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Articole de fond

ARTICOLE DE FOND
STATUTUL ACTUAL AL MANEI FLORII-SOARELUI
(Plasmopara halstedii) ÎN LUME ŞI REPUBLICA MOLDOVA
Duca Maria, Clapco Steliana
Centrul Genetică Funcţională, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Rezumat

Mana florii-soarelui, cauzată de micromiceta Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et
de Toni. este una dintre principalele boli ce afectează cultura de Helianthus annuus L.,
provocând, în cazul unor infecţii severe, pierderi de productivitate de cca 85-100%. P.
halstedii constituie o constrângere a producţiei de floarea-soarelui, în special în ţările din
Europa, fiind supusă carantinei fitosanitare în Uniunea Europeană. În vederea controlului
bolii este exploatată rezistenţa genetică a florii-soarelui. De remarcat însă că, genele de
rezistenţă sunt eficiente împotriva unei/unor rase ale micromicetei, iar cultivarea continuă
a hibrizilor rezistenţi determină apariţia rapidă a noilor rase cu virulenţă sporită. O altă
metodă destul de eficientă de control a patogenului este tratarea seminţelor de floareasoarelui cu fungicide precum metalaxilul, mefenoxamul, recent fiind propus Lumisena,
aplicarea excesivă a acestora conducând, însă, la apariţia tulpinilor rezistente la acţiunea
chimicalelor şi compromiterea măsurilor de management. În contextul celor expuse,
prezintă interes studiile axate pe evaluarea variabilităţii germoplasmei de floarea-soarelui
şi populaţiilor de patogeni, relevarea mecanismelor genetico-moleculare ale răspunsului
defensiv, identificarea noilor surse de rezistenţă şi combinarea acestora cu cele existente
etc. Cercetările în domeniul dat au fost şi rămân a fi o prerogativă importantă atât la nivel
mondial, cât şi pentru cercetătorii din Republica Moldova.
Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor studii cu referire la răspândirea, biologia,
diversitatea, impactul şi metodele de control a manei florii-soarelui realizate la nivel
naţional şi internaţional.
Cuvinte-cheie: mana florii-soarelui, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, patotipuri,
rase, gene de rezistenţă, linii diferenţiatoare.
Depus la redacţie: xx noiembrie 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: dr. Steliana Clapco, Centrul Genetică Funcţională, USDC,
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Introducere
Mana florii-soarelui, cauzată de micromiceta Plasmopara halstedii (Farlow)
Berlese et de Toni. (sinonim: Plasmopara helianthi forma helianthi Novot. şi
Plasmopara helianthi Novot.) din clasa Oomycetes, se enumeră printre principalele boli
ale culturii de Helianthus annuus L. P. halstedii constituie o constrângere a producţiei
de floarea-soarelui, în special în ţările din Europa, astfel că începând cu 1992, patogenul
este supus carantinei fitosanitare în Uniunea Europeană [13]. În pofida măsurilor de
management puse în aplicare, testele realizate în principalele regiuni cultivatoare din
UE, inclusiv în unele regiuni din zona PRA (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests),
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au pus în evidenţă prezenţa agentului patogen în probele de sol din câmpurile unde
este cultivată floarea-soarelui, în special acolo unde aceasta revine pe acelaşi teren în
perioade restrânse de timp [31].
Principalii factori care favorizează răspândirea şi instaurarea infecţiei sunt condiţiile
de mediu şi repartizarea plantelor gazdă (specii de Asteraceae de cultură, precum şi din
flora spontană). În cazul coincidenţei perioadei de susceptibilitate a plantei cu prezenţa
sursei de infecţie şi a condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea patogenului (temperatura
aerului în jur de 16-18°C şi ploile abundente) se pot declanşa infecţii în masă. Mana
afectează procesul de creştere şi dezvoltare a plantelor gazdă, determinând reduceri
semnificative a cantităţii şi calităţii recoltei. Impactul global al P. halstedii asupra
randamentului florii-soarelui a fost estimat recent la 3,5% din producţia de seminţe, iar
în câmpurile puternic contaminate pierderile pot fi de cca 85-100% [5, 15].
În vederea controlului bolii este exploatată rezistenţa genetică a florii-soarelui.
De remarcat însă că, genele de rezistenţă sunt eficiente împotriva unei/unor rase ale
micromicetei, iar cultivarea continuă a hibrizilor rezistenţi determină apariţia rapidă
a noilor rase cu virulenţă sporită. O metodă destul de eficientă de control chimic a
patogenului este tratarea seminţelor de floarea-soarelui cu fungicide în bază de
fenilamidă (metalaxil şi mefenoxam) care oferă protecţie sistemică împotriva
oomicetelor şi sunt utilizate în întreaga lume împotriva micromicetei [29]. Pe de altă
parte, aplicarea excesivă a acestora exercită o presiune de selecţie ridicată asupra
populaţiilor de patogeni, ceea ce conduce la apariţia tulpinilor rezistente la fungicide
care, finalmente, compromit măsurile de control al bolii [1, 28].
Astfel, co-evoluţia gazdă-parazit în sistemul Plasmopara halstedii – Helianthus
annuus L. şi apariţia formelor de mană rezistente la fungicid, determină actualitatea
şi necesitatea cercetărilor axate pe studiul variabilităţii germoplasmei de floareasoarelui şi populaţiilor de patogeni, relevarea mecanismelor genetico-moleculare ale
răspunsului defensiv, identificarea noilor surse de rezistenţă şi combinarea acestora cu
cele existente. Cercetările în domeniul dat au fost şi rămân a fi o prerogativă importantă
inclusiv pentru cercetătorii din Republica Moldova [51, 52, 54].
Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor studii cu referire la răspândirea, biologia,
diversitatea, impactul şi metodele de control a manei florii-soarelui realizate atât la
nivel internaţional, cât şi naţional.
Răspândirea geografică a manei florii-soarelui. Mana florii-soarelui este
originară din America de Nord, fiind identificată pentru prima data de botanistul Byron
D. Halsted. În anii ‚40 ai secolului XIX patogenul a fost raportat în Rusia şi într-un şir
de ţări din Europa de Est, unde, probabil, a fost introdus concomitent cu seminţele de
floarea-soarelui infectate [22, 59]. Astfel, în anul 1946 mana a fost detectată în Croaţia,
Serbia, iar mai târziu a fost raportată în Bulgaria (1947), Moldova (1948), Ungaria,
Ucraina (1949), România (1951) etc. [4, 33, 59].
În anii ‹50 patogenul s-a dispersat în America de Sud, iniţial periclitând producţia
de floarea-soarelui în Chile şi Argentina, ulterior focare de infecţie fiind raportate în
Uruguay, Brazilia şi Paraguay [37]. Începând cu anii ’70 -’90, când arealele acoperite
cu floarea-soarelui s-au extins, aceasta devenind principala cultură oleaginoasă în
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Sud, Asia şi Africa de Nord, patogenul a
migrat inclusiv spre aceste zone. Actualmente regiunile de distribuţie a micromicetei
sunt situate preponderent între paralela 40 şi 55, latitudine nordică [61]. Mana a fost
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descrisă în peste 50 de ţări, situate practic pe toate continentele, cu excepţia Australiei
(Tabelul 1). Astfel, aceasta a fost depistată în 26 de ţări din Europa, 13 – din Asia, 8 –
din Africă, 8 – din America de Sud şi de Nord [45].
Tabelul 1. Răspândirea manei florii-soarelui în lume [12, 45]
Continent/ Țară

Răspândire

Albania
Austria
Belgia
Bosnia şi
Herţegovina
Bulgaria
Croaţia
Republica Cehă
Estonia
Franţa
Germania
Grecia

Prezentă
Prezentă sporadic
Absentă

Referinţe
Europa
Kola, 1980; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
EPPO, 2014

Prezentă

Batinica et al., 1973; CABI/EPPO, 2014

Larg răspândită
Prezentă în unele regiuni
Prezentă în unele regiuni
Prezentă în unele regiuni
Prezentă în unele regiuni
Prezentă sporadic
Prezentă în unele regiuni

Ungaria

Prezentă în unele regiuni

Italia
Marea Britanie
Moldova

Prezentă
În proces de eradicare
Prezentă

Olanda

Prezentă sporadic

Polonia
Portugalia
România
Federaţia Rusă
Serbia
Slovacia

Absentă
Absentă
Prezentă în unele regiuni
Larg răspândită
Prezentă
Prezentă în unele regiuni

Spania

Prezentă în unele regiuni

Elveţia
Ucraina
Serbia şi
Montenegro

Larg răspândită
Prezentă în unele regiuni

CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014; Sedlárová et al., 2016
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Lafon et al., 1996; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Spring et al., 1994; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Virányi and Gulya, 1996; Bán et al., 2014; Bán et al.,
2014; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Zazzerini, 1983; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
IPPC, 2010; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
NPPO of the Netherlands, 2013; CABI/EPPO, 2014;
EPPO, 2014
Kucmierz, 1976; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Novotelnova, 1966; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Melero-Uara et al., 1982; CABI/EPPO, 2014; EPPO,
2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Prezentă

Masirevic, 1992

Azerbaidjan
China
Georgia
India

Prezentă
Prezentă în unele regiuni
Larg răspândită
Larg răspândită

Iran

Prezentă

Irak
Israel
Japonia
Kazahstan
Republica Coreea

Prezentă
Larg răspândită
Prezentă
Prezentă
Prezentă

Asia
EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Rahmaini and Madjidieh-Ghassemi, 1975; CABI/
EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Choi et al., 2009; CABI/EPPO, 2014
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Pakistan
Siria
Turcia
Etiopia
Kenia
Maroc
Africa de Sud
Tunisia
Uganda
Zimbabwe
Canada
Mexico
SUA
Republica
Dominicană
Argentina
Brazilia
Chile
Paraguay
Uruguay

Prezentă
Prezentă

CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014
Onan and Onogur, 1989; CABI/EPPO, 2014; EPPO,
Larg răspândită
2014
Africa
Prezentă
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Prezentă
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Achbani and Tourvieille, 1993; CABI/EPPO, 2014;
Larg răspândită
EPPO, 2014
Prezentă în unele regiuni Gulya et al., 1996; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Prezentă
CABI/EPPO, 2014
Prezentă
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Prezentă
Gulya et al., 1996; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
America de Nord
Prezentă
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Prezentă
Greathead and Greathead, 1992; CABI/EPPO, 2014
Prezentă
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
America Centrală şi de Sud
Prezentă

CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Prezentă
Prezentă
Prezentă
Prezentă
Prezentă

Gulya et al., 1991a; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Un timp îndelungat mana a fost una dintre cele mai devastatoare boli ale culturii de
floarea-soarelui în RSSM [55, 57]. Chiar de la primele investigaţii, efectuate în anii '50
de cercetătorii Vronschih M. şi Colesnic F. de la Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp “Selecţia”, precum şi dr. hab. Popuşoi I., dr. Grinberg Ș. de la Institutul de
Fiziologie şi Biochimie asupra micromicetei P. halstedii şi efectului produs de aceasta
asupra florii-soarelui, s-a dovedit că patogenul se întâlnea pe tot teritoriul republicii, în
special în raioanele de sud [54, 64]. Infectarea în masă (80-90% din plante - epifitiu)
determina reducerea cantitativă şi calitativă a recoltei, care nu depăşea 5-6 q/ha [58, 60].
Simptomatica manei florii-soarelui. Patogenul afectează procesul de creştere
şi dezvoltare a plantei gazdă, simptomele bolii variind în funcţie de vârsta ţesutului,
volumul inoculului, condiţiile de mediu (umiditate şi temperatură) şi reacţia genotipului
de floarea-soarelui. Micromiceta poate induce trei tipuri de infecţie (sistemică, locală
şi latentă) [36]. Spre deosebire de alte tipuri de mană (ex. P. viticola), care afectează
doar părţile verzi şi fructele plantelor, P. halstedii infectează gazda la nivelul sistemului
radicular, prin intermediul zoosporilor formaţi din zoosporangii derivaţi din oospori,
rezultând infecţia primară, cu un impact negativ semnificativ asupra culturii. În timpul
creşterii florii-soarelui la temperaturi reduse şi umiditate sporită, zoosporangii produşi
pe suprafaţa frunzelor şi cotiledoanelor contaminează lăstarii plantelor învecinate,
provocând infecţii secundare. Deşi, în cazul acestor infecţii simptomele bolii sunt mai
puţin severe, ele constituie un factor important în răspândirea bolii în condiţii favorabile
de mediu. De remarcat că, infecţia secundară se manifestă latent, plantele afectate, de
obicei, nu reprezintă simptome evidente de boală în timpul sezonului, iar seminţele
produse de ele pot contribui la diseminarea patogenului [10, 13, 36].
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Plantele sistemic infectate stagnează în creştere, au frunze de culoare verde deschisă
sau cu pătare clorotică, care se extinde de-a lungul nervurilor principale şi a limbului foliar.
Frunzele tinere ale plantelor grav afectate sunt adesea clorotice în întregime, deformate în
partea de jos, sunt rigide şi groase. Pe faţa inferioară a frunzelor, în dreptul petelor epifite,
apare un puf compact, alb-cenuşiu, format din sporangiofori cu sporangii. Plantele tinere
atacate rămân, de obicei, scunde, au frunzele mici, nu înfloresc sau nu fructifică normal
[10, 49]. Calatidiile plantelor infectate sunt reduse în dimensiuni, seminţele sunt puţine
sau lipsesc în totalitate. Este afectat inclusiv sistemul radicular al culturii, acesta fiind
slab dezvoltat, cu puţine rădăcini secundare [18]. Astfel, boala determină modificarea
metabolismului secundar al plantei infectate, producţia redusă de biomasă, randamentul
redus al seminţelor, conducând la un randament redus de ulei [13].
Un ciclu amplu de lucrări realizat de savanţii din Republica Moldova a fost
orientat spre stabilirea simptomelor şi formelor de manifestare a bolii, în special în
regiunea de Sud a ţării [51]. Utilizând un procedeu nou de infectare artificială s-a
urmărit morfologia şi particularităţile biologice de dezvoltare ale agentului patogen [11]
şi influenţa factorilor de mediu asupra dezvoltării manei. S-au constatat cinci forme de
manifestare a bolii şi s-a elaborat o scară de estimare a rezistenţei florii-soarelui la acest
patogen. În cazul formelor 1, 2 şi 5 miceliul se dezvoltă difuz, pe când în cazul formelor
3 şi 4 – dezvoltarea miceliului este locală. Patogenul iernează sub forma de oospori în
resturile vegetale şi sol, care servesc ca sursă de infecţie în sezonul următor. Infectarea
primară cu oospori se petrece începând cu germinarea seminţelor până la faza de 3-4
frunze adevărate [62, 63].
Simptomele bolii şi gradul de atac cu mană au fost analizate inclusiv de echipa
Centrului de Genetică Funcţională a Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir”, în studiu
fiind incluse hibridul Drofa, formele lui parentale şi o pereche de linii izogene (393A şi
393 B) după gena orfH522, infectate spontan în condiţii de câmp (Figura 1) [39].
Pentru confirmarea prezenţei şi gradului de infectare cu mană a fost estimată
cantitatea transcripţilor genei TEF, care codifică factorul de elongare a transcripţiei la
patogen şi este utilizat în calitate de marcher de identificare a unui şir de specii fungice.
S-a constatat corelaţia dintre datele fenotipice şi activitatea transcripţională a genei
respective, în plantele atacate mai puternic acumulându-se o cantitate mai mare de
transcripţi ai genei TEF [39].

