire la promovarea politicii de producere mai pură
(PmP), este datoare să implemenreze politica PmP în practica de protecţie a calităţii
aerului.
Analiza comparativă a bazei legislative şi normative în vigoare a RM cu cerinţele
Directivelor CE a arătat, că actele legislative, în mare parte, sunt neconforme cu
reglementările acqius-ului comunitar. Gradul de conformitate pentru legislaţia din
domeniul protecţiei calităţii aerului nu depăşeşte de 35% [8].
Argumente pro Strategia activă. Aderarea RM la Convenţiile internaţionale
de mediu impune ecologizarea strategiilor sectoriale de dezvoltare economică a
republicii.
Baza legislativă şi normativă în vigoare a RM este elaborată conform prevederilor
Strategiei pasive de protecţie a mediului, care prevede colectarea deşeurilor la nele
procesului tehnologic. Ea nu va asigura conservarea calităţii aerului în condiţiile de
relansare economică a RM, prevăzute în Strategia de Creştere Economică şi Reducere
a Sărăciei (2004-2006) a Guvernului RM, care prevede ca obiectiv principal crearea
condiţiilor necesare pentru o dezvoltare economică durabilă cu un ritm mediu anual
de creştere a PIB-ului între 5% şi 10%, ce va duce inevitabil la creşterea emisiilor în
atmosferă.
Starea nefavorabilă a calităţii aerului în oraşe impune elaborarea unei noi strategii
active de protecţie a calităţii aerului atmosferic bazată pe principiile de diminuare a
deşeurilor în cadrul procesului tehnologic [3, 6].
Dezvoltarea durabilă cere schimbări atât în concepţia de gândire şi acţiune a
guvernelor cât şi a cetăţenilor de rând. Condiţiile de viaţă din oraşele RM necesită
o îmbunătăţire substanţială. Paguba pricinuită sănătăţii populaţiei în urma poluării
aerului cu pulberi se valorează la 17-30 mln dolari, cu plumb – la 1,5-3 mln dolari [3-7,
11, 12].
Procesele economice, sociale şi ecologice se pot integra numai în condiţiile de
dezvoltare durabilă a societăţii, şi politica de mediu este o parte integrantă şi nu trebuie
separată de procesul de reformare a societăţii, de problemele economice, sociale şi
politice actuale. Strategia poate  realizată numai în cazul de reuşită economică. Până
la nele secolului XX periculoase se considerau numai substanţele toxice cu efect
direct asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. În prezent spectrul substanţelor cu impact
asupra mediului s-au lărgit considerabil. Practic ori şi ce substanţă emisă în mediu, de
la o anumită concentraţie inuenţează negativ echilibrul ecologic în ecosisteme. Chiar
şi substanţele, componente naturale ale atmosferei ca oxidul de carbon(IV), pot deveni
periculoase pentru mediu. Concentraţia lui CO2 a crescut în ultimul secol de la 290
ppm până la circa 340 ppm şi este considerat principalul declanşator al efectului de
seră. Freonii au afectat stratul de ozon din atmosferă, oxizii de sulf degajaţi în Europa
centrală au adus la vătămarea pădurilor şi acidularea apelor de suprafaţă în ţările din
nordul Europei. Deci poluarea locală a atmosferei duce la consecinţe globale [3, 17, 18].
Globalizarea fenomenului de poluare a atmosferei a impus semnarea a 5 Convenţiei
internaţionale în domeniul protecţiei calităţii aerului.
Necesitatea elaborării unei noi strategii de protecţie a aerului atmosferic în
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Republica Moldova este condiţionată şi de obligaţiunile asumate în cadrul Convenţiilor
internaţionale de mediu. Pe parcursul ultimilor decenii dezvoltarea social-economică
a fost extensivă cu utilizarea neraţională a resurselor naturale, investirea slabă în
protecţia aerului, iar neîndeplinirea prevederilor ecologice a proiectelor a condiţionat
starea ecologică critică a calităţii aerului în oraşele RM. La construirea de noi uzine nu
s-a ţinut cont de capacitatea scăzută de autoepurare a bazinului aerian al RM [3, 7, 11,
12].
Degradarea continuă a calităţii aerului este favorizată de următorii factori: - actele
legislative şi baza normativ-metodică elaborată în baza principiului de colectare a
deşeurilor la nele procesului tehnologic; - lipsa unei politici eciente a statului în
domeniul protecţiei aerului atmosferic; - lipsa unei Agenţii de stat responsabilă de
gestionarea calităţii aerului atmosferic; - lipsa mecanismelor economice de stimulare şi
impunere a cadrului legislativ existent; - inecienţa organelor de stat responsabile de
protecţia mediului; - disciplina tehnologică joasă a agenţilor economici.
Structura proiectului Strategiei active. Tranziţia prea lentă la economia reală de
piaţă, privatizarea întârziată impun înlocuirea Strategiei actuale pasive de protecţie a
aerului cu o Strategie activă bazată pe principiile dezvoltării durabile cu următoarele
priorităţi: - aplicarea mecanismelor economice la gestionarea calităţii aerului; ecientizarea, ecologizarea producţiei, implementarea managementului ecologic în
întreprinderi; - perfectarea bazei normative la cerinţele noi; - elaborarea planului de
acţiuni în domeniul protecţiei aerului atmosferic. Strategia are un caracter dinamic. Ea
urmează să e permanent actualizată, ţinând cont la ecare etapă parcursă de elementele
noi apărute, cu atât mai mult că economia este în curs de tranziţie spre economia de
piaţă. Ca bază ştiinţică pentru Strategie serveşte legea conservării materiei, din care
reise, că nici o impuritate nu se pierde pe Terra, ele se regăsesc undeva în spaţiul
terestru [14].
Compartimentele de bază ale Strategiei active bazată pe principiile dezvoltării
durabile sunt: - Scopurile; - Politica de mediu; - Principiile de bază; - Criteriile de
prioritate a obiectivelor; - Direcţiile prioritare; - Modalităţile de realizare; - Metodele
economice de stimulare; - Obiectivele; - Acţiunile principale; - Sarcinele prioritare
pe termen scurt, mediu şi lung; - Executanţii; - Sursele de nanţare; - Termenele de
executare; - Scenariile de evoluţie a calităţii aerului în dependenţă de măsurile aplicate;
- Căile de implementare a Strategiei. Proiectul de structură a Strategiei este prezentată
în g. 2 [14, 16].
Scopul general al Strategiei în domeniul managementului calităţii aerului atmosferic
este conservarea, reabilitarea şi utilizarea raţională a resurselor atmosferice în vederea
asigurării dezvoltării social-economice durabile a Republicii Moldova. Scopurile
strategice de lungă durată în acest domeniu sunt: - evaluarea complexă a informaţiei
existente privind calitatea şi tendinţele de schimbare a calităţii aerului atmosferic în
RM; - promovarea acţiunilor prioritare de conservare şi protecţie a calităţii aerului
atmosferic; - informarea publicului pentru încurajarea participării lui la acţiunile de
conservare şi utilizare durabilă a resurselor atmosferice.
Politica de mediu va include: - obiective de durată scurtă, medie şi lungă; mecanisme economice pentru perioadă de tranziţie; - mecanisme de dirijare, control
şi implementare a programelor de protecţie a calităţii aerului; - controlul permanent
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a surselor periculoase de poluare; - expertiza şi pronosticarea impactului ecologic al
proiectelor; - elaborarea normativelor ecologice.
Scopurile
Politica de mediu
Principiile de bază
Criteriile de prioritate a obiectivelor
Direcţiile prioritare
Metodele economice de stimulare
Modalităţile de realizare
Obiectivele
Sarcinile prioritare pe termen scurt,
Acţiunile principale
mediu şi lung
Executanţii
Termenele de executare
Sursele de nanţare
Scenariile de evoluţie a calităţii aerului în RM
Implementarea Strategiei
Fig.2. Bloc-schema Strategiei de protecţie a calităţii aerului în Republica Moldova