Figura 1. Aspecte fenotipice de manifestare a manei (Plasmopara halstedii) [39]

A –Drofa Rf infectat slab; B – 393A infectat mediu; C – Drofa ASC infectat sistemic; D- Drofa F1
control
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Diversitatea manei florii-soarelui. Sistemul H. annuus – P. halstedii urmează
modelul genă-pentru-genă, această relaţie caracterizându-se prin faptul că patogenul
prezintă rase fiziologice (patotipuri) capabile să infecteze o gamă variabilă de
genotipuri de floarea-soarelui [43]. Rezistenţa completă la mană, atât în cazul floriisoarelui cultivate, cât şi a unor plante înrudite din flora spontană, este asigurată de gene
dominante Pl care conferă rezistenţă la una sau mai multe rase ale patogenului [25].
Specificul unui astfel de tip de interacţiune determină evoluţia rapidă a raselor de mană,
până în prezent, în diferite părţi ale lumii, fiind identificate în jur de 50 patotipuri.
Ținând însă cont de faptul că aproximativ o treime din patotipurile existente au fost
raportate o singură dată, într-o anumită localitate, atât timp cât prezenţa lor nu a fost
confirmată în alte localităţi, numărul menţionat ar trebui privit critic [37].
Prima diferenţiere a raselor datează cu anii ‚70 ai secolului XIX, când gena de
rezistenţă la mană Pl1 a fost introdusă din floarea-soarelui sălbatică în cea cultivată [46].
Iniţial, au fost identificate două rase ale micromicetei: I-a – denumită rasa europeană
şi a II-a cunoscută sub numele de rasa Red River (rasă americană, denumirea acesteia
provenind de la valea Râului Roşu din America de Nord). Pe continentul nord-american
evoluţia manei a fost mai rapidă, într-o perioadă destul de scurtă de la identificarea
primelor două rase, fiind descrise noi patotipuri, pe când în Europa alte patotipuri decât
rasa europeană au fost raportate abia în 1988 [16].
Nomenclatura raselor se bazează pe reacţia acestora la un set de linii diferenţiatoare,
adică genotipuri de floarea-soarelui care posedă diferite gene de rezistenţă şi prezintă
răspunsuri distincte la anumite patotipuri [24]. Până în prezent au fost descrise mai
mult de 20 gene de rezistenţă (ca ex. Pl1, Pl2, Pl5–Pl8, Pl13–Pl16, Pl21,PlArg) care
conferă rezistenţă la una sau mai multe rase ale patogenului [13], Pl1 fiind prima genă
de rezistenţă identificată [50]. Genele de rezistenţă au fost introduse în floarea-soarelui
de cultură din formele sălbatice de H. annuus sau din alte specii de Helianthus, precum
H. argophyllus şi H. tuberosus [44].
Descoperirea succesivă a noilor gene de rezistenţă a permis diferenţierea
suplimentară a populaţiilor de P. halstedii, astfel că până la începutul anilor '90 au
fost identificate 11 fenotipuri în SUA şi 4 în Franţa. Utilizarea unui număr variabil
de linii pentru caracterizarea raselor şi absenţa unui nomenclator universal acceptat a
determinat apariţia unor confuzii în diferenţierea patotipurilor manei în diferite ţări.
Această problemă a fost parţial soluţionată prin introducerea, în anul 2000, a unui nou
sistem de determinare a virulenţei tulpinilor manei în baza a nouă linii diferenţiatoare de
floarea-soarelui grupate în trei seturi. Astfel, a fost propusă o codificare a patotipurilor
cu trei cifre (Tabelul 2). În aşa mod, dacă primul diferenţiator este sensibil, acesta
Tabelul 2. Reacţia liniilor diferenţiatoare de floarea-soarelui la mană şi codurile
triple ale patotipurilor [42]
Linii
diferenţiatoare
I set
D-1
D-2
D-3

12

1

2

3

Nomenclatoarele vechi
Nomenclatorul american
4
5
6
7
8
9
10

S
R
R

S
S
R

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
R

S
S
R

S
S
S

S
S
R

S
S
S
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II set
D-1
D-2
D-3
III set
D-1
D-2
D-3
Nomenclatorul nou

R
R
R

R
R
R

R
R
R

S
S
R

S
S
S

S
R
R

S
S
R

S
R
R

S
S
R

R
R
R

S
R
S

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R
1
0
0

R
R
R
3
0
0

R
R
R
7
0
0

R
R
R
7
3
0

R
R
R
7
7
0

R
R
R
3
1
0

R
R
R
3
3
0

R
R
R
7
1
0

R
R
R
3
3
0

S
S
R
7
0
3

S
R
R
7
1
1

S
S
R
7
0
3

R
R
R
7
0
0

R
R
R
3
0
0

contribuie cu „1” la codul respectiv, iar dacă a doua linie este sensibilă, contribuie cu
„2”. În cazul în care a treia linie dintr-un set este sensibilă, ea contribuie cu „4”, deoarece
valoarea „3” ar rezulta, de asemenea, când prima şi a doua linie sunt sensibile. În cazul,
când toate trei linii dintr-un set sunt sensibile, codul de virulenţă pentru acesta devine
„7”. Dacă toţi cei 9 diferenţiatori sunt sensibili, codul patotipului respectiv va fi „777”
[42]. Drept rezultat, a introducerii noului sistem de diferenţiere, patotipurile existente
sunt notate cu cifre ce variază de la valoarea 100 (infectarea primului diferenţial din
setul I) la 777 (infectarea tuturor celor trei diferenţiale din fiecare trei seturi), în funcţie
de virulenţă.
Cu toate acestea, unele probleme privind identificarea raselor la nivel global
rămân în vigoare, iar cunoştinţele privind diversitatea micromicetei P. halstedii sunt
încă destul de incerte şi incomplete. Aceste limitări argumentează necesitatea aplicării
metodelor de analiză moleculară în vederea identificării unor marcheri moleculari
eficienţi în discriminarea raselor. Astfel, în 2007, Giresse şi colaboratorii au elaborat
12 marcheri SNP (Single-Nucleotide Polymorphism), iar Delmotte şi colaboratorii au
aplicat marcherii menţionaţi în analiza a 14 rase de mană întâlnite în Franţa. Utilizând
combinaţiile acestor marcheri, rasele franceze au fost clasificate în trei clustere
distincte: I – includea rasele 100, 300, 304; II – cuprindea rasele 307, 700, 703, 707,
730 şi clusterul III – reunea rasele 314, 334, 704, 710, 714, 717 [7, 14].
Evoluţia populaţiilor de P. halstedii a impus necesitatea optimizării nomenclaturii
existente. În acest context, în anul 2012 cercetătorii francezi au propus suplimentarea
setului de linii diferenţiatoare cu şase genotipuri noi de floarea-soarelui şi atribuirea la
patotipuri a unor coduri alcătuite din 5 cifre. În calitate de linii diferenţiatoare se folosesc
linii, ce conţin diferite gene de rezistenţă, după cum urmează: Ha-304 (sensibil), RHA265 (Pl1), RHA-274 (Pl2/Pl21); PMI3 (Plpm13); PM17 (Pl5); 803.1 (Pl5+); HAR-4
(Pl15); QHP1 (Pl1/Pl15); HA-335 (Pl6); Y7Q (Pl6-); PSC8 (Pl2); XA (Pl4); PSS2RM
(Pl6/Pl21)¸VAQ (Pl5); RHA419 (PlArg). Utilizarea acestui sistem a permis diferenţierea
a două rase (304 30 şi 774 73) înregistrate recent, care prezintă profiluri noi de virulenţă
[42]. Ulterior, în Cehia au fost identificate alte două rase noi - 705 71 şi 715 71 [34]
În ultimii ani, evoluţia raselor este foarte rapidă, în perioade relativ scurte de timp
dezvoltându-se noi forme ale micromicetei. Astfel, în cca 10-20 ani, în cultura floriisoarelui din România au apărut cinci rase noi ale patogenului P. halstedii, prezente în
diferite zone din sudul, vestul şi estul ţarii [2, 23].
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Diversitatea genetică a populaţiilor de oomicete fitopatogene este fundamentală
pentru asigurarea potenţialului evolutiv, iar emergenţa noilor rase poate fi determinată
de două mecanisme care nu se exclud reciproc, responsabile de variabilitatea
fenotipurilor. Primul dintre aceste mecanisme este recombinarea în cadrul liniilor
prin gametangiogamia homotalică. Această ipoteză este cea mai probabilă, ţinând
cont de gradul înalt de autopolenizare marcat la mana florii-soarelui. Pe de altă parte,
variabilitatea fenotipurilor micromicetei din cadrul unei populaţii poate fi determinată
inclusiv de recombinarea genetică ce se produce în timpul evenimentelor parasexuale,
deşi încă nu este clar cum şi în ce mod are loc schimbul genetic [38]. Diversitatea
formelor de mană este asigurată în special de procesul de mutageneză, evidenţiat la
mai multe specii de oomicete patogene. Ponderea majoră a mutaţiilor în apariţia noilor
patotipuri poate fi explicată prin numărul mare de cicluri clonale de reproducere a
fungilor în timpul epidemiilor. Combinaţia dintre aceste procese ce determină sporirea
variabilităţii în cadrul populaţiilor de P. halstedii, cu presiunea de selecţie indusă de
genele de rezistenţă ale plantei gazdă favorizează apariţia de noi rase virulente ce
depăşesc barierele de rezistenţă a culturii [32].
Metode de control a patogenului. P. halstedii este transmisă prin oosporii produşi
de micromicetă, care se află la suprafaţa seminţelor de floarea-soarelui, resturilor
vegetale ale culturii sau în solul infectat. Ținând cont de faptul că aceştia sunt capabile
să supravieţuiască în sol până la 8-10 ani, este extrem de dificil sau practic imposibil de
a eradica boala stabilită într-o zonă.
Mana florii-soarelui este controlată în principal cu ajutorul rezistenţei genetice,
genele de rezistenţă la mană Pl fiind uşor transferate în genotipurile sensibile pentru
crearea de linii izogene sau surse noi de germoplasmă. Genele pot fi transferate în
una din liniile parentale, preferinţial linia maternă androsterilă, utilizată la obţinerea
hibrizilor simpli de floarea-soarelui.
Toate genele Pl identificate până în prezent sunt gene simple, dominante, fiind
specifice pentru determinarea rase de mană [47]. Sunt cunoscute un şir de gene ce asigură
rezistenţa hibrizilor de floarea-soarelui la diferite patotipuri ale P. halstedii. Astfel, Pl2
conferă rezistenţa la rasa 300. Pl3 şi Pl4, deşi au fost identificate independent, ulterior,
s-a constatat că sunt similare cu gena Pl1 şi, respectiv, Pl2. Pl5 prezintă rezistenţă la
rasa 700, Pl6, Pl7 şi Pl8 conferă rezistenţă la un şir de rase înalt virulente, precum 100,
300, 310, 330 şi 700. Rezistenţa la patotipurile 310, 330 şi 300 este asigurată de genele
Pl9, Pl10 şi, respectiv, Pl11. S-a descoperit că Pl12 oferă rezistenţă împotriva raselor
100, 300 şi 700 (12). Pl13 a fost, de asemenea, identificat ca un locus care conferă
rezistenţă la rasele 300, 700, 730 şi 770, iar Pl14 – la patotipul 730 [30].
Până în prezent, prin cartografierea QTL a fost determinată localizarea genelor Pl
în cadrul genomului de floarea-soarelui (Figura 2) [13]. De asemenea, au fost elaboraţi
un şir de marcheri moleculari (RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP
(Amplified Fragments Length Polymorphism), CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic
Sequence), STS (Sequenced Tagged Sites), EST-SSR (Expressed Sequence Tags-Simple
Sequence Repeats) etc.) strâns lincaţi cu diferite gene Pl, care sunt folosiţi cu succes ca
o tehnică rapidă şi fiabilă pentru screeningul genotipurilor de floarea-soarelui.
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Figura 2. Harta genetică a patru grupe de linkage a florii-soarelui ce reprezintă
localizarea a unsprezece gene de rezistenţă Pl [13]

Ținând cont de faptul că la moment sunt deja disponibile secvenţele genomice
ale genelor de rezistenţă la floarea-soarelui [20], este de perspectivă substituirea
testelor fiziologice utilizate actualmente pentru analiza şi clasificarea patotipurilor prin
valorificarea în acest scop a marcherilor moleculari.
Deşi utilizarea hibrizilor de floarea-soarelui cu rezistenţa specifică la mană este
una din principalele metode de control a fitopatogenului, în ultimii ani, cazurile de
infectare a formelor rezistente devin tot mai frecvente. Acest fapt este determinat de
evoluţia rapidă a raselor de patogeni şi apariţia patotipurilor care depăşesc genele de
rezistenţă. Ca exemplu, în primăvara anului 2018, în Spania, au fost observate focare
importante de mană chiar şi la hibrizi foarte rezistenţi. Analiza a peste 30 de probe de
hibrizi rezistenţi afectaţi a permis identificarea raselor 305, 311, 313, 315, 711, 712, 714
şi 715, constatându-se schimbarea compoziţiei rasiale a patogenului din zonă în ultimii
10 ani [26]. În Bulgaria, în 2007-2008 a fost raportată apariţia a trei noi patotipuri
virulente (330, 712 şi 731) [35]. Cu o situaţie similară se confruntă şi cultivatorii din
Rusia [3] şi România [2].
În contextul celor expuse, alăturat mecanismelor de rezistenţă specifică, este
actual şi studiul diferitor aspecte ale rezistenţei nespecifice şi sistemice, care asigură
răspunsul imun la plante şi poate contribui la elucidarea bazelor fundamentale ale
rezistenţei şi facilitarea procesului de ameliorare a culturii.
Cercetarea rezistenţei şi receptivităţii florii-soarelui reprezintă un obiectiv major
inclusiv în cercetările biologice din Republica Moldova [51, 52, 54]. Mecanismul
rezistenţei şi sursele de rezistenţă, precum şi aspectele aplicative de combatere a
manei florii-soarelui au fost studiate la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp
„Selecţia”, fiind stabilită şi compoziţia raselor pe teritoriul Republicii Moldova [39,
53, 60].
De asemenea, s-a realizat screeningul molecular al prezenţei genelor Pl1, Pl6 şi
Pl5/ Pl8 (Figura 3) la un şir de linii parentale şi hibrizi de floarea-soarelui autohtoni
[40, 51, 53].
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Figura 3. Screening-ul molecular al genelor de rezistenţă la mană cu primeri specifici
pentru locusul Ha-4W2 linkat cu gena Pl1 [40]

În cadrul analizelor realizate în colaborare cu cercetătorii de la compania AMG
Agroselect Comerţ s-a constatat corelarea datelor moleculare cu evaluările fitosanitare
a plantelor în condiții de câmp.Astfel, genotipurile care posedă genele rezistenţei la
mană, Pl1 şi Pl6, nu au fost infectate sau manifestă un nivel nesemnificativ de infecţie
[6, 9]. Corelaţiile stabilite denotă eficienţa screeningului molecular în aprecierea rapidă
şi corectă a materialului utilizat în ameliorare şi a hibrizilor obţinuţi [10].
Totodată, în cadrul CGF au fost studiate un şir de aspecte ale mecanismelor
specifice şi nespecifice de rezistenţă ale florii-soarelui la mană, fiind constatată expresia
diferenţiată a genelor implicate în menţinerea homeostaziei oxido-reducătoare şi a
factorilor de transcripţie implicaţi în calea de semnalizare a acidului salicilic ca răspuns
la atacul patogenului [39, 41]. Astfel, au fost analizate pattern-urile de expresie a unor
gene codificatoare de enzime antioxidante (Mn-SOD I, CuZn-SOD I, CATA1, GST, APX1,
CATA3, CATA4, PRXIIF, GPX etc.), stabilindu-se modificări ale concentraţiei relative a
transcripţilor la plantele infectate şi constatându-se implicarea genelor Mn-SODI, CATA1
şi APX1 în detoxificarea SRO la plantele rezistente şi slab infectate. A fost demonstrată
creşterea pronunţată a activităţii transcripţionale a genelor NPR1, PR5, PAL la plantele
infectate puternic şi mediu şi a defensinei, Why1 – la plantele slab infectate, fapt ce denotă
implicarea genelor date în mecanismele rezistenţei sistemic dobândite [39].
De asemenea, s-a stabilit [65] că răspunsul defensiv este asigurat de modificări în
statutul redox celular, determinat de sinteza şi acumularea O2, H2O2 etc. în ţesuturile
conducătoare ale plantelor infectate (Figura 4).
O altă metodă importantă de control a micromicetei P. halstedii este utilizarea
fungicidelor în bază de fenilamidă (metalaxil şi mefenoxam), la începutul anilor 2000,
pentru companiile producătoare de seminţe devenind obligatorie comercializarea
seminţelor de floarea soarelui tratate cu metalaxil. Eficienţa acestui procedeu este, însă,
afectată de apariţia şi dezvoltarea unor forme ale patogenului rezistente la acţiunea
fungicidelor, în special, în cazul în care chimicalele sunt utilizate în doze mai mici
decât cele indicate.
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Figura 4. Colorarea discurilor din frunzele genotipului Drofa ASC cu NBT pentru
identificarea superoxidului (x64) [39]

A – control; B – infectat slab; C – regiuni ale frunzelor neinfectate de la plante infectate slab; D –
infectat

Astfel, începând cu anii 1990, toleranţa la metalaxil, în unele cazuri relevată la
cca 70% de izolate, a fost observată la populaţiile franceze [8], spaniole [21, 27] şi
americane [17] de P. halstedii. Populaţiile rezistente apar în mod natural în sol, evoluţia
patotipurilor rezistente fiind determinată de mutaţii aleatorii care apar în mod natural
în absenţa metalaxilului, urmată de selecţia prin tratament cu fungicide care asigură
creşterea frecvenţei formelor date în populaţiile din câmp [29]. Recent, în scopul
controlului manei florii-soarelui a fost propus un fungicid de generaţie nouă – Lumisena,
elaborat de compania DuPont (actualmente parte a companiei Corteva). Acesta se
caracterizează printr-un şir de avantaje comparativ cu fungicidele convenţionale, fiind
mai eficient (infecţia este cu cca 20-41% mai redusă) şi având un profil mai favorabil
asupra mediului, graţie posibilităţii de a fi aplicat în doze extrem de mici [48].
În Republica Moldova, în vederea limitării răspândirii patogenului preferenţial se
aplicau diverse preparate fungicide cu proprietăţi sistemice de lungă durată. Astfel, a
fost demonstrată eficienţa aplicării fungicidelor în combinaţie cu metodele agrotehnice
în combaterea manei [58], fiind formulate recomandări practice pentru producători,
care prevăd asolamente de 5-6 ani, densitatea de semănare a plantelor 40-45 mii de
plante la hectar, plantarea seminţelor la adâncime mică, strângerea resturilor de plante
etc. [53, 56, 62].
Actualmente, unele măsuri de management a manei sunt prevăzute în actele
normative internaţionale şi naţionale, determinând obligativitatea respectării acestora.
În vederea transpunerii prevederilor Directivei Consiliului Europei 2000/29/CE
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor, în anul
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2017, au fost operate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 594 din 02 august 2011
cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor,
produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste norme
prevăd inclusiv faptul că atât seminţele de Helianthus annuus L. originare din alte state,
cât şi cele din Republica Moldova, trebuie să fie „a)…originare din zone cunoscute
ca libere de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. şi de Toni, sau b) seminţele, altele
decât cele care au fost produse pe varietăţi rezistente la rasele de Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. şi de Toni, prezente în zona de producţie, să fie supuse unui tratament
împotriva Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. şi de Toni” [19].
Concluzii
În concluzie menţionăm că cea mai bună strategie de control a patogenului este
combinaţia de noi gene rezistente la mană, introduse în hibrizii de H. annuus, cu
diferite moduri de prelucrare a seminţelor de floarea-soarelui. Ținând cont de faptul că,
Plasmopara halstedii se caracterizează printr-o diversitate fenotipică ridicată, evoluţie
rapidă şi dezvoltarea unor noi patotipuri cu virulenţă sporită, precum şi forme rezistente
la fungicide, controlul eficient al bolii depinde de cunoaşterea profundă a biologiei
agentului patogen, a capacităţilor şi cerinţelor sale fiziologice şi a mecanismelor
moleculare implicate în interacţiunea dintre gazdă şi parazit.
În acest context, este importantă monitorizarea continuă a statului rasial a
patotipurilor de P. halstedii, a sensibilităţii acesteia la mefenoxam/metalaxil, screeningul
germoplasmei de floarea-soarelui în vederea depistării genelor de rezistenţă, acestea
contribuind, finalmente, la perfecţionarea şi adaptarea strategiilor de management şi
asigurarea unei producţii durabile de floarea soarelui.

Bibliografie

1. Albourie J. M., Tourvieille J., De Labrouhe D.T. Resistance to metalaxyl in isolates of
the sunflower pathogen Plasmopara halstedii. Eur J Plant Pathol. 1998, vol. 104(3), p. 235–242.
2. Anton F. G., Pacureanu-Joita M., Stanciu D., Dan M. Aspects regarding downy mildew
in sunflower, in Fundulea, Romania, in years 2018 and 2019, Abstract book of the National
Conference with International Participation Life sciences in the dialogue of generations:
connections between universities, academia and business community, October 21 - 22, 2019,
Chisinau, Republic of Moldova, p. 11.
3. Antonova T. et al. Races of Plasmopara halstedii on sunflower in separate agrocenosises
of Adigaya Republic, Krasnodar and Rostov regions in Russia, Proc. 17th International Sunflower
Conference, Córdoba, Spain, 2008.
4. Bogovik I.V. Nesprazhiya muchna rosa Plasmopara halstedii I plyamistict listya
Septoria helianthi na sopyashinku v Zakarpatskii URSR. Pidvisheniya produktivnosti laniv
lysiv I girskiikh nasovish Zakhidnikh oblastei URSR. CMI Distribution Maps of Plant Diseases
5th Ed. Wallingford, CAB International, 1953, nr. 286.
5. Center Technique, Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains, http://www.
cetiom.fr (vizitat 05.11.2019)
6. Cucereavîi A. Evaluarea rezistenţei unor genotipuri de floarea-soarelui la mană şi
rugină în condiţii naturale de infectare, Ştiinţa Agricolă, nr. 2, 2017, p. 3-10.
7. Delmotte F. Single nucleotide polymorphisms reveal multiple introductions into
France of Plasmopara halstedii, the plant pathogen causing sunflower downy mildew. Infection
Genetics and Evolution, 2008, vol. 8, p. 534-540.

18

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Articole de fond

8. Delos M., Penaud A., Lafon S., Walser P., De Guenin M. C., Tourvieille J., Molinero V.,
Tourvieille D. Le mildioudu tournesol - Une maladie toujours d’actualite, Phytoma, 495, 1997,
p. 15-16.
9. Duca M., Port A., Şestacova T. Determinarea rezistenţei florii-soarelui la mană utilizând
markeri moleculari pentru gena Pl6. Mat. conf. ştiinţifice internaţionale „Genetica, Fiologia şi
Ameliorarea plantelor”, Chişinău, 2014, p. 79-83.
10. Duca M., Port A., Şestacova T. Particularităţi genetico-moleculare ale interacţiunii H.
annuus L. – Pl. halstedii. Buletinul AȘM. Ştiinţe ale vieţii, 2012, nr. 3 (317), p. 23-35.
11. Duca M., Şestacova T., Port A., Cucereavîi A., Gîscă I., Tabără O. Assessment of
sunflower resistance potential to downy mildew. Journal of Botany, 2014, vol. VI, nr. 2 (9), p.
10-16.
12. EPPO, PQR database. Paris, France: European and Mediterranean Plant Protection
Organization, 2014, http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm (vizitat 29.10.2019).
13. Gascuel Q., Martinez Y., Boniface M.-C., Vear F., Pichon M., Godiard L. The sunflower
downy mildew pathogen Plasmopara halstedii. Molecular Plant Pathology, 2014, p. 1-14.
14. Giresse X., de Labrouhe D. T., Richard-Cervera S. Twelve polymorphic expressed
sequence tags-derived markers for Plasmopara halstedii, the causal agent of sunflower downy
mildew. Mol Ecol Notes, 2007, vol. 7, p. 1363-1365.
15. Göre M. Epidemic outbreaks of downy mildew caused by Plasmopara halstedii on
sunflower in Thrace, part of the Marmara region of Turkey. Plant Pathology, 2009, vol. 58(2), p. 396.
16. Gulya T. J., Sackston W.E., Viranyi F., Masirevic S., Rashid K. Y. New races of the
sunflower downy mildew pathogen (Plasmopara halstedii) in Europe and North and South
America. Journal of Phytopathology, 1991, vol. 132(4), p. 303-311.
17. Gulya T.J., Metalaxyl resistance in sunflower downy mildew and control through
genetics and alternative fungicides. In: Proc. 15th Int. Sunflower Conference Toulouse, France:
ISA, 2000, p. 16-21.
18. Hall G. Plasmopara halstedii. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria.
CAB International, Wallingford, UK, 1989, n. 979.
19. Hotărâre de Guvern Nr. 1097 din 19.12.2017 cu privire la aprobarea modificărilor ce
se operează în Hotărârea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011
20. Hübner S., Bercovich N., Todesco M. et al. Sunflower pan-genome analysis shows
that hybridization altered gene content and disease resistance. Nature Plants, 5, 2019, p. 54–62.
21. Iliescu H. La lutte contre le mildiou du tournesol par des traîtements chimiques. Proc.
IX Conf. Int. del Girasol, 8-13 junio. Torremolinos, España, 1980, p. 152-160.
22. Ioos R., Laugustin,L., Rose S., Tourvieille J., de Labrouhe, D.T. Development of a
PCR test to detect the downy mildew causal agent Plasmopara halstedii in sunflower seeds.
Plant Pathol, 2007, vol. 56, p. 209–218.
23. Joiţa-Păcureanu M., Cană L., Stanciu D. Evoluţia relaţiei parazit - plantă gazdă in
sistemul Plasmopara halstedii F. Berl. and de Toni – Helianthus annuus L., în România. An.
I.N.C.D.A. Fundulea, 2010, vol. LXXVIII, nr. 2, p. 129-134.
24. Labrouhe D. T., Gulya T. J. New nomenclature of races of Plasmopara halstedii
(sunflower downy mildew). Proceeding of 15th International Sunflower Conference, Toulouse,
France, 2000, p. 61-65.
25. Miller J. Update on inheritance of sunflower characteristics. Proceeding of 13th
International Sunflower Conference, Pisa Italy, 1992, p. 905-945.
26. Molinero-Ruiz L. Recent advances on the characterization and control of sunflower
soil borne pathogens under climate change conditions, OCL, 26 (2019) 2, p. 1-9
27. Molinero-Ruiz L., Dominguez J., Vara JMM., Gulya TJ. Tolerance to metalaxyl in
Spanish isolates of Plasmopara halstedii. In: Proc. 15th Int. Sunflower Conference Toulouse,
France: ISA, 2000. p. 11-15.

19

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Articole de fond

28. Molinero-Ruiz L., Cordón-Torres M. M., Martínez-Aguilar J., Melero-Vara J.M.,
Domínguez J. Resistance to metalaxyl and to metalaxyl-M in populations of Plasmopara
halstedii causing downy mildew in sunflower, Canadian Journal of Plant Pathology, vol. 30,
2008, p. 97-105.
29. Molinero-Ruiz L., Dominguez J., Gulya T.J., Melero-Vara J.M. Reaction of field
populations of sunflower downy mildew (Plasmopara halstedii) to metalaxyl and mefenoxam,
Helia, 2005, 28, Nr. 42, p. 65-74.
30. Najafabadi M. S., Abedini R., Eskandari H., Mehrabi R. Monitoring Three Plasmopara
halstedii Resistance Genes in Iranian Sunflower Inbred Lines, Iran Journal of Biotechnology,
13(2), 2015, e1047
31. Recommendation of the Working Group on the Annexes of the Council Directive
2000/29/EC – Section II –Listing of Harmful Organisms as regards the future listing of
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni russels, 2016, https://planthealthportal.defra.
gov.uk/assets/uploads/2.1-Plasmopara-halstedii.pdf (vizitat 31.10.2019)
32. Sakr N. Determining the Fitness Cost Associated with Virulence in Plasmopara
halstedii (Sunflower Downy Mildew), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica,
2014, vol. 49 (2), p. 201–209.
33. Savulescu T., Savulescu O. Studiul morfologic, biologic, si sistematic al genurilor
Sclerospora, Basidiophora, Plasmopara si Peronoplasmopara. Bulletin Scientifique, Section des
Sciences Biologiques, Agronomiques, Géologiques et Géographiques, 1951, vol. 3, p. 400–409.
34. Sedlářová M., Pospíchalová R., Drábková Trojanová Z., Bartůšek T., Slobodianová
L., Lebeda A. First report of Plasmopara halstedii new races 705 and 715 on sunflower from the
Czech Republic, Plant Protect., 2016, vol. 52, No. 3, p. 182–187.
35. Shindrova P. Investigation on the race composition of downy mildew (Plasmopara
halstedii Farl. Berlese et de Tony) in Bulgaria during 2007-2008, Helia 33, Nr. 52, p. 19-24.
36. Spring O. Non-systemic infections of sunflower with Plasmopara halstedii and their
putative role in the distribution of the pathogen. J Plant Dis and Prot, 2001, vol. 108, p. 329-336.
37. Spring O. Spreading and global pathogenic diversity of sunflower downy mildew –
Review. Plant Protection Science, 2019, vol. 55, No. 3: p. 149–158.
38. Spring O., Zipper R. Evidence for asexual genetic recombination in sunflower downy
mildew, Plasmopara halstedii. Mycol. Res, 2006, vol. 110, p. 657–663.
39. Şestacova T. Controlul genetico-molecular al rezistenţei florii-soarelui la mana.
Autoref. tezei de doctor în biologie, Chişinău, 2014, p. 30.
40. Şestacova T. Utilizarea markerilor moleculari în evaluarea potenţialului de rezistenţă a
florii soarelui la mana. Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii, 2013, nr. 1 (319), p. 96-101.
41. Şestacova T., Gisca I., Cucereavii A., Port A., Duca M. NPR1 expression in sunflower
infected with downy mildew. In: Current Opinion in Biotechnology. Proceedings book of European
Biotechnology Congress, Bratislava, Slovakia, Supplement, 2013, vol. 24, p. 131-132.
42. Tourvieille L. D. New nomenclature of races of Plasmopara halstedii (sunflower
downy m ildew). Proceedings of the 15th International Sunflower Conference. Toulouse, 2000,
vol. 2-I, p. 61-65.
43. Vear F, Gentzbittel L, Philippon J, Mouzeyar S, Mestries E, Roeckel-Drevet P,
Labrouhe DT, Nicolas P. The genetics of resistance to five races of downy mildew (Plasmopara
halstedii) in sunflower (Helianthus annuus L). Theor Appl Genet, 1997, vol. 95(4), p. 584–589.
44. Vear, F., Serieys, H., Petit, A. et al. Origins of major genes for downy mildew resistance
in sunflower. Proceedings of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain,
2008, p. 125–130.
45. Virányi F. CABI invasive species compendium. Datasheet Plasmopara halstedii (downy
mildew of sunflower). https://www.cabi.org/isc/datasheet/41911 2018 (vizitat 29.10.2019).