Reperele naţionale ale politicii de mediu în RM sunt: - gestionarea calităţii aerului
trebuie subordonată intereselor dezvoltării durabile a ţării; - stoparea declinului
economic actual; - revigorarea cercetărilor ştiinţice în domeniu; - politica de mediu
să e compatibilă cu dezvoltarea economiei pe principii de piaţă; - protecţia calităţii
aerului: obligaţiune comună cetăţenească; - încadrarea în politica de mediu a specicului
naţional.
Direcţiile principale ale politicii de mediu: - crearea cadrului legal şi instituţional
nou, în corespundere cu cerinţele economiei de piaţă; - integrarea strategiilor ecologice
cu cele economice; - optimizarea managementului ecologic; - aprecierea problemelor
ecologice prioritare şi focalizarea resurselor nanciare la rezolvarea lor; - racordarea la
prevederile Convenţiilor internaţionale de mediu.
Principiile de bază. Principiile ca priorităţi la nivel naţional sunt: - precauţia,
prevederea şi prevenirea poluării; - controlul şi diminuarea poluarii; - înlăturarea
cauzelor, dar nu lupta cu consecinţele; - asigurarea aerului curat; - evitarea deplasării
poluanţilor dintr-un spaţiu în altul; - conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor; poluatorul plăteşte; - raport maxim beneciu/cost.
Principiile constituie elementele de bază pentru fundamentarea Planului Naţional
de Acţiuni în domeniul protecţiei calităţii aerului.
Criteriile de prioritate a obiectivelor. Priorităţile în protecţia aerului trebuie să
arăte importanţa şi urgenţa problemelor ecologice aşa cum sunt: - sănătatea populaţiei;
- micşorarea productivităţii; - pierderea resurselor; - pierderea biodiversităţii.
Măsurile de protecţie a atmosferei după importanţă, se prezintă cu două niveluri:
- Naţional, interesele populaţiei, naturii şi a mediului; - Internaţional, obligaţiunile
asumate în cadrul Convenţiilor internaţionale, responsabilităţi faţă de comunitatea
mondială şi planetă.
Direcţiile prioritare de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei în RM sunt: Elaborarea planului de acţiuni a guvernului şi a programelor sectoriale; - Clasicarea
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tehnologiilor aplicate în RM după gradul de impact ecologic; - Elaborarea listei de
tehnologii interzise pentru aplicare în RM şi a celor recomandate pentru implementare;
- Organizarea Comitetelor naţionale pentru ecare Convenţie de mediu semnată de
RM; - Revederea programelor economice şi sociale sub aspect ecologic; - Reutilarea
tehnică a posturilor de monitoring a atmosferei; - Elaborarea şi adoptarea documentelor
normativ-metodice armonizate la cerinţele Directivelor CE în domeniul protecţiei
calităţii aerului; - Finanţarea cercetărilor ştiinţice în domeniu şi a programelor de
pregătire a cadrelor specializate; - Perfecţionarea mecanismelor economice de stimulare
a producerii mai pure, ecientizare, economisire a energiei; - Ecolgizarea Strategiilor de
dezvoltare a sectoarelor economice; - Conştientizarea populaţiei de pericolul ecologic
[12].
Modalităţile de realizare. Obiectivele strategice trebuie realizate prin:
- Promovarea legislaţiei ecologice;
- Realizarea măsurilor pentru reducerea poluării în special prin menţinerea stării
tehnice optimale a echipamentului de retinere a poluanţilor la uzinele în funcţiune,
modernizarea lor prin reinginerie, implementarea tehnologiilor mai pure la uzinele
noi şi în curs de reconstrucţie;
- Înlocuirea substanţelor dăunătoare sănătăţii şi mediului;
- Crearea de mecanisme economico-ecologice de protecţie a calităţii aerului;
- Creşterea rolului pădurii la puricarea aerului prin mărirea suprafeţelor
împădurite;
- Realizarea sarcinilor ce decurg din Convenţiile internaţionale de mediu;
- Susţinerea cercetărilor ştiinţice în domeniul protecţiei mediului.
Acţiunile de implimentare sunt eciente când au ca suport: cadrul instituţional (nivel
naţional şi local), cadrul legislativ adecvat, resurse umane şi nanciare, sistemul de
monitoring a calităţii aerului:
- Cadrul legislativ se constituie la general din legea de bază privind protecţia calităţii
aerului, legile conexe şi sectoriale, din regulamente şi standarde care asigură procesul
de protecţie a calităţii aerului. Pentru realizarea obiectivelor strategiei în domeniul
protecţiei atmosferei trebuie actualizat cadrul legislativ ecologic în vigoare armonizat
la cerinţele Directivelor UE şi în concordanţă cu acordurile internaţionale; Resurse
umane şi nanciare care asigură gestionarea calităţii aerului prin programe generale
de: cercetare-dezvoltare; stimulente nanciare şi scale; comunicare şi informare;
formare profesională a cadrelor, asistenţă pentru autorităţile locale şi sectoriale de:
control, asigurare a calităţii aerului, implementarea tehnologiilor mai pure.
- Monitoringul asigură baza de date, informaţii privind modicarea calităţii aerului în
timp şi spaţiu, argumente pentru luarea deciziilor, elaborarea măsurilor preventive de
protecţie a calităţii aerului şi minimalizarea impactului ecologic asupra mediului.
Metodele economice de stimulare prevăd: - implementarea principiului:
poluatorul plăteşte; - trecerea lentă la preţuri de piaţa; - elaborarea mecanismelor de
susţinere nanciară de către stat a programelor de minimalizare a impactului ecologic
al economiei asupra calităţii aerului şi de implementare a tehnologiilor mai pure.
Schimbarea atitudinii agenţilor economici în direcţia binefăcătoare pentru mediu
trebuie realizată prin acţiune asupra costului. În perioada de tranziţie metodele
economice sunt prioritare în managementul calităţii aerului. Un stimulent pentru
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minimalizarea deşeurilor este creşterea preţurilor la materiile prime, energie în context
cu sancţiunile economice, paralel cu utilizarea interdicţiilor normative de limitare a
emisiei şi a taxei ecologice.
Obiectivele Strategiei sunt: - Reducerea nivelului de poluare a atmosferei pentru
protejarea sănătăţii, conservărea biodiversităţii; - Analiza surselor de poluare şi
determinarea căilor de minimalizare a emisiilor de substanţe poliuante; - Diversicarea
bazei de materii prime şi modicarea consumului de energie; - Calitatea aerului trebuie
să e îmbunătăţită până la cerinţele normelor sanitare în termenul stabilit în Convenţiile
internaţionale de mediu.
Obiectivele se clasică şi temporar: de durată scurtă, medie şi lungă. Obiectivele de
durată scurtă sunt cele care pot  realizate timp de 1-3 ani, medii - 4-6 ani, lungă într-un
termen mai mare de 7 ani.
La obiectivele de durată scurtă şi medie se atribuie: - Optimizarea sistemelor de
puricare la uzinele vechi; - Accelerarea procesului de ameliorare a calităţii aerului;
- Limitarea emisiilor; - Repararea şi restaurarea parţială a sistemelor de reţinere; Structurări instituţionale.
Acţiunile principale ale Strategiei sunt: - Dezvoltarea Planului naţional de acţiuni şi
realizarea obiectivelor de termen lung, mediu şi scurt; - Denitivarea responsabilităţilor;
- Coordonarea acţiunilor între ministere şi la nivel de minister; - Încurajarea de către
stat a acţiunilor prioritare.
Planicarea proceselor include importante elemente suplimentare: - Gestionarea
acţiunilor; - Monitorizarea şi evaluarea realizărilor; - Reformarea pe parcurs a tacticei
şi obiectivelor, cât şi reeşalonarea ţintelor.
Sarcinile prioritare pe termen scurt, mediu şi lung. Problemele prioritare în
domeniul protecţiei atmosferei reese din valoarea uxului de poluare a aerului de la
activităţile economice în: -Transporturi (NOx, CO2, CO, Pb, VOC); - CTE (SO2, NOx,
CO2, pulberi, cenuşa volatilă); - Agricultură (N2O, CH4); - Industrie (pulberi, CO2,
VOC, metale grele, freoni).
Problemele ecologice de bază şi prioritatea lor: - Diminuarea emisiilor de NOx;
- Diminuarea emisiilor de pulberi; - Diminuarea emisiilor de SO2 în combinaţie cu
pulberile; - Diminuarea consumului de energie, apă, resurse naturale; - Dezvoltarea
industriei de producere a energiei din biomasă.
Programele de conservare şi protecţie a calităţii aerului atmosferic vor include: Colectarea informaţiei privind calitatea aerului; - Asigurarea îndeplinirii normativelor
ecologice; - Mediatizarea informaţiei despre rezultatele obţinute; - Metodele de
inspecţie şi control; - Programe de diminuare a degajărilor în atmosferă; - Propuneri
de proiecte pentru nanţare externă; - Proiecte pilot de demonstraţie.
Executanţii. În RM coordonatorul naţional al măsurilor în domeniul protecţiei
mediului este Autoritatea Centrală de Mediu, executori direcţi a planurilor de protecţie
a calităţii aerului sunt ministerele, autoadministraţia publică locală, agenţii economici
şi cetăţenii [11].
Sursele de nanţare. Finanţarea proiectelor de protecţie a calităţii aerului necesită
elaborarea strategiilor pentru nanţare, în care trebuie de luat în consideraţie: recuperarea
investiţiilor, riscurile, performanţa tehnică, utilizarea uctuantă, întreţinerea, uctuaţia
preţului, riscurile de construcţie şi de garanţie. Pentru nanţarea măsurile de protecţie a
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atmosferei în ţările în curs de dezvoltare se impune dezvoltarea unor fonduri naţionale