20

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Articole de fond

46. Vranceanu V., Stoenescu F. Immunity to sunflower downy mildew due to a single
dominant gene. Problème Agricole, 1970, vol. 22, p. 34–40.
47. Vrânceanu A. Floarea-soarelui hibridă. Bucureşti: Ceres, 2000. 520 p.
48. www.dupont.com (vizitat 10.11.2019)
49. www.micologie.ro/micospeci/oomycota.pdf (vizitat 10.11.2019)
50. Z immer D. E., Kinman M .L. Downy mildew resistance in cultivated sunflower and its
inheritance. Crop Sci, 1972, vol. 12(6), p. 749–751.
51. Гринберг Ш. Ложная мучнистая роса подсолнечника в пути снижения ее вредоносности в южной зоне Молдавской ССР. Авт. дис. канд. с/х наук, 1970, c. 25.
52. Колесник Ф. Источники инфекции и пути снижения вредоносности Plasmopara
helianthi в условиях Молдавии. Авт. дис. канд. с/х наук, 1984, c. 18.
53. Колесник Ф. Некоторые агротехнические приемы снижения вредосносности
ЛМР подсолнечника. Защита полевых культур от вредителей и болезней, Кишинев, 1975,
с. 71-75.
54. Колесник Ф. Отбор растений подсолнечника на устойчивость к ЛМР. Труды V
всесоюзного совещания по иммунитету растений. Технические культуры, Киев, 1969,
вып.12, с. 21-25.
55. Колесник Ф.П., Павличенко В.А. Изучение влияния климатических условий
на образование ооспор возбудителя ложной мучнистой росы подсолнечника. В кн.:
Достижение науки – производству, Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1973, с. 135-139.
56. Молдован М. Поражаемость подсолнечника ложно мучнистой росой в
зависимости от сроков сева. Сельское хозяйство Молдавии, 1967, № 31, с. 4-16.
57. олдован М., Колесник Р. О семенной инфекции милдью подсолнечника. Сельское
хозяйство Молдавии, 1968, № 4, с. 14-17.
58. Молдован М., Колесник Ф. К изучению факторов, обуславливающих
возникновение и развитие эпифитотии ложной мучнистой росы подсолнечника. В кн.:
Краткие итоги работы МолдНИИ за 1966 год, Кишинев, «Картя Молдове- няскэ», 1966,
с. 88-98.
59. Новотельнова Н.С. Ложная мучнистая роса подсолнечника. М.-Л., «Наука»,
1966, c. 150.
60. Петкович И. Изучение расового состава ЛМР в РМ и особенности ее наследования.
Mat. conferinţei internaţionale „Protecţia integrată a culturilor de câmp”, Bălţi, 1982, p. 219-225.
61. Пивень В. Т., Мурадасилова Н. В.,. Алифирова Т. П, Шуляк И. И., Инфекционное
начало возбудителя ложной мучнистой росы в семенах подсолнечника, Научнотехнический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института
масличных культур. Вып. 1 (138), 2008, c. 1-4.
62. Попушой И., Гринберг Ш. Ложная мучнистая роса подсолнечника в Молдавии и
меры борьбы с ней. РИО АН МССР, Кишинев, 1971, c. 16.
63. Попушой И., Гринберг Ш. Прогноз развития ЛМР подсолнечника ( Plasmopara
helianthi Novot. helianthi). Известия АН Молдавской ССР, серия биология и химия, 1975,
с. 83-84.
64. Пышкало Р. К вопросу изучения возбудителя ЛМР подсолнечника в условиях
МССР. B cб.: Краткие итоги работ за 1963 год, Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1963,
с. 80-86.
65. Шестакова Т., Порт А., Дука М. Изучение накопления активных форм
кислорода у растений подсолнечника, инфицированных ЛМР. Сборник тезисов 16-ой
Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых. Биология – наука
ХХI века, Пущино, 2012, c. 485-486.

21

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Articole de fond

EXPRESIA DIFERENȚIATĂ A GENELOR CA FACTOR
PRIMORDIAL ÎN DECLANȘAREA DEZVOLTĂRII EMBRIONARE.
PARTEA I. ROLUL FACTORILOR EPIGENETICI (articol de sinteză)
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Rezumat