cu destinaţie specială. Pentru început fondurile necesită subvenţii guvernamentale [3].
Implementarea Strategiei se realizează de Autoritatea Centrală de Mediu prin
intermediul Agenţiei pentru managementul calităţii aerului. Sarcinele de bază ale
Agenţiei sunt:
- Elaborarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul protecţiei calităţii aerului;
- Elaborarea şi dezvoltarea instrumentelor manageriale pentru protecţia atmosferei,
care trebuie să cuprindă: 1. Legislaţia de implementare a cerinţelor Convenţiilor
internaţionale; 2. Standarde şi normative de reglare a emisiilor; 3. Un program naţional
de monitoring modern; 4. Auditul ecologic al întreprinderilor şi certicarea ecologică a
produselor; 5. Eliberarea autorizaţiilor de mediu.
Implementarea în practică a strategiei se efectuează prin: - Elaborarea programelor
concrete în bază obiectivelor strategiei de către agenţii economici; - Proiecte elaborate
de instituţiile ştiinţice; - Proiecte elaborate de ONG-urile ecologice; - Prin implicarea
cetăţenilor la realizarea proiectelor ecologice de către autoadministrarea publică
locală.
Ca indicatori de ecienţă a obiectivelor strategiei va servi indeplinirea obligaţiunilor
RM în Convenţiile internaţionale de mediu în termenele stabilite, ce vor avea ca
consecinţă şi micşorarea nivelului de poluare a atmosferei în oraşele RM.
Planul de Acţiuni. Permite realizarea obiectivelor şi a scopurilor Strategiei de
protecţie a calităţii aerului atmosferic prin proiecte concrete şi utilizarea tehnologiilor
moderne prietenoase mediului [2, 9, 10, 16].
Concluzii
1. Se propun principiile de elaborare şi structura unui proiect de document
normativ: “Strategia de protecţie a calităţii aerului atmosferic în RM” bazat pe
implementarea principiilor Concepţiei de dezvoltare durabilă.
2. Elaborarea Strategiei este o obligaţie a Guvernului RM asumată în cadrul
Convenţiilor internaţionale de mediu.
3. Implementarea în practică a Strategiei de protecţie a calităţii aerului atmosferic
va permite diminuarea nivelului de poluare a atmosferei.
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STUDIUL ACŢIUNII UNDELOR ELECTROMAGNETICE DE
FRECVENŢĂ EXTREM DE ÎNALTĂ ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII
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Introducere
Inuenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra diferitor obiecte biologice
(microorganisme, plante, ţesuturi şi organe umane) este cercetată intens în ultimii 25
ani. Undele milimetrice (millimeter waves) de intensitate joasă (10mW/cm2) pot 
raportate la genul de iradiere neionizantă, având lungimea de undă λ=1...10 mm, ceea
ce corespunde cu diapazonul de frecvenţe cuprinse între f=300...30GHz. În spectrul
electromagnetic acestea sunt încadrate între domeniul microundelor (MW - microwaves)
şi domeniul optic infraroşu (IR - infrared).
Câmpul electromagnetic şi organismele vii se aă într-o interconexiune continuă.
Acesta poate exista sub două forme: de undă, care se propagă la nivelul atmosferei,
pământului sau în medii materializate, şi sub formă de oscilaţii în spaţii cu volume
reduse (rezonatori). Organismele vii posedă un câmp electromagnetic propriu. Spre
exemplu, organismul uman emite unde de ~100W, în diapazonul de frecvenţă infraroşu,
ind nişte oscilaţii de natură termică, necoerente.
Particularităţile de acţiune a câmpului electromagnetic cu obiectele biologice,
depind de aşa parametri biotropici, ca frecvenţa oscilaţiilor şi intensitatea radiaţiei [3].
Frecvenţa oscilaţiilor determină cuanta energiei hν şi caracterul de acţiune (radiaţie
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ionizantă sau neionizantă). În dependenţă de intensitatea oscilaţiilor, se pot evidenţia
câmpuri slabe (atermice, de intensitate joasă) şi câmpuri puternice.
Inuenţa câmpului electromagnetic asupra mediilor biologice este determinată, în
special, de energia şi frecvenţa undelor aplicate [1]. Astfel au fost efectuate analiza
acţiunilor undelor milimetrice asupra mediilor biologice. În cercetările din ultimul timp
obiectivele date sunt cele mai dinamice domenii ale biologiei şi electromagnitologiei
moderne. Inuenţa undelor milimetrice asupra obiectelor biologice poartă caracter atât
teoretic, cât şi practic, ele ind pe larg utilizate în medicină şi agricultură [4].
Această lucrare este consacrată estimării polimorsmului morfologic şi funcţional
al clonului de laborator Paramecium caudatum, cuanticarea inuenţei undelor
milimetrice de intensitate joasă asupra potenţialului reproductiv.
Materiale şi metode
Ca obiect de cercetare, a servit cultura de ciliate Paramecium caudatum Ehrnb.
Ca hrană pentru menţinerea culturii de infuzori servea drojdiile Saccharomyces
allipsoides [2].
Populaţia de P. caudatum a fost cultivată în condiţii de laborator după metoda descrisă
în literatura de specialitate [6]. Pentru asta s-au folosit veselă de diferit volum, din sticlă
transparentă, cu fundul plat. Apa necesară cultivării infuzoriilor a fost luată din robinet,
declorată înainte de utilizare, ind lăsată pentru câteva zile la aer liber în vase de sticlă
pentru oxigenarea ei şi amestecată periodic cu o baghetă de sticlă. Înainte de utilizare apa
era artă. Pe măsura evaporării apei din vasele experimentale în acestea se adăuga apă
proaspătă, menţinându-se permanent nivelul constant. Dezvoltarea ciliatelor depinde
de condiţiile de temperatură şi iluminare, deaceea cultura Paramecium caudatum a fost
menţinută în termostat la temperatura de 22oC şi iluminare permanentă. Productivitatea
specică a infuzoriilor a fost determinată după viteza dividerii lor [5].
Studiu în vederea elucidării inuenţei undelor milimetrice au fost efectuate în 4
serii. Astfel au fost pregătite 4 vase de sticlă, cu volumul de 100 ml de cultura de
Paramecium caudatum. Cultura u fost expusă acţiunii undelor electromagnetice
milimetrice în proporţie de 5, 10, 30 şi 60 minute în comparaţie cu martorul. Zilnic
probele erau supuse prelucrării pentru estimarea efectivului numeric şi a ratei de
reproducere. Fiolele cu P.caudatum erau întreţinute în termostate cu temperatura de
22ºC.
În calitate de generator de unde milimetrice de intensitate joasă (10mW/cm2) a
fost utilizat dispozitivul „Iavi-1”, cu lungimea de undă λ= 5,6 mm (53,8 GHz), regim
periodic şi continuu, oferit cu multă amabilitate de dl academician Dumitru Ghiţu
(Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale).
Rezultate şi discuţii
Rezultatele obţinute de unii autori, ne-au condus la ideea de a utiliza undele
milimetrice în calitate de instrument efectiv de acţiune asupra ciliatelor, cu scopul de a
spori productivitatea secundară din ecosistemele acvatice. Estimarea acţiunii undelor
milimetrice de intensitate joasă asupra ciliatelor, s-a efectuat în baza indicilor ratei de
reproducere şi efectivului numeric al populaţiei.
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La etapa iniţială s-a determinat caracterul inuenţei undelor milimetrice de
intensitate joasă asupra populaţiei de ciliate, după criteriul viabilităţii culturii, în condiţii
concrete de cultivare. S-a stabilit că efectul undelor milimetrice de intensitate joasă
asupra viabilităţii ciliatelor, ce presupune capacitatea celulelor de a-şi mări efectivul
numeric într-o perioadă determinată de timp, depinde de durata iradierii. Cultura este
viabilă la toate intervalele de iradiere. Rata de reproducere creşte considerabil la durata
de iradiere 5 şi 60 minute cu 19-23% în raport cu martorul. Odată cu mărirea duratei
de tratare a undelor milimetrice, efectul stimulării ratei de reproducere a culturii este în
creştere (tabelul 1).
În tabelul 1 sunt incluse date, care ilustrează variaţia parametrilor numerici şi
reproductivi ai clonului Paramecium caudatum pe perioada de 5 zile.
Datele prezentate în tabel 1 şi gura 1 demonstrează, că în condiţii de laborator
controlate, parametrii reproductivi ai populaţiei se aă în creştere până în cea de-a 5-a
zi, când ajunge la platou în comparaţie cu martorul, la care creşterea numerică este mai
mică. Rata specică de reproducere atinge valori maxime la a 2-3-a zi, descrescând
în continuare într-un ritm lent. Densitatea maximală la durata de iradiere 60 minute
constituie 456 indivizi. Răspunsul celulelor la acest factor se exprimă până în ultima zi
de prelucrare a probelor experimentale.
În cazul dat efectul radiaţiilor milimetrice asupra obiectelor biologice nu se exprimă
instantaneu, ci peste o anumită perioadă de timp: de la ziua a 2-3, după ce are loc
stabilizarea reacţiilor de răspuns. Rezultatul radiaţiilor milimetrice poate avea caracter
persistent.
În urma efectuării evidenţei ecacităţii biologice a clonului de laborator Paramecium
caudatum s-a constatat unele legităţi care stabilesc deconexiunea acţiunii undelor
electromagnetice cu procesele biologice.
Tabelul 1. Polimorsmul ratei de reproducere la Paramecium caudatum sub acţiunea
razelor milimetrice în dependenţă de timp.
Data
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Timpul
acţiunii
razelor

Nt. cu eliminări
n

M ± mx

Nt. fără eliminări
n

M ± mx

Cw 20.07-21.07.05
n

M ± mx

Martor
5 minute

20
20

5,750±0,784
11,700±0,798

20
20

5,750±0,784
11,700±0,798

20
20

1,495±0,183
2,415±0,069

10 minute
30 minute

20
20

8,600±1,027
10,050±0,595

20
20

8,600±1,027
10,050±0,595

20
20

1,964±0,155
2,269±0,065

60 minute

20

10,400±0,901

20

10,400±0,901

Martor

20

150,700±22,665

20

20 2,243±0,113
Cw 20.07-22.07.05
150,700±22,665 20
2,271±0,001

5 minute

20

233,550±25,050

19

245,842±23,008 19

2,673±0,001

10 minute

20

212,850±28,604

20

212,850±28,604 20

2,507±0,001

30 minute
60 minute

20
20

281,550±30,041
281,250±18,085

20
20

281,550±30,041 20
2,634±0,001
281,250±18,085 20
2,799±0,001
Cw 20.07-23.07.05

Martor

20

323,550±31,730

20

323,550±31,730 20

1,887±0,001

5 minute
10 minute

20
20

428,550±32,365
406,800±46,537

20
20

428,550±32,365 20
406,800±46,537 20

1,997±0,001
2,002±0,001

30 minute
60 minute

20
20

378,450±39,972
456,250±39,438

20
20

378,450±39,972 20
456,250±39,438 20

1,837±0,001
2,014±0,001

Martor

20

246,400±36,295

19

Cw 20.07-25.07.05
259,368±35,732 19
1,307±0,001

5 minute
10 minute
30 minute

20
20
20

281,200±25,350
269,650±28,620
318,800±37,036

20
19
20

281,200±25,350 20
283,842±26,198 19
318,800±37,036 20

60 minute

20

316,000±28,965

20

316,000±28,965 20
1,379±0,001
Cw 20.07-26.07.05

Martor
5 minute

20
20

216,650±25,319
296,400±37,421

19
20

228,053±23,828 19
296,400±37,421 20

1,028±0,001
1,032±0,001

10 minute
30 minute

20
20

310,250±15,972
287,100±31,316

20
20

310,250±15,972 20
287,100±31,316 20

1,146±0,001
1,080±0,001

60 minute

20

285,750±29,362

19

300,789±26,581 19

1,092±0,001

1,353±0,001
1,321±0,001
1,370±0,001

Figura 1. Variaţia în timp (5 zile) a ratei specice de reproducere (Cw) a clonului
Paramecium caudatum la 22°C (n=500).