În articol este prezentată o sinteză a cercetărilor privind mecanismele epigenetice
ce reglează expresia diferențiată a genelor la etapele timpurii de dezvoltare. Datele
experimentale recente în domeniul biologiei moleculare, geneticii, embriologiei etc.
au relevat că semnalele moleculare au un rol semnificativ, poate chiar cel mai important
în procesele complexe care apar în timpul dezvoltării embrionare, precum diferențierea
și migrarea celulelor, care contribuie la formarea diverselor tipuri de celule specifice,
iar mai apoi de țesuturi. Utilizarea abordărilor moleculare a permis cercetătorilor
să investigheze în detaliu aceste mecanisme fizice și chimice și să elucideze rolul
determinator al expresiei diferențiate a genelor și a factorilor implicați în acest proces în
inițierea dezvoltării și însăși dezvoltarea organismelor vii. Unul din factorii cu rol decisiv
în expresia genelor în tranziția programului genetic al gameților la cel al zigotului,
ulterior al embrionului, aparține modificărilor epigenetice, ce implică o reprogramare
masivă de la structura generală a cromatinei, până la modificarea completă a patternului
de metilare în genom și al modificărilor proteinelor histonice. Bibl. – 60.
Cuvinte cheie: expresia genelor, embriogeneză, cromatina, metilarea ADN, modificări
ale histonelor.
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Dezvoltarea embrionară presupune formarea mai multor tipuri de celule ca
rezultat al activării unor gene sau al inhibării altora, adică a expresiei diferențiate a
genelor. Astfel, expresia diferențiată a genelor reprezintă mecanismul cheie ce dictează
și direcționează diferențierea celulelor, țesuturilor, formarea organelor pe parcursul
embriogenezei.
Este binecunoscut faptul că expresia genelor în primul rând este dictată de
particularitățile structurii genei, precum și a factorilor de transcripție ce contribuie la
asamblarea complexului transcripțional și declanșarea activității acestuia. Însă, un rol
nu mai puțin important în expresia (corectă) a genelor îl au și alți factori precum cei
epigenetici, care determină locul și timpul de inițierii transcripției. Recent s-a demonstrat
că modificările post-trancțipționale ale ARNm, căile de localizare a ARNm în celulă,
particularitățile procesului de translație și post-translație influențează semnificativ
expresia genelor.
Astfel, expresia genelor poate fi reglată: la nivel de transcripție, la nivel posttrancripțional, de translație și post-translațional, determinând ca diferite tipuri
de celule sintetizează diferite seturi de proteine, ceea ce la rândul său contribuie la
definitivarea și ulterior formarea țesuturilor și organelor [18, 19].
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Care este specificul și de ce este importantă reglarea expresiei genelor la etapele
cele mai timpurii ale dezvoltării embrionului?
Ovulul și spermatozoizii sunt celule atipice, înalt specializate, comparativ
cu celulele somatice. Cu toate acestea, după fecundare se formează zigotul – celulă
totipotentă unică, dat fiind faptul că generează toate tipurile de celule și descendenți vii.
Acest mecanism de trecere de la celulele germinale extrem de specializate la o
celulă totipotentă (zigotul) reprezintă un moment crucial în dezvoltarea embrionului
și este determinat în special de particularitățile de reglare transcripțională a expresiei
genelor.
Unul din factorii cu rol decisiv în expresia genelor în tranziția programului
genetic al gameților la cel al zigotului, ulterior al embrionului, aparține modificărilor
epigenetice [10, 57].
Rolul excepțional al epigeneticii în procesele (moleculare) de dezvoltare individuală
a organismelor vii a fost stabilit, analizând mecanismele de reglare transcripțională a
expresiei genelor. S-a stabilit că modificările epigenetice ce însoțesc tranziția maternăzigotică (MZT) implică o reprogramare masivă de la structura generală a cromatinei,
până la modificarea completă a patternului de metilare în genom și a modificărilor
moleculelor de histone [57].
Astfel, o înțelegere mai completă a modificărilor epigenetice, care conduc la
dezvoltarea embrionului va oferi o perspectivă importantă asupra multor domenii
de cercetare și va contribui la dezvoltarea unor aplicații clinice importante, inclusiv
biologia celulelor stem, medicina reproductivă etc.
Mecanismele epigenetice de reglare a expresiei genelor la etapele timpurii ale
dezvoltării embrionului
Particularitățile structurale ale cromatinei în gameți. Cunoașterea schimbărilor
epigenetice care apar atât în cromatina paternă (din spermatozoid), cât și cea maternă
(din ovul) până și după fecundare și rolul acestor modificări în dezvoltarea embrionului
este esențială pentru înțelegerea procesului de embriogeneză [41].
Cromatina și în general epigenomul spermatozoizilor maturi este specializat
pentru a facilita rolul unic al acestora: de a livra, în condiții de siguranță ADN-ul
patern corespunzător în concordanță cu genomul matern, ce are ca scop generarea unui
descendent viabil. Proteinele nucleare ale spermatozoidului formează o structură, ce
se deosebește de cromatina altor tipuri de celule și care e prevăzută pentru asigurarea
funcției gametului masculin.
Anume proteinele-protamine sunt cele mai abundente proteine nucleare găsite
în spermatozoizi și sunt unice pentru celulele spermatozoizilor. Aceste proteine au o
sarcină puternic pozitivă, datorită conținutului ridicat al aminoacidului arginina, care
facilitează funcția lor. În timpul spermatogenezei, protaminele înlocuiesc histonele
din cromatina spermatozoizilor fie atât histonele obișnuite, cât și histonele specific
testiculare, printr-un proces ce decurge în trepte. Mai întâi, proteinele de tranziție 1 și
2 (T1 și T2) substituie histonele care sunt legate de ADN. Apoi T1 și T2 sunt înlocuite
cu protaminele – protamina 1 și protamina 2 (P1 și P2) [4]. Raportul P1:P2 este de
aproximativ 1:1 la majoritatea bărbaților fertili. Odată ce protaminele sunt încorporate
în cromatina paternă, resturile de cisteină între moleculele de protamină formează punți
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disulfidice intermoleculare pe măsură ce celulele se maturizează. Un rol important
în formarea punților disulfidice revine enzimei glutation-peroxidaza, care este unică
pentru spermatozoizi [13].
Sarcina pozitivă puternică a P1 și P2, precum și formarea punților disulfidice,
conduce la o structură cromatinică extrem de compactă. De fapt, ADN-ul legat de
protamină din spermă este de aproximativ de 6-20 de ori mai dens (compact) decât
o structură nucleozomică a cromatinei din celulele somatice. Deși această structură
nucleară unică contribuie la funcția adecvată a spermatozoizilor maturi, ea creează de
asemenea o cromatină „liniștită” din punct de vedere epigenetic, în mare parte lipsită
de modificări chimice ale histonelor [4].
În sperma matură prin procesul de protaminare, protaminele substituie majoritatea
histonelor (85-95%) pentru a ajuta la compactizarea cromatinei. În acest proces, markerii
de reglare sub formă de modificări ale cozii histonei, sunt înlăturați pentru a asigura o
protecție mai stringentă a moleculei de ADN și un nivel înalt al motilității spermei.
Se consideră, că compactizarea densă a ADN în spermatozoizii maturi are două
roluri principale:
• Asigură mobilitatea (motilitatea) mare a spermatozoizilor: motilitatea
spermatozoizilor se bazează pe o structură nucleară densă, deoarece capul
spermatozoidului cu genomul în stare necompactă sau puțin compactă poate inhiba sau
perturba mecanic motilitatea celulei;
• O structură cromatinică mai densă contribuie o protecție semnificativă față de
deteriorarea ADN-ului, care ar putea apărea în canalele reproductive masculine și
feminine înainte de fecundare, deoarece spermatozoizii maturi nu dispun de mecanisme
puternice de reparație a ADN-ului [13].
Specificul legării protaminelor în cromatina spermatozoizilor și faptul că aceasta
contribuie la o structura mai compactă, liniștită din punct de vedere epigenetic, a condus
la conceptul despre funcțiile limitate (restrânse) ale epigeneticii în spermatozoizi pe
parcursul embriogenezei [4]. Cu toate acestea, s-a demonstrat că înlocuirea histonelor
în sperma în curs de dezvoltare este un proces incomplet, lăsând aproximativ 5-15%
din ADN-ul spermatozoizilor împachetat sub formă de nucleozomi [51]. S-a stabilit (la
bărbații fertili) că aceste rămășițe nucleozomice sunt de fapt programate și, că histonele
se păstrează în locurile importante ce coincid cu genele necesare pentru dezvoltarea
embrionară, precum genele imprintate, genele pentru microARN şi clusterii genelor
HOX [51]. Dat fiind faptul că aceste histone reținute (păstrate) conțin modificări
post-translaționale la fel ca și în celulele somatice, ele pot funcționa ca mediatori ai
moștenirii epigenetice între generații. Aceste date au stabilit rolul posibil al markerilor
epigenetici paterni nu numai în sperma în curs de dezvoltare și cea matură, ci și în
embriogeneza timpurie [4, 13, 51].
În ovocite, starea cromatinei se modifică pe parcursul fazelor de creștere. În
experimente pe șoareci s-a constatat, că în timpul fazei de creștere timpurie cromatina
ovocitelor există într-o configurație decondensată cunoscută sub numele de „Nucleolus
ne-înconjurat” (NSN) [15]. Pe măsură ce ovocitele ajung în stadiul final al creșterii,
acestea suferă o schimbare a stării cromatinei, formând inele condensate de cromatină
(conținând heterocromatină pericentrică în jurul corpului prenucleolar), formând așa
numitul „Nucleolus înconjurat” (SN) [15].
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Activitatea transcripțională a ovocitelor corelează cu configurația cromatinei:
ovocitele NSN prezintă activitate transcripțională înaltă, în timp ce ovocitele SN au
activitate transcripțională joasă [15]. Cu toate acestea, activitate transcripțională joasă
în ovulele mature nu depinde totalmente de statutul SN al cromatinei lor. S-a stabilit,
că configurația cromatinei ovocitului, totuși, corelează puternic cu capacitatea de
dezvoltare embrionară.
Pe măsură ce ovocitele cresc, configurația se deplasează la tipul SN. În experimente
pe porcine s-a stabilit că odată cu formarea foliculilor antrali în ziua a 14-ea a dezvoltării
postnatale, ovocitele capătă competență meiotică. În acest stadiu, genomul ovocitului
este cel mai activ transcripțional. Începând cu ziua a 17-ea a dezvoltării postnatale,
creșterea și diferențierea ulterioară a ovocitelor este asociată cu începutul remodelării
totale a cromatinei și trecerea la starea SN ce este asociată cu tăcerea transcripțională
în ovocite pre-ovulatorii. Astfel, la stadiul avansat de creștere a GV configurația de tip
SN este observată pentru o mare parte din ovocite. Configurația de tip SN este strict
corelată cu încetarea transcripției. În contrast, activitatea transcripțională înaltă este
detectată în ovocitele de tip NSN de orice vârstă [46].
Prin urmare, modificarea configurației cromatinei poate juca un rol esențial în
modificarea expresiei genei în timpul creșterii ovocitelor și pare să fie implicată în
remodelarea genomului întreg, deși mecanismul care stă la baza acestei modificări
urmează să fie elucidat.
Particularitățile patternului de metilare în celulele reproductive. Metilarea ADNului reprezintă modificarea epigenetică cel mai bine studiată ca mecanism de mediere
a expresiei genelor și care este implicată în multe procese fiziologice cheie, cum ar fi
imprimarea genomică, „tăcerea” elementelor transpozabile, inactivarea cromozomilor
X și îmbătrânirea.
Procesul de metilare a ADN este catalizat de enzima ADN metiltransferaza
(DNMT). Sunt cunoscute mai multe tipuri de ADN metiltransferaze implicate în
stabilirea patternului de metilare a ADN (DNMT1, DNMT2, DNMT3 (DNMT3a/3b
și DNMT3L)) prin transferul unei grupări metil de la S-adenozil metionină la citozină
[59]. Enzima DNMT1 este responsabilă de menținerea locului (motifului) de metilare
în timpul replicării ADN și este denumită metiltransferaza de întreținere. DNMT3
mediază metilarea de novo a citozinelor nemetilate și metilează ADN-ul genomic în
faza incipientă a dezvoltării embrionare. Deși rolul DNMT2 nu a fost pe deplin elucidat,
unele date sugerează, că activează ca ARNt metiltransferază [20, 36, 37].
Un rol important în calitatea spermei și dezvoltarea embrionară ulterioară
îl are procesul de metilare a ADN-ului. S-a stabilit că patternul de metilare a ADNului spermatozoizilor corelează cu fertilitatea generală masculină. Prin inhibarea
activității enzimei ADN metiltransferazei cu 5-aza-2’-deoxicidină la șoarecii de sex
masculin, în vârsta de șapte săptămâni, s-a constatat o hipometilare generală în ADNul spermatozoizilor. Când aceste animale au fost împerecheate cu femele virgine în
vârstă de 8 săptămâni, la acestea s-a atestat o scădere semnificativă a ratei sarcinii și
o pierdere crescută a embrionilor în perioada de preimplantare [14]. Rezultate similare
au fost obținute în studiile pe șobolani, în care masculii au fost tratați cu 5-azacitidină.
Embrionii de la șobolanii masculi tratați cu 5-azacitidină au rezultat cu diferite defecte și
cu un potențial mic de dezvoltare (pierderea embrionilor la etapa de preimplantare) [14].
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Datele recente obținute de la subiecții umani supuși unei fertilizări in vitro
(FIV) sugerează, de asemenea, că modificarea procesului de metilare a ADN-ului
poate influența dezvoltarea embrionilor. Într-un studiu recent, efectuat pe un eșantion
de 63 de persoane, a realizat analiza în spermatozoizi a nivelului total de metilare a
ADN-ului. S-a constatat că hipometilarea generală a spermatozoizilor este asociată cu
probabilitatea mică de a prinde sarcină. Aceste date au demonstrat importanța metilării
ADN-ului spermatozoizilor în dezvoltarea ulterioară embrionară [32].
În spermatogeneză, majoritatea situsurilor CpG sunt hipermetilate, iar nivelul
global de metilare a ADN-ului în spermă este de aproximativ 90%.
Metilarea ADN-ului are un rol important în reglarea structurii cromatinei și
exprimarea genelor în ovocite și a fost descrisă în ovogeneza timpurie și târzie. În
experimente pe șoareci s-a stabilit că, în ovocite metilarea ADN-ului se restabilește după
naștere în timpul creșterii acestora și anume în ovocitele ce au intrat în meioză și au fost
stopate în stadiul de diploten al profazei meiotice I. Studiile au relevat, că metilarea
coincide cu trecerea de la folicul primar la cel secundar și depinde de mărimea ovocitelor,
astfel încât, un pattern complet de metilare se constată la etapa de creștere – veziculă
germinală (GV) a ovocitelor, când aceasta devin silențioase d.p.d.v. transcripțional.
În ovocitele ne-crescute, nivelul total de metilare a ADN-ului este de 2-3%, dar acest
procent se majorează treptat, odată cu creșterea lor. Când un ovocit atinge stadiul de
creștere completă, ADN-ul genomului este divizat în hipometilat (mai puțin de 10% din
situsurile CpG sunt metilate) și hipermetilat (mai mult de 90% din situsurile CpG sunt
metilate), iar nivelul mediu de metilare a ADN-ului este aproximativ 40% [43, 47].
Metilarea ADN-ului în ovocite are o semnificație deosebită, deoarece poate
contribui la reglarea expresiei genelor din ovocite și marchează genele specifice,
necesare pentru dezvoltarea timpurie a embrionului (embriogeneză), ca și în cazul
genelor imprintate.
Utilizarea metodelor contemporane de secvențiere au relevat particularități noi
privind procesul de metilare a ADN-ului în ovocite. S-a observat, că procesul de
transcripție depinde de metilarea genelor imprintate în ADN-ul ovocitelor. Cu alte
cuvinte, ADN metiltransferazele, prin metilare, marchează acele gene din ADN-ul
ovocitelor, care conțin histone modificate (variante de histone). Aceasta este necesar
pentru a recunoaște și a transcrie genele cu rol în dezvoltare [45, 47].
În timpul creșterii ovocitelor, stabilirea unor „amprente” specifice materne are
loc pe locurile de metilare a dinucleotidelor CpG din secvențe de ADN reglatoare în
genele cu o singură copie.
Metilarea ADN-ului în gameți, reprezintă unul din markerii epigenetici cu un rol
ulterior în reglarea exprimării genelor și, prin urmare, a funcției celulare.
Modificările histonelor în gameți. Ca mecanism epigenetic, modificarea
moleculelor histonice este la fel de importantă ca metilarea ADN și are o influență
considerabilă în inactivarea și activarea genelor. Modificările proteinelor histonice pot
avea impact asupra exprimării genelor prin alipirea unor grupe chimice la moleculele
de histone, modificând astfel structura cromatinei. Proteinele histonice ce participă
în formarea cromatinei sunt de patru tipuri (H2A, H2B, H3 și H4), iar capetele lor
N-terminale pot fi modificate chimic prin metilare, acetilare și fosforilare, ubiquitate,
sumoilare etc. [3, 6, 36].
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În procesul de diferențiere a celulelor germinale, patternul modificărilor histonelor
suferă schimbări dramatice, ceea ce influențează spermatogeneza, maturarea ovocitelor
și respectiv ovogeneza. Rolul acestora în spermatogeneză este mai puțin cunoscut
comparativ cu ovogeneza [44].
S-a stabilit că modificările post-translaționale ale histonelor și citirea lor joacă
un rol crucial în procesul de substituire a histonelor cu protamine și remodelarea
cromatinei (formarea structurii supercompacte – toroid) la nivelul genomului în
timpul spermatogenezei târzii [4, 9, 22, 23]. Defectele apărute fie la înlocuirea, fie la
modificarea histonelor pot duce la azoospermie, oligospermie sau teratozoospermie,
ceea ce duce la infertilitate masculine [50].
Histonele sunt hiperacetilate, începând de la stadiul de spermatidă rotundă. Un
nivel mai mare de acetilare a histonelor este relevat la stadiul de spermatidă alungită.
Se consideră că această hiperacetilare facilitează remodelarea globală a cromatinei prin
crearea unui mediu cromatinic mai accesibil. Histonele hiperacelate sunt recunoscute
de către proteina Brdt, conținând bromodomină [25]. Recent, a fost identificată o nouă
„formă” de modificare a histonei – crotonilarea, în special în spermatidele alungite.
Crotonilarea histonei corelează cu expresia genelor ce specifică cromozomii sexuali
în celulele spermatogene. Rolul exact pe care îl joacă crotonilarea histonelor în
spermatogeneză (și în altă parte) rămâne a fi determinat [44, 50].
Schimbările în modificările moleculelor histonice în timpul ovogenezei au
fost documentate în numeroase publicații, totuși, doar un număr limitat de studii au
identificat rolul funcțional al acestor modificări. Dezvoltarea ovocitelor este asociată
cu creșterea nivelului de acetilare a histonei, urmată de deacetilarea bruscă în timpul
reluării meiozei. Modularea activității HDAC (histon-deacetilazei) în ovocite poate
modifica gradul de condensare a cromatinei în aceste celule: activitatea crescută a
HDAC poate conduce la condensarea prematură a cromatinei, iar inhibarea HDAC – la
decondensarea cromatinei [8].
Deacetilarea histonei este, de asemenea, importantă pentru dezvoltarea ovocitelor
după reluarea meiozei. În cazul, când deacetilarea histonelor nu are loc, este afectată
alungirea și alinierea cromozomilor în timpul M-II [8].
Pe lângă modificările chimice ale histonelor se constată și transformarea histonelor
nucleozomului în variante (alte forme) ale acestora.
În spermatozoizi unele variante de histone specifice cum ar fi varianta histonei
H2b – TH2B și varianta histonei H1– H1t, sunt prezente de la etapele timpurii de
dezvoltare până la stadiul de spermatidă rotundă. Deficitul de H1t2 a determinat
scăderea mobilității spermatozoizilor și a defectelor de condensare. Cu toate acestea,
variantele de H2A, cum ar fi H2AL1/2, H2A.Bbd sau H1, cum ar fi H1t2 și Hils1 sunt
încorporate în mod specific în timpul schimbului histonă-protamină în spermatidele
rotunde/alungite. Deoarece varianta H2AL1/2 marchează heterocromatina pericentrică
în timpul spermatogenezei, aceasta este repede înlăturată din heterochromatina paternă
după fecundare, restricționând rolul funcțional în ereditatea paternă. S-a descoperit
că H2A.Bbd destabilizează nucleozomii, prin urmare s-a presupus că prezența sa în
nucleozomi este pentru a facilita înlocuirea histonelor cu protamine. Recent, a fost
descris, că o altă variantă H2A – H2A.Lap1 este încorporată în cromozomul X și
autozomi în spermatidele rotunde și s-a sugerat că are un rol în transcripția genelor
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inhibate. Printre variantele H1 specifice testiculelor s-a detectat varianta Hils1 [22,
23, 50]. Deși sunt numeroase studii care elucidează rolul variantelor de histone și al
reglatorilor cromatinici în reorganizarea genomului paternal, în general mecanismele
acțiunilor lor rămân necunoscute. Mai multe studii recente au arătat că histonele (și
modificările lor) păstrare în sperma umană nu sunt distribuite în mod aleatoriu, ci sunt
asociate cu elementele de reglare a genelor. Modificările diferențiate ale histonelor
corelează cu anumite gene, sugerând că transmiterea histonelor modificate din genomul
patern (spermatozoizi) ar putea orienta transcripția în timpul dezvoltării embrionare
timpurii [2, 50].
S-a stabilit, că variante ale histonelor au un rol semnificativ în timpul ovogenezei.
Exemple de variante ale histonelor în ovocit (ovul) includ: H1foo, macroH2A, H3.3.
Varianta H1foo a histonei H1 (de legătură) este exprimată în mod specific în ovocitele
în creștere. Reducerea conținutului acestei variante – H1foo în ovocitele în creștere
conduce la o capacitate redusă a acestora de a relua meioza [24]. Cromatina ovocitelor
conține, de asemenea, varianta H2A – macroH2A pe parcursul fazei de creștere, precum
și în timpul reluării meiotice. Această variantă rămâne asociată cu cromatina maternă
după fecundare, fiind un mediator posibil pentru moștenire (imprintarea genelor) [55].
Ca și în cazul celulelor nereplicate, ovocitele în creștere nu încorporează variantele H3
dependente de replicare – H3.1 și H3.2. Totuși, acestea încorporează nesemnificativ
varianta independentă de replicare H3.3, sugerând că schimbările continuu în
compoziția cromatinei au loc în timpul creșterii ovocitelor [54].
Rolul markerilor epigenetici (metilarea ADN-ului și modificările histonelor) ai
gameților în dezvoltarea normală a embrionului a fost stabilit prin experimentele cu
embrionii ginogenetici și andorgentici la mamifere, generați prin transplant pronuclear,
stabilind faptul, că astfel de embrioni nu sunt capabili de a finaliza embriogeneza și,
astfel, nu pot genera descendenți viabili.
Aceste date demonstrează că epigenomul ambilor părinți, inclusiv și cel paternal
este necesar nu numai pentru gametogeneză și funcția gameților maturi, ci și pentru
dezvoltarea embrionară normală [5].
Astfel, markerii epigenetici au un rol decisiv în asigurarea procesului de
gametogeneză. S-a stabilit, că perturbările semnelor epigenetice sunt asociate cu
spermatogeneza neefectivă, ce cauzează fertilitatea joasă, capacitatea de fecundare
redusă, influențează calitatea embrionilor și chiar rezultatul sarcinii.
Modificările epigenetice (metilarea ADN-ului și modificările histonelor) în
ovogeneză reglează structura cromatinei și exprimarea genelor, ceea ce nemijlocit
influențează dezvoltarea embrionului, deoarece ARNm-urile și proteinele, care se
formează în ovogeneză sunt cruciale în embriogeneză, imediat după fecundare.
Modificările cromatinei, patternului de metilare și ale histonelor după fecundare
La momentul fecundării patternul de transcripție al genomului parental este în
stare „tăcută”.
Pentru a fi activat sunt necesare modificări ale cromatinei, care ar declanșa
activitatea transcripțională a embrionului, precum și reprogramarea epigenetică –
modificarea patternului de metilare a ADN-ului și a modificărilor proteinelor histonice
și stabilirea epigenomului propriu embrionului [17].
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Fecundarea declanșează: finalizarea diviziunii meiotice II (M-II) a ovulului;
remodelarea cromatinei parentale, în special a cromatinei paterne; reprogramarea
epigenetică a genomului patern și matern (în special demetilarea gameților și stabilirea
unui pattern de metilare a ADN propriu embrionului); generarea unei linii celulare
diploide prin sangamie (unirea pronucleului patern și matern); activarea transcripției
și inițierea programului de dezvoltare embrionară; restabilirea stării epigenetice
adecvate dezvoltării embrionare, ca urmare a reprogramării markerilor epigenetici atât
în pronucleul patern, cât și în cel matern imediat după fecundare, și reprogramarea
ulterioară a dezvoltării embrionare directe.
Remodelarea cromatinei parentale. În perioada imediat după fecundare se
atestă modificări ale cromatinei în pronucleele parentale. După fecundare genomurile
parentale rămân fizic separate (pronuclee – patern și matern), până când se produce
singamia și pe parcursul acestei perioade (aproximativ 24 de ore) genomul patern și
matern au semne epigenetice diferite [7, 42].
Astfel, cromatina compactă a spermei este reorganizată din starea ei extrem de
compactă și silențioasă transcripțional la starea activă pentru a forma genomul zigotului
și a embrionului timpuriu.
ADN-ul spermei este extrem de compact datorită legării cu protaminele. În acest
scop protaminele din genomul patern sunt substituite cu histonele materne din ovul (de