Efectivul numeric a culturii creşte. Reacţia de răspuns a organismelor vii au un
efect practic. La momentul incipient al acţiunii, radiaţia are o anumită putere, care
pe măsura aplicării ei creşte până la o anumită valoare de saturare. În această situaţie
efectul acţiunii este determinat de însuşirea cumulativă a radiaţiei care începe a se
exprima la toate regimele de acţiune a undelor electromagnetice.
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Valorile ratei de reproducere Cw la martor variază între 1,495 şi 1,887, cea
maximală este în ziua a 2-a de 2, 271 cu o scădere treptată în următoarele zile. Pe când
la toate duratele de iradiere valorile sunt mult mai înalte, (g. 1) în a 2-a zi depăşind
martorul cu valorile de 2,673 (5 min) şi 2,799 (60 min). Aşadar, se observă o creştere a
ratei de reproducere bine exprimată. Cercetările experimentale au demonstrat că undele
electromagnetice coerente pot acţiona asupra culturii la durata de iradiere de 5; 10; 30
şi 60 min, cu o creştere semnicativă a ratei de reproducere în ce-a de-a 2-a zi.
Rezultatele experimentale ne demonstrează că, undele milimetrice de intensitate
joasă stimulează capacitatea de reproducere la paramecii, ind o trăsătură caracteristică
sistemelor de nivel individual. Aceasta ne permite să concluzionăm despre modicările
ratei de reproducere şi a efectivului numeric, legate de inuenţa undelor milimetrice de
intensitate joasă, având un efect stimulator asupra întregii culturi.
Generalizând rezultatele obţinute putem menţiona, că undele milimetrice de
intensitate joasă pot  utilizate ca unul din factorii de reglare a efectivului numeric şi
ratei de reproducere la cultura Paramecium caudatum şi rezolvarea problemelor ce ţin
de densitatea indivizilor în cultură.
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ABSTRACTS
BIOGENIC COPPER MIGRATION IN AQUATIC ECOSYSTEMS. Ostroumov S.A.,
Toderas I.K., Zubcov E.I., Kotelevtsev S.V., Ermakov V.V., Krupina A.A., Ene A., Mikus A.A.,
Biletchi L.I.,., Briahnă A., Miron A.//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii.
2009, No 3 (309), p.4-22.
The interaction of copper with aquatic organisms (the main focus was on molluscs) is
analysed in context of ecological monitoring and the role of aquatic organisms in biogeochemical
uxes. The paper presents data on copper accumulation in molluscs (mainly bivalves) including
those on copper concentrations in the soft tissues and shells of freshwater and marine molluscs.
Among the organisms mentioned in the paper, there are Mytilus galloprovincialis, M. edulis,
Crenomytilus grayanus, Dreissena polymorpha, Unio sp., Anodonta cygnea, Bithynia
tentaculata, Theodoxus uviatilis, Lymnaea ovata, some other mollusks and aquatic organisms.
The data on the interactions between copper and aquatic organisms are relevant to the ecological
monitoring and quantitative estimates of the role of aquatic organisms in the biogeochemical
ows of that element.
66 references, 9 tables
UDС: 612.213 + 612.213:612.171
THE INFLUENCE OFA RHYTHMICAL FORCED RESPIRATION (KAPALABHATI)
UPON BLOOD MICROCIRCULATION. Frunze R. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.22-27.
The paper presents the data obtained using the laser Doppler owmetry method, that reect
the changes of the blood microcirculation indices at a rhythmical forced respiration – kapalabhati.
This respiration pattern has been shown to cause an improvement of microcirculation that can
already be observed after 10 cycles, the highest positive effect occurring after 20 and 30 cycles
of kapalabhati. This respiration type can be used for sanocreatological purposes to improve
basic blood ow.
20 references, 1 table
UDС: 612.213
THE IMPACT OF RHYTHMICAL FORCED RESPIRATIONS – BHASTRIKA,
KAPALABHATI, AND UDDYANA BANDHA UPON BODY TEMPERATURE. Frunze R. //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.28-40.
The paper presents the data obtained using the thermography method, that reect the
changes in body temperature indices at rhythmical forced respirations – bhastrika, kapalabhat
and uddyana bandha. These respiration patterns have been shown to cause changes in blood
circulation and body temperature in certain morphofunctional areas of the body. Bhastrika
causes a temperature drop in the nasal and abdominal areas and a temperature increase in the
anterior cervical area; kapalabhati causes a temperature drop in the nasal, anterior cervical,
and abdominal areas; uddyana bandha has no specic inuence on body temperature. These
respiration types can be used for sanocreatological purposes to modify the basic blood ow in
certain areas of the body.
22 references, 6 tables, 2 gures
UDC 581.12.035.1:632.11.
ON THE C4- SYNDROME IN GRAMINEAE REPRODUCTIVE ORGANS. Balaur
N., Mereniuc L.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.41-47.
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The phenomenon regarding the lack of visible photorespiration in the reproductive organs
(spikes) of cereal plantes (C3-plants) is accompanied by the structural and functional elements
identical with the C4- syndrome characteristic of C4-metabolism plant leaves.
12 references, 1 table, 2 gures
UDC: 577.3:581.142
PHENOTYPIC SOYA SEED QUALITY DIFFERENCE FOR OIL ACCUMULATION
AND ITS INFLUENCE ON THE NEXT GENERATION PLANT DEVELOPMENT.
Harciuc O.A., Chirilov A.F., Aksenov S.I., Toma S.I.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.48-55.
A phenotypic soya (var. Bucuria) seed quality difference for oil content was studied in the
vegetation and eld experiments in 2006-2009. It has been established that the seed weight
is an important factor that inuences the oil content, especially in the range of relatively low
values (less than 150 mg); in addition to the indices „weight” and „oil content”, the seed quality
difference is also characterized by the oil parts in the unit of their weight changes. The inuence
of the unfavorable factor (sodium bicarbonate in soil) on the oil content in seeds is manifested
as a result of the whole vegetation period, mainly on large seeds. It has been shown on the basis
of undestructive (NMR) estimation of oil content in seeds that the phenotypic differences of
sowing material for oil content are not preserved in the seeds of the next generation of plants.
At the same time, the pattern of oil accumulation by seeds in the maternal plant, characterized
by the oil part in the change of their weight, inuences the formation of leaf area in the new
generation.
32 references, 4 tables, 3 gures
UDC: 634. 21: 634. 1: 632 . 38
SEROLOGICAL TESTING FOR SOME VIRUSES IN APRICOT. Zemchic Efrosinia,
Pyntea Maria.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.55-59.
The paper presents results of the virological analyses for the presence of mechanically
transmitted viruses endangering fruit production of apricot. The researches were carried out on
the recognized and promising apricot varieties and selections using an enzymatic method of
immunoenzymatic analysis (DAS-ELISA) of different plants (trees). Clones of different apricot
varieties which are free of the following viruses: PPV, PDV, NRSV, CLSV and ALV, have been
selected as a result of the tests performed with the view of developing a bud stock base of the
“Nuclear stock” category.
12 references, 1 table
UDC 581.1: 632.112:633.15:633.17
WATER STATUS SELF-REGULATION IN ISOHYDRIC (Zea mays L.) AND
ANISOHYDRIC (Sorghum bicolor (L.) Moench) PLANTS. Melenciuc M.// Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.59-67.
The inuence of water stress on the particularities of water status self-regulation has been
studied in iso- and anisohydric plants using experiments with controlled humidity. It has been
established that soil moisture deciency and drought development in time causes signicant
perturbations of water status in the representatives of both species. Typically, anisohydric plants
(Sorghum bicolor (L.) Moench), unlike isohydric ones, are able to maintain their water status at
a more stable level in drought conditions, which characterizes them as resistant to drought. The
tolerance of anisohydric plants (Sorghum bicolor (L.) Moench) is ensured by a higher waterretaining capacity of tissues, avoidance of excessive water losses, active root system, economical
water consumption during transpiration, the capacity to stabilize and restore functions under the
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action of drought, and not last of all, the capacity to preserve the functional integrity of organs,
expressed by maintaining hydraulic conductivity in the intact plant. In drought conditions, plants
with an indeterminate growth type, have a property to increase their water-retaining capacity
and to maintain the degree of tissue hydration at a higher level compared with those with a
determinate growth type. This property is achieved at the organism level due to water status
change in adventitious shoots.
24 references, 1 table, 5 gures
UDC 575.133:582.998.2
ANALYSIS OF POLLEN SELF-COMPATIBILITY IN SOME GENOTYPES OF
SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.). Duca Maria, Port Angela, Midoni Andrei,
Anisimova Irina.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.68-74.
The research was focused on a comparative analysis of self-compatibilty in different
paternal lines and hybrids of sunower. The results have revealed that genetic control of pollen
self-compatibility in sunower is very complex and can be inuenced by the environment.
28 references, 2 tables, 4 gures
UDC: 575:633.16:632.3
ANALYSIS OF MITOTIC DIVISIONS IN BARLEY ROOT MERISTEMS IN
DIFFERENT CONDITIONS OF VIRAL INFECTIONS. Andronic Larisa, Jacota Anatol,
Grigorov Tatiana, Bujoreanu Valeriu.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
Vieţii. 2009, No 3 (309), p.75-81.
The effect of the barley stripe mosaic virus and gamma-radiation on cell division (mitotic
index and micronuclei) was investigated in barley (Hordeum vulgare L.) roots. The results of
the cytogenetic examination have shown that the barley stripe mosaic virus inhibits the mitotic
activity and induces micronuclei, C-metaphases in root cells of the gamma-irradiated barley
cultivars (Galactic, Sonor, Unirea). The barley stripe mosaic virus causes a nonlinear effect in
the plants derived from gamma- irradiated seeds. The cell division damages caused by the virus
infection shows a genotoxicity of barley stripe mosaic virus. 31 references, 1 table, 4 gures
UDC: 575.:633.854.78:582.952.6
MOLECULAR SCREENING OF RESISTANCE TO RACE E SUNFLOWER
BROOMRAPE (OROBANCHE CUMANA WALLR.). Duca Maria, Glijin Aliona, Lupaşcu
Victor, Rotarenco Victoria.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009,
No 3 (309), p.81-88.
A molecular testing of the sunower DNA based on the SCAR analysis with RTS05 primers,
has revealed the presence of the Or5 resistance gene to the race E of Orobanche cumana Wallr.
in 47 of the 53 genotypes studied.
A comparative analysis of the morphological and molecular screening, showed that the
genotypes which contained a genetic marker, associated with the resistance gene to the race
E of broomrape, were affected by the parasite. These data demonstrated that the broomrape
population collected from the southern regions of the Republic of Moldova, was more aggressive
and could be represented by the F or G race.
For the rst time, a fragment of 650 bp that belongs to the genetic marker, has been isolated
and sequenced in different sunower genotypes. The results showed a conservative nature of
this DNA fragment. The application of bioinformatic software revealed a 86% similarity with
the precursor of the polygalacturonase-inhibitor protein (PGIP) gene, which could be involved
in the molecular mechanisms of the resistance to sunower broomrape.
25 references, 5 gures
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UDC:631.52:635.64
A COMPLEX ESTIMATION OF THE NEW TOMATO VARIATIES DEVELOPED
AT THE INSTITUTE OF GENETICS AND PLANT PHYSIOLOGY OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Grati M., Mihnea N, Grati V. //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.89-95.
The article presents the results of the bio-morphological characterization of the new
tomato varieties developed at the Institute of Genetics and Plant Physiology, including valuable
agronomical features, which are important for breeding of new varieties with new traits that
correspond to the present consumers’requirements.
8 references, 3 tables
UDC 633.8:631.527
SELECTION OF PARENTAL FORMS FOR DEVELOPMENT OF PROMISING
SALVIA SCLAREA L. HYBRID VARIETIES. Cotelea Ludmila. // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.96-102.
Parental forms have been detected and selected for development of Salvia slarea hybrids.
Four S7-S11 inbred lines and nine hybrids of different F 5-F7 complexity have been evaluated and
tested as parental lines. The research has resulted in two early ripening and two late ripening
hybrids. Parental forms that bloom abundantly in the rst year of vegetation and form large
compact owers have been selected. The parental forms selected are characterized by a high
content of essential oil in inorescences, making 1.105% -1.361%.
13 references, 3 tables, 2 photographs
UDC: 598.3/4:591.543.43(478:282.243.758)
DYNAMICS OF POPULATIONS AND PECULIARITIES OF BEHAVIOR OF
MIGRATORY WATER BIRDS IN THE BASIN OF THE LOWER PRUT RIVER. Cojan
C., Munteanu A. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.102-111.
The paper presents data on migration, the nature of the stay and population dynamics of
wetland birds in reed beds of the lower Prut River. A wave-like nature of bird migration with a
more pronounced nuance in the autumn season has been identied. It has been found that over
the past four decades, Anas platyrhynchos has been the most numerous species and Aythya
nyroca has become a rare species included in the Red Book of Moldova and Europe. Anas
platyrhynchos, Anas crecca and Anas querquedula were the most numerous species of ducks
in the spring and autumn ights. The causes of wave-like nature of bird migration are under
discussion.
12 references, 7 gures
UDC: 591.6 ; 571.27
INSECTS AS NON-TRADITIONAL SOURCES OF THERAPEUTIC DRUGS.
Chuhrii V.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.111-118.
This article analyzes relevant publications related to the use of insects in alternative and
traditional medicine, as well as identication, extraction and studies of the various structural
components of the biomass of insects and their metabolic products. A generalization of the latest
discoveries in the eld of insect immunology is given in order to explain the great diversity of
polypeptides that have protective properties.
29 references, 1 table
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UDC: 597.2│.5:591.5(478:282.247.314.7)+574.5(478)
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PARTICULARITIES OF FISH POPULATION
IN THE BYC RIVER. Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin.// Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.118-127.
The purpose of this research was to obtain new information about the structural and
functional transformation of the sh communities habitating in the Byc river (sex ration,
age structure, growth rate) and to establish the dependence on the changes in the ecological
conditions of native habitat.
7 references, 7 tables, 13 gures
UDC: 579. 66
THE ANTIOXIDANT AND ANTIRADICAL ACTIVITY OF ASTAXANTHINE
ETHANOL EXTRACTS. Miscu V. , Rudi L. , Cepoi L. , Chiriac T. , Cojocari A. , Rudic V. //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.127-136.
The purpose of this study was to determine antioxidant and antiradical activity of astaxanthine
ethanol extracts using nonspecic and specic methods. The utilization of nonspecic methods,
such as reduction of the phosphomolibdenic reagent, Folin-Ciocalteu reagent, DPPH˙ and ABTS+˙
radicals allowed us to obtain results that indicate a high antiradical and antioxidant activity
of the astaxanthine ethanol extracts, derived from the red cysts of Haematococcus pluvialis
green alga. The results we obtained with the help of specic methods for the determination of
antioxidant activity (NO˙ radical reduction and inhibition of low density lipoprotein oxidation)
conrmed the possibility of using ethanol as an extractant for astaxanthine. The ethanol extract
of the pigment has been proved to possess a high specic antioxidant activity.
27 references, 6 tables
573. 6. 086:582. 232. 2
PROCEDURES OF PRODUCTION AND PURIFICATION OF NEW ANTIOXIDANT
PREPARATIONS OF PROTEIN ORIGIN ON THE BASIS OF SPIRULINA PLATENSIS
CYANOBACTERIUM BIOMASS. Efremova Nadejda, Reva Veaceslav, Bulimaga Valentina,
Gulea Aurelian, Chiriac Tatiana, Rudic Valeriu. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.137-143.
New procedures of production and purication of antioxidant preparations of protein
nature have been developed on the basis of Spirulina platensis cyanobacterium biomass. The
SDS Polyacrilamide Gel Electrophoresis has proved that the composition of the antioxidant
preparations produced includes a water-soluble pigment - phycocyanin and an enzyme superoxiddismutase (SOD).
36 references, 1 table, 3 gures
UDC 579. 66
ASTAXANTHIN ACCUMULATION BY HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS UNDER
CULTIVATION ON MEDIUM WITH COORDINATIVE COMPOUNDS OF Fe (III)
WITH AMINO ACIDS.. Miscu Vera. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
Vieţii. 2009, No 3 (309), p. 143-150.
This article deals with exploring a possibility of producing increased amounts of astaxanthin
in Haematococcus pluvialis biomass using Fe (III) coordinating compounds with amino acids. It
has been proved that Fe (III) coordinating compounds with alanine, glycine, valine and threonine
at a concentration of 5-35 mg /l increase the productivity of Haematococcus pluvialis by 20-32%.
There are no signicant differences in the astaxanthin amount in the control and experimental
samples, which points to a normal metabolic activity of the culture. Low concentrations (5-15
mg /l) of coordinating compounds are recommended in order to increase the cost-efciency
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of the biotechnological process of astaxanthin production from the Haematococcus pluvialis
culture, which allows the yields of up to 105 mg /l of astaxanthin.
39 references, 2 gures
UDC: 576.8
STANDARTIZATION OF THE CONSERVATION METHOD FOR THE YEAST
STRAINS FROM THE NATIONAL NONPATHOGENIC MICROORGANISM
COLLECTION. II. DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS AND
SELECTION OF REHYDRATING MEDIA FOR COLLECTION YEAST CULTURES
AFTER LIOPHYLIZATION. Stepanov V, Codreanu S. , Rudic V. , Slanina V. , Sirbu T. ,
Burtseva S. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.151-156.
Optimization of the parameters ensuring the vitality of liophylized microorganism cultures
is the one of the basic problems of a collection. The studies have shown that it is expedient
to freeze yeast cultures at a temperature of -20oC and to use an initial cell concentration in
suspension of 108 cell/ml. A great attention is given to the reactivation process, i.e. taking the
liophylized cells out of the anabiotic condition. A screening procedure has allowed the election
of the best medium for rehydration of the collection yeast cultures after liophylization which is
distilled water. This medium is recommended for yeast culture liophylization and, in particular,
for yeasts of the Rhodotorula and Lipomyces species. The preliminary studies on the stability
of the liophylized cultures have shown that the most important morphological and cultural
characters of the collection yeasts remain invariable.
12 references, 3 gures
UDC 551.581.543
THEORETICAL ASPECTS OF AGROCLIMATIC INDEX STANDARTIZATION.
Nedealcov M.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309),
p.157-161.
Agroclimatic index standardization presents a great scientic interest, as this method allows
the estimation of the agroclimatic resource aridity degree. Taking into account that the Republic
of Moldova is situated in the area of insufcient humidication, we have considered a spatial
distribution of the Standardized Precipitation Index. The ndings allow the conclusion that the
manifestation of various intensity droughts may be also estimated with the help of standardized
data, i.e. the Standardized Precipitation Index.
4 references, 1 table, 3 gures
UDC: 593.17:591.5+593.17:[591.1:577.3]
THE INFLUENCE OF COORDINATING COMPOUNDS OF SELENIUM,
COBALT(III) AND BISMUTH(III) ON PARAMECIUM CAUDATUM PRODUCTIVITY.
Toderaş Ion, Arcan Elena,Gulea Aurelian, Bulimestru Ion. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.161-168.
This article concentrates on the inuence of different chemical compounds on Paramecium
caudatum infusoria productivity. It has been proved that the chemical compounds of Selenium
mineral, Selenium organic, Cobalt III, Bismuth(III)-Copper(II) and Bismuth(III)-Cobalt(III)
have both inhibiting and stimulating effect on the P. caudatum infusoria depending on the
concentration in the culture medium. Organic Selenium, mineral Selenium, Cobalt(III) and
Bismuth(III)-Copper(II) reduce reproduction parameters at low doses (0.5-1 mkg/l) and are
toxic at high ones (1 mg /l).
8 references, 1 table, 5 gures
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UDC 574.74.504.05.
CHANGING THE PARADIGM OF AIR QUALITY PROTECTION. Buburuz Dionisie.
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, No 3 (309), p.168-176.
The air quality in RM cities is unsatisfactory and needs urgent measures to be taken to
improve its quality. The necessity of elaboration of a new active Strategy of air quality
protection oriented to the principles of durable development is an obligation of RM assumed
within international environment Conventions. The environment policy proposed in the
Strategy foresees the ecologization of social and economical processes through the optimization
of ecological management and real implementation of durable development principles in
economical activity. The implementation of strategic objectives is accomplished according to
the Action Plan of atmospheric air quality protection, which is periodically concretized through
actualizations of air quality evolution.
10 references, 2 gures
UDC: 593.17:591.5+593.17:[591.1:577.3]
A STUDY ON THE INFLUENCE OF EXTREMELY HIGH ELECTROMAGNETIC
WAVES ON PARAMECIUM CAUDATUM CILIATES PRODUCTIVITY. Toderaş Ion, Arcan Elena, Rotaru Anatol.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009,
No 3 (309), p.176-180.
This article presents the results of the research carried out in the area of low intensity
electromagnetic radiation and the Paramecium caudatum living organism interaction. It has
been established during the experiment that the factor of numerical change in P. сaudatum
individuals under the inuence of electromagnetic radiation on the living cell appears to be a
possible mechanism ensuring the perception of that effect. One of the possible explanations is
that millimetric low intensity waves stimulate the reproductive capacity in paramecium, which
is characteristic of certain systems.
6 references, 1 table, 1 gure