regulă histonele sunt deja acetilate). Această substituire a protaminelor cu histonele
acetilate permite menţinerea cromatinei nou formate într-o conformație „deschisă” [33].
Ca urmare a dificultăților de a studia remodelarea epigenetică a cromatinei paterne
la începutul embriogenezei, cele mai multe date privind înlocuirea protaminei sunt
obținute din diferite studii pe modele a mamiferelor sau din sperma umană prin tehnica
de injectare intracitoplasmatică a spermei (ICSI).
Timpul necesar pentru îndepărtarea protaminei în perioada de post-fecundare la
diferite specii de animale diferă, iar însăși procesul este puțin descris, dar este clar
că acest proces trebuie să fie finalizat înainte de replicarea și transcripția ADN-ului
paternal și ca atare trebuie să decurgă imediat după fecundare [33].
Majoritatea protaminelor (aproximativ 80%) sunt îndepărtate în decurs de 3 ore,
moment în care se începe asocierea histonelor cu ADN ce se termină în 4 ore după
fecundare. De asemenea, s-a remarcat faptul că atât îndepărtarea protaminelor, cât
și încorporarea histonelor au loc înainte de decondensarea completă a cromatinei și
formarea pronucleului paternal [11].
În studiile pe porcine a fost determinat că trecerea de la protamine la histone
are loc între 2 și 4 ore după fecundare. La șoareci, timpul necesar pentru îndepărtarea
protaminei variază din momentul imediat după pătrunderea spermatozoidui în ovul,
până la 8 ore după fecundare. Într-un studiu recent (privind sperma umană), utilizând
tehnica ICSI, s-a stabilit că îndepărtarea protaminei a fost finalizată în decurs de o oră
după injectare.
Astfel, în timp scurt după fecundare prin modificările proteinelor cromatinice
se formează pronucleul paternal. Pronucleul paternal se mărește substanțial și prin
încorporarea altor proteine materne, cum ar fi STELLA (cunoscută și ca PGC7 și
DPPA3, cu rol de pluripotență asociată dezvoltării) și nucleoplazminul 2 (NPM2) [27].
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Ovulul joacă un rol important în îndepărtarea proteinelor protaminice din
cromatina paternă. În baza studiilor efectuate pe bovine și pe hamsteri s-a stabilit,
că îndepărtarea protaminei este ajutată de acțiunea glutationului matern, care reduce
legăturile disulfidice între proteine. Rolul acestui antioxidant important în ruperea
legăturilor disulfidice și facilitarea decondensării cromatinei paterne este dovedit prin
constatarea activității înalte a glutationului în ovulul matur la mamiferele adulte ce
coincide în timp cu relaxarea cromatinei [31].
Se pare că glutationul și glutation-peroxidaza sunt factorii cheie atât pentru
compactizarea cromatinei în nucleul spermatozoidului, cât și în relaxarea acesteia după
fecundare.
Mecanismele concrete ce descriu procesul de înlocuire a protaminelor cu histone
după fecundare nu au fost detaliat caracterizate, deoarece este dificil de studiat la toate
mamiferele, în special la oameni, datorită restricțiilor etice și tehnice.
Ca rezultat al remodelării cromatinei spermatozoizilor, prin substituirea
protaminelor, aceasta devine decondensată (în stare necompactă) și atinge dimensiuni
aproximativ de trei ori mai mari decât dimensiunea nucleului matur al spermatozoizilor,
rezultând cu formarea pronucleului patern.
Acest proces necesită studii suplimentare pentru a determina rolul cromatinei
paterne în embriogeneza timpurie și care este rolul reglator al ovocitelor. O mai bună
înțelegere a acestor mecanisme duce la îmbunătățirea diagnosticării și tratamentului
pacienților supuși terapiilor de reproducere asistată, cum ar fi fertilizarea in vitro – FIV
(in vitro fertilisation – IVF).
S-a stabilit că și genomul ce derivă din ovul, pierde multe dintre trăsăturile
organizaționale ale cromatinei proprii lor care, însă, trebuie restabilite în embrionul
timpuriu.
Un studiu recent a arătat că pronucleul patern al zigotului unicelular conține
structuri globulare cunoscute sub numele de compartimente, în care regiunile mai
active ale genomului se asociază cu alte regiuni active, iar regiunile mai puțin active
se asociază mai strâns unele cu altele. În pronucleul matern, în mare parte, astfel
de compartimente nu se detectă. În acest studiu, ambele pronuclee au avut structuri
cunoscute ca domenii asociate topologic (TAD), deși alte studii nu au reușit să identifice
aceste caracteristici organizaționale decât mai târziu, în prima săptămână de dezvoltare
[16, 48]. Depistarea acestor structuri TAD a fost posibilă prin metoda cunoscută
sub numele de Hi-C (captura conformației cromozomului de înaltă rezoluție – highresolution chromosome conformation capture), astfel încât, aceasta poate fi aplicată
și nucleelor individuale. Principiul metodei Hi-C, constă în faptul că fragmentele
de ADN care sunt aproape în spațiu, indiferent de distanța lor genomică, sunt lipite
împreună la punctele de contact, înainte ca enzimele să scindeze ADN-ul. Piesele lipite
sunt apoi legate chimic în fragmente de ADN unice. Aceste molecule de ADN hibride
sunt secvențiate, iar cercetătorii folosesc tehnici computaționale pentru a cartografia
secvențele și a determina structura 3-D de rezoluție înaltă a genomului intact 16, 48].
Diferența stabilită în structura cromatinei între pronucleul masculin și feminin
poate explica, de asemenea, legarea preferențială a factorilor de transcripție materni
la cromatina paternă, eveniment ce se constată la etapele incipiente ale dezvoltării
embrionare.
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Reprogramarea markerilor de metilare. Printre numeroasele schimbări epigenetice
apărute la scurt timp după fecundare, una dintre cele mai relevante este „ștergerea
globală” a metilării ADN-ului – demetilare în pronucleul patern și matern, care elimină
majoritatea markerilor de metilare în genomul parental. Cu toate acestea, există regiuni
distincte în genomul paternal care nu sunt supuse demetilării. Aceste regiuni includ
clustere imprintate (gene imprintate) și retrotranspozomi. Acest proces de demetilare
masivă trebuie să aibă loc pentru a elimina mărkerii reglatori specifici gameților, care
au fost stabiliți pentru a facilita funcția acestora și pentru a permite fixarea markerilor
proprii embrionului, competenți pentru embriogeneza directă [40].
Genomul patern suferă o demetilare rapidă activă, în timp ce în genomul matern
acest proces decurge mai lent pe parcursul a primelor două diviziuni celulare.
Totodată, genomul embrionar capătă markeri de metilare proprii, tisular specifici,
deoarece celulele încep să diferențieze.
Există multe mecanisme care sunt implicate în reglarea procesului de demetilare
a genomului zigotului.
Mai multe date au arătat că genomul patern suferă o demetilare a ADN-ului
înainte de replicarea ADN-ului său printr-un mecanism activ. În decurs de 7-8 ore după
fecundare, genomul patern pierde o cantitate substanțială de markeri ai metilării – 5mC,
în timp ce genomul matern păstrează acești markeri [40, 60].
Astfel, s-a stabilit că în pronucleul patern are loc demetilarea activă, iar în
pronucleul matern – demetilarea pasivă.
Demetilarea activă a pronucleului patern este mai puternică în comparație cu cea
pasivă (dependentă de replicare) din genomul matern [12, 60].
Sunt date care sugerează că demetilarea pasivă în pronucleul matern se datorează
atât modificărilor represive ale histonelor specifice cromatinei materne, cât și/sau
localizării factorului PGC7/STELLA (un factor matern important în dezvoltare)
în pronucleul matern. Adică, genomul matern este protejat de demetilare de către
proteinele STELLA [31, 34]. Prin urmare, STELLA protejează unele gene imprintate
de demetilare (atât materne, cât și paterne). Motivul că STELLA poate proteja numai
genele paterne imprintate și genomul matern rămâne necunoscut, în special pentru că
STELLA se localizează atât la pronucleul patern, cât și la cel matern. Diferențele în
modificările cromatinei între genomul patern și cel matern pot explica, cel puțin parțial,
această acțiune a proteinelor STELLA [34].
Timpul necesar pentru demetilarea genomului patern după fecundare nu a fost
elucidat pe deplin, datorită gradului ridicat de variabilitate între specii și între tehnicile
folosite pentru acest studiu. La șoareci, demetilarea completă a pronucleului patern se
finalizează în 10 ore după fecundare. La șobolani, demetilarea relativă are loc într-un
timp mai scurt comparativ cu șoarecii, însă, demetilarea completă se atestă în 16 ore
după fecundare. Timpul necesar pentru finalizarea demetilării la bovine este de 6 ore în
cazul utilizării tehnicii ICSI [21].
S-a stabilit că pierderea markerilor metilării în pronucleul patern are loc
independent de replicare, se constată în zigotul timpuriu și este completat de prima
diviziune celulară. Demetilarea activă a ADN-ului în pronucleul paternal se va termina
înainte de începerea replicării ADN-ului.
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Astfel, după fecundare, genele care sunt hipermetilate în spermă sunt demetilate
rapid în zigot. ADN-ul matern este demetilat mai încet, iar genele materne derivate din
ovul nu sunt supuse modificării.
În general, demetilarea genomului corelează cu cromatina permisivă, activă
d.p.d.v. transcripțional. Semimetilarea (hemimetilarea) citozinei în CpG corelează cu
statutul represiv al genomului.
Numai mai târziu, după a doua și a treia etapă a clivării, genomul matern va fi
treptat demetilat printr-un mecanism dependent de replicare (diluare prin replicare).
În același timp genele imprintate rămân nemodificate, adică păstrează markerii
epigenetici (grupele metil) stabiliți în gametogeneză, deoarece sunt esențiale pentru
formarea unui zigot viabil.
Modificări ale histonelor după fecundare. Modificările histonelor sunt diferite în
pronucleul matern și cel patern al zigotului și suferă modificări dinamice în timpul
tranziției maternal-zigotice (MZT). După fecundare, histonele hiperacetilate sunt
încorporate în genomul paternal și pot condiţiona activitatea transcripțională relativ mai
mare comparativ cu pronucleul matern. H3.3 este o variantă independentă de replicare
a H3 și indică o stare permisivă pentru transcripție. După fecundare, această variantă de
histone este încorporată preferențial în pronucleul patern, formând chaperoni histonici
– HIRA [12].
Pe de altă parte, în pronucleul matern este detectată di- și tri-K9 și K27 metilarea
a H3, ce asigură protecția genomului matern de demetilarea activă a ADN-ului. Aceste
modificări, însă, nu sunt observate în pronucleul patern. Având în vedere complexitatea
modificărilor moleculelor histonice, mecanismele care ar explica acest proces sau ar
descifra modificările histonelor în timpul MZT rămân a fi elucidate [56].
Dezvoltarea de mai departe a embrionului presupune modificări epigenetice
proprii ce îi asigură dezvoltarea normală în ontogeneză.
Procesele transcripţionale în embrionul timpuriu (preimplantare). Este bine
cunoscut faptul, că inițierea transcripției este „direcționată de genomul matern”, adică
factorii materni din ovule determină procesele de transcripție în zigot și embrionul
timpuriu.
Epigenomul patern este esențial pentru dezvoltarea descendenților viabili, iar
cromatina paternă este necesară pentru tăcerea ADN-ului zigotic la etapa de două
până la patru celule. De asemenea, s-a stabilit că această capacitate este dobândită pe
parcursul spermatogenezei, sugerând din nou că aceasta este o funcție a epigenomului
patern [11, 12].
Multe studii au descris o stare de reprimare transcripțională la etapa de două și
patru celule la șoarece, perioadă esențială pentru dezvoltarea normală a embrionului.
Reactivarea transcripției genelor necesită remodelarea extensivă a cromatinei de
către factorii materni din ovocite [12, 38].
Moleculele de ARNm matern se formează și se acumulează în timpul ovogenezei
și se asociază cu proteinele în complexe numite RNP (ribonucleoproteine). În așa formă,
moleculele de ARNm matern sunt păstrate într-o stare „mascată inactivă”, până când
sunt utilizate în procesul de translație. Imediat după fecundare, moleculele de ARNm
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matern se asociază pe polizomi pentru a începe procesul de translație și a produce
proteine (factori de transcripție) necesari zigotului nou format, înainte de activarea
completă a genomului său [12].
Conținutul de ARNm matern se reduce la etapa de 1 celulă, iar la etapa de 2 celule,
90% din ARNm matern va fi degradat. Cu toate acestea, sinteza proteinelor specifice
materne va continua până la etapa de 8 celule (adică ARNm matern va continua să fie
implicat în procesul de translație) [1, 58].
S-a stabilit că anumite molecule de ARN mici necodante (care nu sunt implicate
în procesul de translație) – microARN și siARN au semnificație în homeostazia
moleculelor de ARNm a ovulelor și a embrionilor timpurii.
Distribuirea transcriptelor (ARNm) conform gradientului și localizarea lor
specifică în compartimentele citoplasmatice, de fapt reprezintă mecanismele celulare
de reglare a translării unor molecule de ARNm specifice.
Astfel, localizarea intracelulară a ARNm direcționează sinteza proteinelor în
anumite domenii subcelulare, stabilind ulterior polaritatea embrionului. De exemplu,
ARNm Bicoid (bcd) la Drosophila.
Când moleculele de ARNm nu sunt implicate în translația proteinelor, ele pot fi
salvate de degradare prin legarea cu proteinele în complexe numite ribonucleoproteine
(RNP). Ulterior aceste RNP pot fi organizate în structuri multimoleculare numite
granule ARN, care diferă după mărime și formă [1].
Deci, s-a dovedit că există un mecanism (sau mai multe mecanisme) sofisticate de
protecție și reglare a acumulării și eliberării ARNm matern în zigot.
Recent, oamenii de știință au descris și clasificat moleculele de ARN, care se
acumulează în timpul spermatogenezei și care există într-o stare inertă în spermatozoizii
maturi. A fost identificat un set de ARN din spermatozoizi, caracteristic preponderent
pentru bărbații fertili. Prin diverse studii și investigații s-a stabilit, că conținutul de ARN
matur în spermă este constant și nu este rezultatul menținerii (păstrării) aleatorii [35].
Totodată, aceste ARN paterne sunt unice pentru celula spermei, însă în rezultatul
fecundării pot fi detectate în zigotul în curs de dezvoltare. Aceste date sunt dovedite
și de ultimele descoperiri ale moleculelor de ARN mici nucleare în sperma bărbaților
fertili, ceea ce sugerează că moleculele de ARN mici (miRNAs și piARN) contribuie la
asigurarea compatibilității celor două genomuri imediat după fecundare [26, 35].
Astfel, nu numai ARNm matern are rol în dezvoltarea embrionară timpurie, dar
și moleculele de ARN mici necodante (ARNnc) și de ARNm paternal sunt esențiale în
dezvoltarea embrionară timpurie, cu toate că rolul specific al fiecăruia nu a fost elucidat
pe deplin.
La începutul dezvoltării zigotului, la stadiul inițial de două celule sunt transcrise
cantități mici de microARN (miARM), iar la stadiul de opt celule la șoareci, miARN
specifici zigotului încep să apară în cantități mai mari, în timp ce alte molecule de
miARN derivate din siARN și piARN ale gameților degradează. Se consideră că
aceste miARN funcționează în concordanță cu markerii de metilare ai ADN-ului
care se modifică după fecundare și cu modificările histonelor pentru a crea „peisajul”
epigenetic adecvat pentru embriogeneză [38, 39].
Inițierea metilării de novo proprie zigotului are loc după al 5-lea ciclu celular
și coincide cu perioada primei diferențieri. Stabilirea celor două linii celulare rezultă
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într-o asimetrie semnificativă. Masa celulară internă (ICM), ce va forma toate țesuturile
în organism, este hipermetilată, iar trofectodermul (TE), ce formează structurile
extraembrionale (placenta) este hipometilat. Această diferență este menținută și
reflectată în țesuturile somatice extrem (înalt) de metilate și țesuturile extraembrionale
ale placentei care sunt hipometilate. Printre țesuturile somatice ce derivă din ICM, un
nivel înalt de metilare se constată în PGCs (primordiile celulelor germinative) ce se
formează ~ în a 7-ea zi în mezodermul extraembrional [40, 60].
Un nivel înalt de metilare al ADN-ului este ulterior restabilit în epiblast (din care
se formează cele trei foițe embrionare – endodermul, mezodermul și ectodermul),
imediat după implantarea embrionului.
La sangamie (contopirea pronucleului patern și matern), cromozomii materni și
paterni capătă o configurație unică, păstrând-uși legăturile parentale. În cromozomii
materni persistă metilarea ADN-ului de-a lungul întregului cromozom. Cromozomii
paterni au markerii metilării în regiunea centromerică (centromeric methylation), unde
s-au păstrat histonele din spermatozoizi [40, 60].
Astfel, evenimentele legate de inițierea transcripției în zigot și respectiv în embrion
după fecundare pot fi descrise în felul următor:
• Conținutul de ARNm matern din ovul este epuizat (ARNm este translat în
proteine) treptat în prima săptămână de dezvoltare.
• Genomul zigotic suferă mai multe runde de activare, iar genele din genomul
zigotic încep destul de devreme să fie expresate (active), în special cele cu roluri cheie
în organizarea embrionară și determinarea destinului celulei (determinarea celulară).
• De la stadiul cu patru celule, unele celule încep să exprime gene care le
determină să devină linia embrionară care va forma fătul, în timp ce alte celule încep să
exprime gene asociate cu linia extraembrionară ce va forma placenta.
Un rol substanțial în embriogeneza timpurie și ulterior în dezvoltare apaține
procesului de imprintare genomică sau chiar genelor imprintate.
Imprintarea genomică sau parentală este un proces de moștenire independent de
moștenirea clasică mendeliană este fenomenul, în care expresia unei gene depinde de
faptul că este moștenită de la tată sau mamă, astfel încât atunci, când copia moștenită de
la mamă este activă, cea de la tată este tăcută (inactivă) și invers [53].
Imprintarea genomică are un impact mare asupra dezvoltării normale a embrionului
și ulterior a organismului, influențează metabolismul și comportamentul la subiecții
adulți. Amprentele epigenetice privind originea parentală sunt stabilite în timpul
gametogenezei masculine și feminine, persistă după fecundare și sunt prezente în zigot,
se mențin pe parcursul dezvoltării și vieții adulte și sunt șterse în celulele germinale
primordiale înainte de stabilirea noilor amprente [28].
Imprintarea genomică este un fenomen epigenetic, care induce expresia genelor
într-o manieră specifică originii parentale. Forme de imprintare genomică au fost
relevate în ciuperci, plante și animale.
Au fost documentate circa 600 de gene imprintate [29, 30].
De regulă imprintarea genomică implică metilarea ADN-ului și modificarea
histonelor fără a schimba secvența de ADN. Aceste semne epigenetice sunt moștenite
de la părinți prin gameții lor (sunt „imprintate” în linia germinativă a spermatozoizilor
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și ovulelor), sunt menținute (păstrate) în decursul dezvoltării ontogenetice a
descendentului (copilului) prin diviziuni mitotice ale celulelor somatice [30].
Imprintarea adecvată a anumitor gene este importantă pentru dezvoltarea normală.
Semnele epigenetice ale acestor gene se imprintează la formarea gameților și
nu sunt șterse și nici scrise din nou pe parcursul dezvoltării organismului, ceea ce
determină expresia selectivă a genelor fie de la mamă, fie de la tată.
După fecundare unele celulele ale embrionului nou format migrează spre creasta
germinală, unde devin celule germinale (spermatozoid sau ovocit). Datorită fenomenului
de imprintare genomică, genomurile patern și matern sunt marcate diferențiat și trebuie
reprogramate corespunzător de fiecare dată, când trec prin linia germinală. Prin urmare,
pe parcursul procesului de gametogeneză celulele germinale primordiale trebuie să
aibă propriul pattern de metilare al ADN-ului. De aceea, patternul de metilare vechi se
șterge și se restabilește unul nou [30].
Ștergerea semnelor epigenetice de pe genele imprintate are loc în embriogeneză
numai în liniile de celule din care se vor forma gameții (celulele sexuale) masculini și
feminini.
Bolile umane care implică imprintarea genomică includ sindromul Angelman și
sindromul Prader-Willi.
Fenomenul de imprintare genomică este evident în cazul încrucișării calului cu
măgarul, care dau descendenți – catârul sau bardoul, ce diferă fenotipic în funcție cine
este mama și tata. Catârul este un animal hibrid obținut prin încrucișarea dintre iapă
și măgar, iar bardoul este un animal hibrid obținut prin încrucișarea dintre armăsar și
măgăriță și este steril.
Au fost semnalate exemple de moștenire legată de imprintarea genomică la
animalele ținute în captivitate, care nu se întâlnesc în mod natural în natură. Astfel,
leii și tigrii se pot cupla (cazuri întâlnite în grădinile Zoo), dând naștere la pui hibrizi.
Urmașii acestora arată diferit în funcție de cine este mama și tata. Masculul leu și
femela tigru produc cea mai mare felină din lume – Liger, iar masculul tigru și femela
leu produc Tigonul ce are aceeași mărime ca și părinții. În Alaska și Canada au fost
întâlnite cazuri de astfel de hibrizi dintre ursul polar și ursul Grizzly.
Genele imprintate sunt sub o presiune selectivă mai mare decât genele normale.
Acest lucru se datorează faptului că o singură copie este activă la un moment dat.
Nu există nici o copie (alelă) de rezervă sau de siguranță pentru a masca efectele.
Ca rezultat, genele imprintate evoluează mai rapid decât alte gene. Și patternul de
imprintare (semnele epigenetice) pe genele care sunt tăcute în ovul și spermatozoid, de
asemenea, evoluează rapid și pot fi destul de diferite la specii înrudite.
Genele imprintate sunt deosebit de sensibile la semnalele mediului extern.
Deoarece genele imprintate nu au decât o singură copie activă și nici un „back-up”,
orice schimbări epigenetice sau „epimutări” vor avea un impact mai mare asupra
expresiei genei [49, 52].
Semnalele de mediu pot afecta procesul de imprintare în sine. Imprintarea are
loc în timpul formării ovulelor și spermatozoizilor, când se adaugă semne (markeri)
epigenetice pentru a induce tăcerea genelor specifice. Dieta, hormonii și toxinele
sau modul de viață pot afecta acest proces (în special în timpul sarcinii), influențând
expresia genelor în următoarea generație.
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Concluzii
Expresia diferențiată a genelor la etapele timpurii de dezvoltare a embrionului este
determinată în special de reprogramarea epigenetică a genomului gameților și ulterior
stabilirea celui propriu al zigotului (embrionului), proces ce implică modificarea
structurii cromatinei, patternului de metilare a ADN-ului și restructurări (modificări)
chimice ale histonelor.
Modificarea structurii cromatinei este esențială pentru procesul transcripțional,
întrucât facilitează sau blochează accesul factorilor de transcripție și asamblarea
complexului de transcripție. Particularitățile organizării structurale ale cromatinei
parentale după fecundare sunt determinate de procesul de substituire a protaminelor din
pronucleul patern cu histonele acetilate materne, precum și de formarea unor structuri
cunoscute ca domenii asociate topologic (TAD), care diferă după organizarea spațială
în funcție de pronucleul patern sau matern, ceea ce explică, legarea preferențială
a factorilor de transcripție materni la cromatina paternă, la etapele incipiente ale
dezvoltării embrionare.
Metilarea ADN-ului are un rol important în reglarea structurii cromatinei și
exprimarea genelor în gameți, precum și în dezvoltarea embrionară ulterioară. Prin
procesul de metilare a ADN-ului în gametogeneză se marchează genele specifice,
necesare pentru dezvoltarea timpurie a embrionului. După fecundare, patternul de
metilare ai ADN-ului care se modifică astfel încât se stabilesc diferențe dintre masa
celulară internă (ICM) ți trofectodermul (TE), fapt care determină embriogeneza
propriu-zisă: masa celulară internă (ICM), ce va forma toate țesuturile în organism,
este hipermetilată, iar trofectodermul (TE), ce formează structurile extraembrionale
(placenta) este hipometilat. Un nivel înalt de metilare al ADN-ului este ulterior restabilit
în epiblast (din care se formează cele trei foițe embrionare – endodermul, mezodermul
și ectodermul), imediat după implantarea embrionului.
Ca mecanism epigenetic, modificările chimice ale histonelor și variantele de histone
stabilite în gametogenză și ulterior în embriogeneza timpurie, are o influență considerabilă
în inactivarea și activarea genelor prin alipirea unor grupe chimice la moleculele de
histone, modificând structura cromatinei și accesibilitatea factorilor de transcripție.
Un rol important în moștenirea epigenetică și în dezvoltarea unui embrion viabil
îl au genele imprintate, care în mare parte, dictează expresia oportună a genelor în
embriogeneză.
Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului „Program de stat” (2020-2023)
20.80009.7007.25 „Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în
funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară”
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FACTORII DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII
FITOPLANCTONULUI ÎN RÂUL PRUT
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Ciorba Petru, Ungureanu Grigore
Institutul de Zoologie, Republica Moldova
Rezumat