187

РЕФЕРАТЫ

УДК 557.475: 574.5: 574.6
БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ МЕДИ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ. Остроумов
С.А., Тодераш И.К., Зубкова Е.И., Котелевцев С.В., Ермаков В.В., Крупина М.В., Ене
А., Микус А.А., Билецки Л.И.., Бряхнэ А., Мирон.А //Известия Академии Наук Молдовы.
Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.4-22.
Взаимодействие меди с водными организмами (основной упор делался на моллюски)
анализируется в контексте экологического мониторинга и роли водных организмов в
биогеохимических потоках. Представлены данные по накоплению меди в моллюсках (в
основном, двустворчатых моллюсках). Включены новые данные о концентрации меди в
мягких тканях и раковинах пресноводных и морских моллюсков. Среди организмов, данные
о которых включены в статью, Mytilus galloprovincialis, М. edulis, Crenomytilus grayanus,
Dreissena polymorpha, Unio Sp., Anodonta cygnea, Bithynia tentaculata, Theodoxus uviatilis,
Lymnaea ovata, а также некоторые другие водные организмы. Данные о взаимодействиях
между медью и водными организмами имеют значение для экологического мониторинга
и количественной оценки роли водных организмов в биогеохимических потоках этого
элемента.
Таб. 9, лит. 66.
УДК: 612.213 + 612.213:612.171
ВЛИЯНИЕ РИТМИЧНОГО ФОРСИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ (КАПАЛАБХАТИ) НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ. Фрунзе Р.И. //Известия Академии Наук
Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.22-27.
В работе представлены данные, полученные методом лазерной доплеровской
флоуметрии, отражающие изменения показателей микроцикуляции крови при ритмичном
форсированном дыхании - капалабхати. Показано что этот паттерн дыхания вызывает
улучшение микроциркуляции, которое достигается уже после 10-ти циклов дыхания,
а максимальный положительный эффект регистрировался после 20 и 30 циклов
капалабхати. Этот тип дыхания может быть использован в санокреатологических целях
для улучшения базового кровотока.
Библ. – 20, таб. – 1.
УДК: 612.213
ВЛИЯНИЕ ФОРСИРОВАННЫХ ПАТТЕРНОВ ДЫХАНИЯ – БХАСТРИКА,
КАПАЛАБХАТИ И УДДИЯНА БАНДХА НА ТЕМПЕ-РАТУРУ ТЕЛА. Фрунзе Р.И. //
Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.28-40.
В работе представлены данные, полученные методом термографии, отражающие
изменения показателей температуры тела при ритмичном форсированном дыхании –
бхастрика, капалабхати и уддияна бандха. Показано, что эти паттерны дыхания вызывают
изменения циркуляции крови и температуры тела в особых морфофункциональных
областях тела. Бхастрика вызывает понижение температуры тела в назальной и
абдоминальной областях и ее повышение в передней цервикальной области; капалабхати –
понижение температуры в назальной, передней цервикальной и абдоминальной областях;
уддияна бандха специфически не влияет на температуру тела. Эти типы дыхания могут
быть использованы в санокреатологических целях для изменения базового кровотока в
конкретных областях тела.
Библ. – 22, таб. – 6, рис. – 2.
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УДК 581.12.035.1:632.11.
О С4-CИНДРОМЕ В РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ. Балаур Николае, Меренюк Лилия.// Известия Академии Наук Молдовы. Науки о
жизни. 2009, Nr.3 (309), c.41-47.
Явление отсутствия видимого фотодыхания в репродуктивных органах (колосья)
злаковых растений (С3-растений) сопровождается структурными и функциональными
элементами тождественными С4-синдрому, характерного для листьев растений с С4метаболизмом.
Библ.-12, фиг-2, табл.-1.
УДК 577.3:581.142
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН СОИ ПО
НАКОПЛЕНИЮ МАСЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ СЛЕДУЮ-ЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ. Харчук О.А., Кириллов А.Ф., Аксенов С.И., Тома С.И.// Известия Академии
Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.48-55.
В вегетационных и полевых опытах 2006-2009 гг. исследована фенотипическая
разнокачественность семян растений сои сорта Букурия по содержанию в них масла.
Установлено, что существенным фактором, влияющим на содержание масла в семенах сои,
является их масса, особенно в диапазоне относительно низких её значений (менее 150 мг);
в дополнение к показателям «масса» и «содержание масла» разнокачественность семян
характеризуется и долей масла в единице изменения их массы. Влияние неблагоприятного
для растений фактора (бикарбонат натрия в почве) на содержание масла в семенах
проявляется как результат всего периода вегетации, в основном на крупных семенах. На
базе недеструктивного (ЯМР) определения содержания масла в семенах показано, что
фенотипические отличия посевного материала по содержанию масла не сохраняются
в семенах растений следующего поколения. В то же время характер накопления масла
семенами на родительском растении, характеризующийся долей масла в изменении их
массы, влияет на формирование листовой поверхности растений нового поколения.
Библ.-32, таб.-4, рис - 3.
УДК 634. 21: 634. 1: 632 . 38
СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРИСУТСТВИЕ ВИРУСОВ У
АБРИКОСА. Земчик Е., Пынтя М. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.
2009, Nr.3 (309), c.55-59.
В работе приведены результаты вирусологических анализов на присутствие
механически переносимых вирусов, которые экономически значимы для производства
фруктов. Исследования были проведены на примере различных районированных
и перспективных сортов и селекций абрикоса при применении серологического
тестирования методом иммуноферментного анализа (DAS-ELISA) разных растений
(деревьев). В результате проведенной работы были отобраны клоны различных сортов
абрикоса свободные от вирусов: PPV, PDV, NRSV, CLSV и ALV в целях создания маточника
для привоя категории “Nuclear stock”.
Библ.-12, таб.-1
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ВОДНОГО СТАТУСА ИЗОГИДРИЧЕСКИХ (ZEA MAYS
L.) И АНИЗОГИДРИЧЕСКИХ (SORGHUM BICOLOR (L.) MÖENCH) РАСТЕНИЙ.
Меленчук М. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309),
c.59-67.
В опытах с контролируемой влажностью почвы было исследовано влияние водного
стресса на особенности саморегуляции водного статуса изо- и анизогидрических расте-
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ний. Установлено что недостаток влаги в почве и эволюция засухи во времени вызывает значительные пертурбации водного статуса у представителей обеих видов. Типично
анизогидрические растения (Sorghum bicolor (L.) Möench) в отличие от изогидрических
в условиях засухи имеют возможность поддержать водный статус организма на более стабильном уровне, что их и характеризует как устойчивыми к засухе. Устойчивость анизогидрических растений (Sorghum bicolor (L.) Möench) обеспечена более высокой водоудерживающей способностью тканей, избеганием высоких водных потерь, активной работой
корневой системы, экономным расходом воды в процессе транспирации, способностью
стабилизации и восстановления функций при действии засухи и, не в последнию очередь,
способностью подержать функциональную целостностью поддерживая гидравлическую
проводимость. Растения с недетерминированным типом роста в условиях засухи обладают способностью увеличивать водоудерживающую способность и поддерживать степень
оводненности тканей на более высоком уровне по сравнение с растениями с детерминированным типом роста. Это способность реализовывается на уровне организма за счет
изменения водного статуса боковых побегов.
Библ. – 24; таб. – 1 ; рис. – 5.
УДК 575.133:582.998.2
АНАЛИЗ АВТОФЕРТИЛЬНОСТИ У РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДСОЛНЕЧНИКА (HELIANTHUS ANNUUS L.). Дука Мария, Порт Анжела, Мидони Андрей, Анисимова
Ирина. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.68-74.
В данной статье представленны результаты сравнительного анализа автофертильности
у различних отцовских линий и гибридов Helianthus annuus L. Выявлено что
автофертильностъ пыльцы изучиных форм подсолнечника имеет сложный генетический
контроль и зависит от внешних факторов.
Библ.-28, таб.-2, рис - 4.
УДК: 575:633.16:632.3
АНАЛИЗ МИТОЗА В КОРНЕВОЙ МЕРИСТЕМЕ ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Андроник Лариса, Жакотэ Анатол, Григоров
Татиана, Бужоряну Валериу. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009,
Nr.3 (309), c.74-81.
Приводятся результаты изучения влияния вируса штриховатой мозаики ячменя
в комплексе с гамма радиацией на прохождение митотических делений в корневых
меристематических клетках ячменя (Hordeum vulgare L.). Результаты цитогенетического
анализа показали значительное ингибирование митотической активности и возрастание
частоты микроядер в вариантах как при вирусной инфекции, так и при облучении гамма
радиацией сортов ячменя (Galactic, Sonor, Unirea). Установленные нарушения митозов
при вирусном патогенезе указывает на генотоксичность вируса шриховатой мозаики
ячменя.
Библ.- 31, таб.- 1, рис.-4.
УДК : UDC: 575.:633.854.78:582.952.6
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СКРИНИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА К
ЗАРАЗИХЕ (OROBANCHE CUMANA WALLR.) РАСЫ E. Дука Мария, Глижин Алёна,
Лупашку Виктор, Ротаренко Виктория. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о
жизни. 2009, Nr.3 (309), c.81-88.
Молекулярное тестирование ДНК подсолнечника на основе SCAR маркерa RTS05,
выявил наличие гена устойчивости (Or5) к заразихе (Orobanche Cumana Wallr.) расы E у
47-ми из 53-х генотипов.
Сравнительный анализ морфологического и молекулярного скрининга выявил, что
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некоторые генотипы, имеющие генетический маркер, сцепленный с геном устойчивости
к заразихе расы E, были поражены паразитом; эти данные приводят к выводу, что
популяция заразихи с юга Молдавии является более агрессивной и может относиться к
расе E или G.
Впервые, амплифицированный продукт этого локуса был изолирован и секвeнирован
у разных генотипов подсолнечника, результаты которого показали консервативный
характер данного фрагмента ДНК. Использованием биоинформатических программ, было
выявлено 86-ти процентное сходство с геном, обусловливающий синтез предшественника
ингибиторного белка полигалактуронaзы который может быть вовлечен в молекулярные
механизмы устойчивости подсолнечника к заразихи.
Библ. -25, рис. - 5.
УДК:631.52:635.64
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТОВ ТОМАТА, СОЗДАННЫХ В
ИНСТИТУТЕ ГЕНЕТИКИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ АН РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА. Грати М.., Михня Н., Грати В. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки
о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.89-95.
В статье представлены результаты комплексной биоморфологической характеристики
новых сортов томата созданных в Институте генетики и физиологии растений Академии
Наук Молдовы, включая ценные агрономические признаки, что представляет интерес
в селекции для выведения сортов с новыми признаками, отвечающими современным
требованиям потребителя.
Библ. - 8, таб. - 3.
УДК: 633.8:631.527
ОТБОР РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ГИБРИДОВ SALVIA SCLAREA L. Котеля Людмила. //Известия Академии Наук
Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.96-102.
Выявлены и отселектированы родительские формы для создания гибридов Salvia
sclarea. В качестве родительских форм были оценены и испытаны 4 инбредных линии S7S11 и 9 гибридов различной сложности F5-F7. В результате исследования были выявлены
2 раннеспелые и 2 позднеспелые гибрида. Были отселектированы родительские формы,
обильно цветущие в первом году вегетации, образующие крупные компактные соцветия.
Выбраны родительские формы с высоким содержанием эфирного масла в соцветиях 1,105% - 1,361%.
Библ. 13,табл. 3,фото.2.
УДК: 598.3/4:591.543.43(478:282.243.758)
ДИНАМИКА
ПОПУЛЯЦИЙ
И
ОСОБЕННОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ
МИГРИРУЮЩИХ ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ В БАССЕЙНЕ НИЖНЕГО
ПРУТА. Кожан К., Мунтяну А.// Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.
2009, Nr. 3 c.102-111.
В работе представлены данные по миграции, характеру пребывания и динамики
численности водно-болотных птиц в плавневых угодиях нижнего Прута.Установлен
волнообразный характер миграции птиц с более выраженным оттенком в осеннем
периоде. Выявлено, что за последние четыре десятилетия наиболее многочисленным
видом сохранился Anas platyrhynchos, а Aythya nyroca стал редким и включен в Красную
Книгу Молдовы и Европы. Caмыми многочисленнми видами уток на весеннем и осеннем
пролетах являются Anas platyrhynchos,Anas crecca и Anas querquedula. Осуждаются
причины волнообразного характера миграции птиц.
Библ. – 12, рис. – 7.
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УДК: 591.6 ; 571.27
НАСЕКОМЫЕ - НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ. Чухрий В.М. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009,
Nr.3 (309), c.111-118.
В статье проведен анализ актуальных публикаций, относящихся к области применения
насекомых в нетрадиционной и традиционной медицине, а также определения, выделения
и изучения различных структурных компонентов биомассы насекомых и продуктов
их жизнедеятельности. В целях объяснения большого разнообразия полипептидов,
обладающих защитными свойствами, приведено обобщение самых современных
открытий в области иммунологии насекомых.
Библ. – 29, табл. – 1.
УДК: 597.2│.5:591.5(478:282.247.314.7)+574.5(478)
CТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ РЫБ
РЕКИ БЫК. Булат Денис, Булат Думитру, Усатый Марин. // Известия Академии Наук
Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr.3 (309), c.118-127.
Целью настоящей работы было выявление особенностей функциональных изменений
в популяциях рыб реки Бык (размерно-возрастной состав, темп роста, соотношение полов)
и установление их зависимости от изменений экологических условий среды обитания.
Библ. – 7, табл. –7 , рис. –13 .
УДК: 579. 66
АНТИОКСИДАНТНАЯ
И
АНТИРАДИКАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ
СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТОВ АСТАКСАНТИНА. Миску В. Г. , Рудь Л. Б. , Чепой Л. Е.
Кирияк Т. В. , Кожокарь А. И. , Рудик В. Ф. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки
о жизни. 2009, Nr. 3 (309), c. 127-136.
Цель данной работы состояло в определении антиоксидантной и антирадикальной
активности спиртовых экстрактов астаксантина при помощи неспецифических и
специфических методов. Применение неспецифических методов, таких как восстановление
фосфомолибденового реактива, реактива Folin-Ciocalteu, DPPH˙ и ABTS+˙ радикалов
позволило нам получить результаты, указывающие на высокую антирадикальную и
антиоксидантную активность спиртовых экстрактов астаксантина полученных из красных
цист зеленой водоросли Haematococcus pluvialis.
Результаты, полученные нами при помощи специфических методов определения
антиоксидантной активности (восстановление NO˙ радикала и ингибирование окисления
липопротеинов низкой плотности), подтвердили возможность использования этилового
спирта в качестве экстрактанта для астаксантина. Доказано, что спиртовой экстракт
пигмента обладает высокой специфичной антиоксидантной активностью.
Библ. -27; рис. - 6.
573. 6. 086:582. 232. 2
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЧИСТКИ НОВЫХ АНТИОКСИДАНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
БЕЛКОВОЙ
ПРИРОДЫ
НА
ОСНОВЕ
БИОМАССЫ
ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS. Ефремова Надежда, Рева Вячеслав,
Бульмага Валентина, Гуля Аурелиан, Кирияк Татьяна, Рудик Валериу// Известия Академии
Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr. 3 (309), c. 137-143.
Были разработаны новые способы получения и очистки антиоксидантных препаратов
белковой природы на основе биомассы цианобактерии Spirulina platensis. Методом
электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии SDS доказано, что в состав
полученных антиоксидантных препаратов входят водорастворимый пигмент - фикоцианин
и энзим - супероксиддисмутаза (SOD). Библ. - 36, рис. - 3, таб. - 1
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УДК 579. 66
НАКОПЛЕНИЕ АСТАКСАНТИНА В БИОМАССЕ HAEMATOCOCCUS
PLUVIALIS ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА СРЕДЕ С КООРДИНАЦИОННЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ Fe(III) С АМИНОКИСЛОТАМИ. Миску Вера. //Известия
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr. 3 (309), c. 143-150.
Целью представленных в данной статье исследований являлось изучение
возможности повышения продуктивности Haematococcus pluvialis и выхода астаксантина
при помощи координационных соединений Fe(III) с аминокислотами. Было доказано,
что координационные соединения Fe(III) с аланином, глицином, валином и треонином
в концентрации 5-35 мг/л увеличивают продуктивность Haematococcus pluvialis на 2032%. Количество астаксантина в контрольной пробе и экспериментальных образцах
существенно не отличаются, что говорит в пользу нормальной метаболической активности
культуры. Для повышения рентабильности биотехнологического процесса получения
астаксантина из культуры Haematococcus pluvialis рекомендуется изпользовать небольшие
концентрации (5-15 мг/л) координационных соединений, при которых можно получить
до 105 мг/л астаксантина.
Библ. 39; рис. 2
УДК: 576. 8
СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДА КОНСЕРВАЦИИ ШТАММОВ ДРОЖЖЕЙ ИЗ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ НЕПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И СЕЛЕКЦИЯ
РЕГИДРАТИВНЫХ СРЕД ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ КУЛЬТУР ДРОЖЖЕЙ
ПОСЛЕ ЛИОФИЛИЗАЦИИ. Степанов В. , Кодряну С. , Рудик В. , Сланина В. , Сырбу
Т. , Бурцева С. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, Nr. 3 (309),
c.151-156.
Оптимизация параметров подержания жизнеспособности лиофилизированных
культур микроорганизмов – одна из основных задач коллекционного фонда. На
основании проведенных исследований показана целесообразность замораживании
культур дрожжей при температуре -200С, а также использования исходной концентрации
клеток в суспензии порядка 108 кл/мл. При этом, большое значение придается процессу
реактивации, т. е. выведению лиофилизированных клеток из состояния анабиоза. В
результате скрининга была выявлена лучшая среда для регидратации коллекционных
культур дрожжей после лиофилизации - дистилированная вода. Эта среда рекомендована
для лиофилизации культур дрожжей и, в частности, для дрожжей родов Rhodotorula и
Lipomyces. Предварительные исследования стабильности лиофилизированных культур
показали, что наиболее важные морфолого-культуральные признаки коллекционных
дрожжей сохраняются неизменными.
Библ. - 12, рис. - 3.
УДК 551.581.543
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ. Nedealcov M. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.
2009, Nr.3 (309), c.157-161.
Стандартизация агроклиматических индексов представляет значительный интерес,
так как данный метод позволяет оценить степень аридности агроклиматических
ресурсов. Учитывая, что территория Республики Молдовы находится в зоне
недостаточного увлажнения, нами рассматривалось пространственное распределение
стандартизированного индекса осадков. Полученные результаты позволяют сделать
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вывод, что проявление засух различной интенсивности может быть оценено и при помощи
стандартизированной информации, то есть стандартизированного индекса осадков.
Табл.-1, Рис.-3, Библ.- 4.
УДК: 593.17:591.5+593.17:[591.1:577.3]
ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА, КОБАЛЬТА
(III) И ВИСМУТА (III) НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУРЫ PARAMECIUM
CAUDATM. Tодераш Ион, Аркан Елена, Гуля Аурелиан, Бульместру Ион, // Известия
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2009, No 3 (309), c.161-168.
В статье проанализировано влияние различных химических соединений на
продуктивность инфузории P. сaudatum. Доказано что химические вещества органического
Селена, минерального Селена, Кобальта(III), Висмутa(III)-Меди(II) и Висмута(III)Кобальта(III), в зависимости от концентрации в культуральной среде, имеют как эффект
ингибирования так и стимулирования на инфузории-туфельки Pramecium caudatum. В
маленьких дозах (0,5 mkg/l-1 mkg/l) органический селен, минеральный Селен, Кобальт(III),
Висмут(III)-Медь(II) снижают параметры воспроизводства, а в больших дозах (1 mg/l)
токсичны.
Библ. – 8, табл. – 1, рис. – 5.
УДК:574.4.504
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ОХРАНЫ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА. Бубуруз Дионисие. //Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.
2009, Nr.3 (309), c.168-176.
Качество воздуха в городах Республики Молдова является неудовлетворительным.
Нужны срочные меры по его улучшению. Для этого необходимо разработать новую
стратегию по охране качества атмосферного воздуха, ориентированной на принципы
устойчивого развития что исходит и из обязательств РМ взятых в рамках международных
конвенций. Экологическая политика, предложенная в новой Стратегии предусматривает
экологизацию социальных и экономических процессов, оптимизацию экологического
менеджмента. Достижение стратегических целей осуществляется в рамках Плана
действий по защите качества атмосферного воздуха, установки которого регулярно
обновляются и актуализируются.
Библ. - 10, фиг - . 2.
УДК: 593.17:591.5+593.17:[591.1:577.3]
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ВЫСОКИХ ЧАСТОТ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНФУЗОРИЙ PARAMECIUM
CAUDATUM. Toderaş Ion, Arcan Elena, Ротару Анатол//Известия Академии наук
Молдовы. Науки о жизни. 2009, No 3 (309), c.176-180.
В статье представлены результаты исследований в области взаимодействия
электромагнитного излучения низкой интенсивности с живыми организмами Paramecium
caudatum. В ходе экспериментa было установлено, что при воздействии ЭМИ на
живую клетку возможным механизмом восприятия данного воздействия является как
фактор изменения численности особей у P. сaudatum. Одно из наиболее вероятных
объяснений является то, что миллиметровые волны низкой интенсивности стимулируют
репродуктивную способность у туфельки, являясь характерным для отдельных систем.
Библ. – 6, табл. – 1, рис. – 1.
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