Articolul prezintă rezultatele investigațiilor privind influența factorilor ecologici asupra
fitoplanctonului râului Prut în anul 2020. S-a constatat că dezvoltarea şi distribuţia
spaţială a fitoplanctonului în r. Prut este influenţată de o gamă vastă de factori ecologici
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abiotici şi biotici care acționează în complex. În perioada de vegetație valorile efectivului
fitoplanctonului au variat în limitele 0,59 – 18,8 mln.cel/l, iar ale biomasei între 0,84
-14,11 g/m3. Variațiile sezoniere ale valorilor producției primare a fitoplanctonului
s-au încadrat în limitele 0,06-2,52 gO2/m-2/24h. S-a stabilit că prezența nutrienților
în anumite concentrații în r. Prut influențează parametrii cantitativi ai fitoplanctonului,
starea fiziologică a celulelor algelor și activitatea lor fotosintetică, influențând astfel
direct sau indirect productivitatea acestora.
Cuvinte-cheie: fitoplancton, taxoni, parametri cantitativi, producție
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Introduction
Dezvoltarea şi distribuţia spaţială a fitoplanctonului este influenţată de o gamă
vastă de factori abiotici şi biotici. Examinând influenţa diferitor factori asupra
structurii calitative şi cantitative a fitoplanctonului, trebuie menţionat că aceşti factori
influenţează în complex [1-4]. Intensitatea şi concentraţia unui anumit factor poate
fi favorabilă pentru unele specii sau populaţii în îmbinare cu o anumită intensitate
a altor factori. Factorii favorabili și cei extremi pentru diferite specii de alge pot fi
determinați doar pentru anumite valori ale parametrilor celorlalți factori, care le
influențează concomitent. Deseori factorii favorabili pentru o specie din componenţa
fitoplanctonului sunt limitatori pentru multe altele. Astfel, complexul factorilor
ecologici influenţează formarea fitocenozelor, distribuţia algelor în spaţiu (orizontal şi
vertical) şi timp (sezonier şi multianual). Influenţa factorilor de mediu este complexă,
diferită, de aceea o exprimare cantitativă a acesteia este destul de dificilă. Factorii care
influenţează dezvoltarea fitoplanctonului pot fi divizaţi în factori abiotici (fizici, chimici,
climatici) şi factori biotici (fitogeni, zoogeni şi antropogeni) sau influenţa reciprocă a
organismelor [7, 14].
Din marea diversitate a factorilor de mediu luminozitatea apei reprezintă un factor
fizic important, care influenţează în mare măsură procesele biotice în ecosistemele
acvatice, determină intensitatea fotosintezei şi a creşterii algelor planctonice. Intensitatea
luminii scade odată cu creşterea adâncimii, datorită dispersiei şi absorbţiei razelor
solare de către materialele în suspensie. Condiţiile diferite de iluminare a ecosistemelor
determină caracterul diferit al distribuţiei intensităţii fotosintezei fitoplanctonului şi,
în mare măsură, valorile producţiei primare la o unitate de suprafaţă [14]. Gradul de
iluminare la diferite adâncimi ale ecosistemelor acvatice depinde de transparenţa apei.
Transparenţa apei determină repartizarea spaţială şi particularităţile producţionale
ale comunităţilor de alge planctonice. Intensitatea fotosintezei fitoplanctonului scade
odată cu diminuarea transparenţei şi creşterea adâncimii [1].
Temperatura exercită o influenţă semnificativă asupra fitoplanctonului, fie
direct prin acţiunea asupra creşterii, dezvoltării, reproducerii, intensităţii proceselor
metabolice, ciclurilor biologice, dimensiunilor şi repartiţiei speciilor de alge, fie
indirect prin modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale apei. Deoarece temperatura
optimă caracteristică pentru diferite specii de alge este foarte diferită, ea determină
periodicitatea dezvoltării algelor, ponderea acestora în ecosistemele acvatice,
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modificările densităţii populaţiilor lor, dinamica sezonieră şi succesiunile diferitor
specii în ecosistemele acvatice.
Regimul dinamic al apei influenţează structura şi productivitatea fitoplanctonului
prin: omogenizarea concentraţiei celulelor în spaţiu, ceea ce intensifică procesul
fotosintezei; intensificarea biosintezei la trecerea alternativă a algelor prin zona eufotică
şi afotică; posibilitatea celulelor algale de a depozita produsele biosintezei şi energia
solară la trecerea prin straturile superficiale de apă bine iluminate şi prin straturile
bentonice cu un conţinut înalt al elementelor biogene [2, 3].
La amestecarea turbulentă a apei se majorează considerabil productivitatea algelor
bacilariofite, deoarece în apa liniștită acestea, având învelișul relativ greu, se lasă la
adâncime [14]. Algele cianofite se dezvoltă preponderent în ape stătătoare, de aceea
deseori lipsesc în planctonul râurilor. Influenta pozitivă a factorului dinamic asupra
productivităţii planctonului se manifestă în ecosistemele acvatice cu adâncime mare şi
constă în asigurarea mai bună a celulelor algale cu substanţe nutritive. În ecosistemele
cu adâncime mică mişcarea apei majorează turbiditatea, ceea ce influențează negativ
dezvoltarea algelor planctonice.
Dinamica anuală a nivelului apei în r. Prut se caracterizează prin creşteri
primăvara, condiţionate de topirea zăpezilor, şi de viituri frecvente de vară, în urma
ploilor abundente. Pentru perioadele de toamnă sunt specifice niveluri ale apei mai
joase şi mai stabile, careuneori sunt ridicate de viituri pluviale.
Turbiditatea medie a apei creşte în direcţia cursului râului. Râul transportă o
cantitate maximă de aluviuni în suspensie în perioada apelor mari de primăvară şi a
viiturilor de vară.
Relevarea influenţei factorilor de mediu asupra formării şi funcţionării
comunităţilor fitoplanctonice în condiţiile presiunii antropice contribue la elaborarea
teoriei productivităţii biologice, a metodelor de dirijare a funcţionării şi valorificării
durabile a ecosistemelor acvatice.
Materiale și metode de cercetare
Probele hidrochimice și hidrobiologice din râul Prut și lacul de acumulare
Costești-Stânca au fost prelevate sezonier în decursul anului 2020. Au fost colectate
probe de apă din sectorul mijlociu (st. Braniște) și din sectorul inferior (Leușeni, Leova,
Cahul Câșlița-Prut, Giurgiulești) al râului Prut și din lacul de acumulare Costești-Stânca
(sectorul inferior). Prelucrarea probelor a fost efectuată în conformitate cu metodele
unificate de colectare și prelucrare a probelor hidrochimice și hidrobiologice în teren și
experimentale, racordate la standardele ISO [8, 9, 11, 12].
Rezultate și discuții
Variaţiile temperaturii apei în decursul perioadei de vegetaţie condiționează
succesiuni sezoniere bine pronunţate ale structurii comunităţilor algale. În anul 2020
au fost puse în evidenţă variaţii ale temperaturilor apei cuprinse între 11,8-20,2 °C în
perioada de primăvară, 20,0-25,0°C în perioada de vară şi 10,4-15,4°C în perioada
de toamnă. Temperatura influenţează activitatea fotosintetică a algelor, astfel procesele
producţionale sunt mai intense la temperaturi mai ridicate, iar biomasa algelor, în
majoritatea cazurilor este direct proporţională radiaţiei solare şi temperaturii. În r. Prut
valorile maxime ale efectivului fitoplanctonului au fost înregistrate în perioada estivală,
iar ale biomasei în perioada de iarnă și vară (Fig. 1).
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B-g/m3

Figura 1. Dinamica sezonieră a temperaturii apei, efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei
(B-g/m3) fitoplanctonului în r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-CâșlițaPrut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.

Pentru algele bacilariofite, care predomină în componența fitoplanctonului în
perioadele cu temperaturi mai joase ale apei, este caracteristic un optim al temperaturii
destul de scăzut, totodată multe din ele se dezvoltă intens şi în perioadele calde ale
anului, când temperatura apei atinge 23-25°C.
În dezvoltarea cantitativă a fitoplanctonului râului Prut nu se remarcă diferenţe
mari ale valorilor efectivului şi biomasei între staţiile investigate. Diferenţele constau
în gradul de dezvoltare a anumitor grupe de alge în componenţa fitoplanctonului.
Transparenţa apei influențează considerabil repartizarea pe verticală şi
particularităţile producţionale ale comunităţilor de alge planctonice. Odată cu creşterea
adâncimii, diminuarea transparenţei și creşterea turbidităţii apei scade semnificativ şi
intensitatea fotosintezei fitoplanctonului. În râul Prut transparenţa apei variază în limite
foarte mari şi este în descreştere din sectorul mijlociu spre cel inferior.
Stratul mai activ de absorbţie a radiaţiei solare incidente este între oglinda apei
şi adâncimea de 25-30 cm. Doar la staţia Branişte grosimea stratului eufotic este mai
mare, datorită conţinutului scăzut al suspensiilor în apele provenite din sectorul inferior
al lacului de acumulare Costeşti-Stânca. În sectorul situat în avalul lacului, investigat la
staţia Branişte, transparenţa apei este destul de înaltă (70-150 cm) în toate anotimpurile
anului, în comparație cu transparența înregistrată la stațiile situate în sectorul inferior.
Sectorul inferior al râului Prut se caracterizează prin transparenţă redusă în decursul
perioadei de vegetaţie, cu variaţii în limitele 12-45 cm în perioada de primăvară, 1425 cm în perioada de vară şi 10-80 cm în perioada de toamnă. În pofida transparenţei
destul de scăzute în toate anotimpurile, fitoplanctonul sectorului inferior al râului Prut,
investigat la staţiile Leuşeni, Cahul, Câşliţa-Prut şi Giurgiuleşti, a fost mai productiv
decât al sectorului mijlociu (Fig. 2).
A-gO2/m-2

Figura. 2. Dinamica sezonieră a transparenței apei (S-m) și a producției primare a
fitoplanctonului (A-gO2/m-2) în r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-CâșlițaPrut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.
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Condiţiile diferite de iluminare a ecosistemelor acvatice determină caracterul
diferit al distribuţiei intensităţii fotosintezei fitoplanctonului şi, în mare măsură, valorile
producţiei primare la unitate de suprafaţă. Dominante în componenţa fitoplanctonului în
perioada de primăvară şi toamnă sunt algele bacilariofite, la care intensitatea fotosintezei
este mai înaltă în condiţii de iluminare moderată. Ele posedă capacitatea de a fotosintetiza
în condiţiile unui diapazon vast al iluminării şi la temperaturi mai scăzute.
Influența suspensiilor minerale și organice asupra dezvoltării fitoplanctonului
se explică prin utilizarea de către alge a elementelor nutritive și indirect prin influența
conținutului suspensiilor asupra transparenței apei. De-a lungul perioadei de vegetaţie
concentraţia suspensiilor organice şi valorile producţiei primare a fitoplanctonului
suportă modificări, reflectate în fluctuaţiile sezoniere ale valorilor acestora. Conţinutul
înalt al suspensiilor diminuează considerabil adâncimea stratului eufotic şi, respectiv
valorile producţiei primare sub m2 de suprafaţă acvatică şi deseori condiţionează valori
ridicate ale destrucţiei substanţelor organice. Pentru unele specii de alge înglobarea
substanţelor organice este însoţită de intensificarea fotosintezei, iar pentru altele de
diminuarea acestui proces.
A fost stabilită o relaţie pozitivă între concentraţia suspensiilor minerale şi valorile
biomasei fitoplanctonului în perioada hiemală şi autumnală pe când în perioada de
primăvară și vară relaţia acestor parametri a fost inversă (Fig. 3).

B-g/m3

Figura. 3. Dinamica sezonieră a concentrației suspensiilor minerale (Smin - mg/l) și a
biomasei fitoplanctonului (B-g/m3) în r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsPCâșlița-Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.

A fost stabilită relaţia directă a valorilor biomasei fitoplanctonului cu valorile
producţiei primare şi ale conţinutului total al materiei organice în sectorul inferior al r.
Prut în perioada de primăvară şi toamnă (Fig. 4).

B-g/m3
A-gO2/m-2

Figura 4. Dinamica sezonieră a valorilor biomasei fitoplanctonului (B-g/m3), valorilor
producţiei primare (A-gO2/m-2) şi a conţinutului total al substanțelor organice (Sorg - mg/l) în
r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.
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Trebuie de menţionat că dinamica sezonieră a substanţelor organice dizolvate în
apele r. Prut nu întotdeauna reprezintă o imagine directă a proceselor destrucţionale.
Relaţia directă între concentraţia substanţelor organice şi valorile destrucţiei materiei
organice este mai pronunţată în unele sectoare ale r. Prut în perioada de vară şi toamnă,
pe când în perioada de primăvară a fost stabilită o relație negativă (Fig. 5).
R-gO2/m-2 24h

Figura 5. Dinamica sezonieră a valorilor destrucţiei substanţelor organice (R-gO2/m-2 24h)
și a conţinutului total al substanțelor organice (Sorg - mg/l) în r. Prut (Br-Braniște, LșLeușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.

Elementele nutritive principale, indispensabile pentru dezvoltarea fitoplanctonului,
sunt compuşii azotului şi fosforului, iar pentru algele bacilariofite şi siliciul [10, 13] .
Algele planctonice, în funcţie de particularitățile lor specifice, pot utiliza elementele
nutritive atât sub formă de compuşi minerali, cât şi organici. Prezenţa acestora în
anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii cantitativi ai
fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor fotosintetică,
astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora. Azotul mineral este
utilizat de alge în temei sub formă de nitraţi şi săruri de amoniu. Pentru algele cianofite
ambele forme ale azotului sunt la fel de accesibile. Azotul nitrat constituie componenta
predominantă în concentraţia azotului mineral, iar azotul organic este dominant în
conţinutul azotului total.
În urma analizei dinamicii sezoniere şi multianuale a concentraţiilor compuşilor
azotului şi biomasei fitoplanctonului a fost stabilit că compuşii azotaţi joacă un rol
deosebit în dezvoltarea fitoplanctonului, astfel atestându-se o relaţie pozitivă între
dinamica nitraţilor, nitriţilor producţia primară şi biomasa fitoplanctonului (Fig. 6.).

Figura 6. Dinamica sezonieră a valorilor biomasei fitoplanctonului (B-g/m3) și a conţinutului
de N-NO3(mg/l) în apa r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-Prut, GrGiurgiulești) în anul 2020.
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Majorarea biomasei fitoplanctonului, a nivelului activităţii lui funcţionale şi stării
fiziologice a celulelor algale contribuie la intensificarea utilizării compuşilor azotului,
iar stabilizarea creşterii parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului duce la diminuarea
gradului de utilizare a acestora şi creşterea concentraţiei lor în apă.
Rolul fosforului în dezvoltarea algelor planctonice constă în participarea lui în
procesele de acumulare şi transformare a energiei în celule. Regenerarea fosforului în
celulele algale se produce foarte repede, iar viteza circuitului fosforului în ecosistemele
acvatice este mult mai mare decât a azotului şi siliciului.
În anul 2020 a fost atestat un diapazon destul de vast al valorilor biomasei şi
producţiei fitoplanctonului la aceleaşi valori ale concentraţiei fosforului în apa râului
Prut. Aceasta relevă că, pe lângă concentraţia fosforului în apă, asupra procesului
fotosintezei şi dezvoltării algelor planctonice influenţează o gamă destul de vastă de
factori ecologici care acţionează în complex şi cu intensitate diferită precum a fost
exemplificat mai sus.
Raportul concentraţiilor elementelor nutritive în mediul acvatic influenţează
structura comunităţilor algale, unul din factorii cu importanţă deosebită fiind mărimea
raportului N:P. Pentru celulele de fitoplancton care se dezvoltă în condiţii cu acces
nelimitat la substanţele nutritive raportul atomic C:N:P este de regulă 106:16:1,
purtând numele de raportul Redfield [6]. Analizele, în cadrul cărora celulele algale au
fost separate de detritus au demonstrat că raportul N:P pentru fitoplancton poate fi în
limitele de la 5:1 până la 15:1 [14]. S-a constatat că este importantă nu atât concentraţia
fosforului în apă, cât raportul concentrațiilor azotului și fosforului N:P astfel, raportul
N:P poate fi considerat un factor ecologic aparte, indiferent de concentraţiile absolute
ale azotului şi fosforului în apă. Cel mai potrivit pentru dezvoltarea algelor planctonice
se consideră raportul egal raportului din celulele algale (N:P = 15:1) [5]. A fost stabilit
că valorile înalte ale raportului N:P au favorizat dezvoltarea algelor clorococoficee,
iar valorile mai scăzute ale raportului N:P au condiționat o pondere mai mare în
componenţa fitoplanctonului a algelor cianofite.
Concluzii
În râul Prut fluctuaţiile sezoniere şi spaţiale ale biomasei fitoplanctonului nu sunt
însoţite de fluctuaţii corespunzătoare ale producţiei primare. Au fost atestate variaţii
sezoniere ale valorilor producţiei primare a fitoplanctonului în limitele 0,06-2,52 gO2/
m-2/24h ore în r. Prut şi între 0,6-3,83 gO2/m-2 /24 ore în lacul Costești-Stânca. În
distribuţia pe verticală a producţiei fitoplanctonului au fost înregistrate valori maxime în
orizonturile superficiale ale fluviului. Odată cu creşterea adâncimii descreşte intensitatea
fotosintezei, care corespunde diminuării transparenţei şi creşterii turbidităţii.
Elementele nutritive principale, indispensabile pentru dezvoltarea fitoplanctonului,
sunt compuşii azotului şi fosforului, iar pentru algele bacilariofite şi siliciul. Prezenţa
acestora în anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii
cantitativi ai fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor
fotosintetică, astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora. În r.
Prut asupra structurii comunităţilor fitoplanctonice, pe lângă asigurarea cu nutrienţi
influenţează încă o gamă largă de factori biotici: consumul algelor de către zooplancton
şi peştii fitofagi, pieirea celulelor algale şi sedimentarea lor, concurenţa pentru
elementele nutritive cu macrofitele şi bacterioplanctonul.
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Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.7007.06 ”Determinarea
schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migrației şi impactului poluanților,
stabilirea legităților funcționării hidrobiocenozelorşi prevenirea consecințelor
nefaste asupra ecosistemelor” ( Program de Stat 2020-2023).
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pericol, a influențat nu numai asupra statutului somato-vegetativ, dar și asupra celui psihic.
Principalele dereglări psihogene, cauzate de pandemie, s-au manifestat prin sporirea stării
emoționale, în special a anxietății, fricii și fobiei, stresului acut, extenuării stresogene
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Пожалуй, лишь извержение Йеллоустонской кальдеры могло бы вызвать
больше тревоги, страха и других психогенных нарушений в обществе, чем
пандемия коронавируса COVID-19.
Вспышка новой коронавирусной инфекции возникла в конце 2019 года
в Китайской Народной Республике, в городе Ухань. Всемирная организация
здравоохранения присвоила официальное название инфекции – «COVID-19»
(coronavirus disease 2019), 11 февраля 2020 [1]. В тот же день Международный
Комитет по таксономии вирусов присвоил официальное название возбудителю
инфекции – «SARS-Cov-2». Он представляет собой одноцепочечную РНK–
содержащую вирус, относящийся к семейству Coronavidae, к линии Beta-Cov B.
Вирус отнесен к II группе патогенности. Коронавирусы являются возбудителями
респираторных, печеночных, кишечных, и иногда – неврологических патологий.
Они широко распространены в природе и могут поражать фактически все органы
и ткани – это происходит из-за того, что рецепторы на поверхности клеток
(рецептор ангиотензинпревращающего фермента II – АСЕ2), за которые он
цепляется, находится практически на всех типах тканей.
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Симптомы заболевания могут быть различны, так к ним относят:
повышенную температура тела, сухой кашель, одышку, острый респираторный
дистресс-синдром, слабость, миалгию, аносмию, фагоцитоз, психогенные
нарушения, а при летальном исходе – дыхательную недостаточность с гипоксией
или полиорганную недостаточность.
Наиболее уязвимой группой населения являются пожилые люди и больные
артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца,
хронической обструктивной болезнью легких.
18 мая с.г. в журнале Lancet Psychiatry 2020 [3] были опубликованы результаты
первого систематического обзора и мета-анализа психических последствий
коронавирусной инфекции, проведенного Jenathan P., Rogeres, Edward Chesney,
Dominic Oliver et al., работающих в департаменте психиатрии Университетского
колледжа Лондона, свидетельствующие о том, что предыдущие эпидемии
коронавирусной инфекции провоцировали значительные психиатрические
нарушения, как на остром, так и на постболезненном этапе.
Эти данные послужили подтверждением необходимости проведения
исследований, в рамках проблематики Института физиологии и санокреатологии
по направленному влиянию на формирование и поддержание психического
здоровья, посвященных установлению влияния сопутствующих инфекционных
заболеваний о нарушениях психического статуса, которые могут приравниваться
к психогенным воздействиям инфекций. Это обусловлено и тем, что с позиции
психосанокреатологии, пандемия, как и любой фактор окружающей среды, если
человек оценил ее как значимую для себя и общества, приобретает и коннотацию
психогенного фактора, а если она определена им и как опасная и препятствующая
повседневной деятельности, то ее влияние на организм станет психодиссано- или
психопатогенным [7; 8].
Наша задача состояла в том, чтобы установить, какие конкретно психогенные
нарушения являются следствием пандемии коронавируса.
Исследовались эмоциональный статус, стресс-реакции, посттравматические
стрессовые расстройства, состояние депрессии, раздражительность, апатия.
Актуальная пандемия протекает на фоне беспрецедентной в человеческой
истории усиленной целенаправленной атаки на психику и психическое здоровье, с
целью программирования действий и отношений людей за счет их зомбирования,
роботирования, повседневного показа апокалиптических картин, чернухи,
мерзости, бандитских разборок, гибридной холодной войны, технологического
порабощения (интернет, цифровые технологии), уничтожения понятий истины
традиционной системы семьи и брака, национального патриотизма, изгнания из
сознания людей индивидуальности и других подобных воздействий, создающих
в массовом масштабе общества состояние постоянной тревоги, страха,
неуверенности в завтрашнем дне, усугубляющих тревогу и страх, обусловленных
пандемией.
Пандемия изменила стереотип нашей жизни: у многих людей появились
симптомы тревоги, страха, депрессии, люди стали испытывать стресс.
Самоизоляция, первоначально вызвавшая состояние эйфории, обусловленная
возникшей возможностью отдохнуть, вскоре сменилась испытанием тревоги и
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ипохондрии, фрустрации и депрессии. Кроме того, выявлялись и обсессивнокомпульсивные симптомы: частая уборка, мытьё продуктов питания, нежелание
посещать даже самых близких людей из-за боязни заразить их и ходить в магазин
за продуктами; нарушение сна: он стал поверхностным, неспокойным, с частными
просыпаниями, трудным засыпанием. Указанная симптоматика, оцененная
субъектом как отражение опасности для его здоровья и осложняющая его
повседневную деятельность, приобретает коннотацию стрессогенных факторов.
Нами были установлены психогенные неспецифические критерии,
проявляющиеся при действии любой природы угрожающих факторов среды и
рефлектирующие хронические стресс-реакции организма [7; 8]:
- раздражительность, агрессивность, расторможенность, мышечная
возбудимость;
- переживание тревоги, страха, паники, фобий;
- трудность сосредоточения, снижение внимания;
- снижение трудоспособности, снижение продуктивности;
- нарушение социальных взаимоотношений;
- девиантное поведение;
- потеря интереса к жизни, апатия;
- фрустрация;
- учащенное сердцебиение или колебания сердцебиения и дыхания;
- ухудшение общего состояния организма при наличии сопутствующих
заболеваний.
Чаще всего хронический психогенный стресс во время пандемии проявляется
у людей с артериальной гипертонией, заболеваниями сердца, диабетом, лишним
весом, причиной чего является значительный риск заражения коронавирусом и
вынужденность работать в условиях высоких психофизиологических нагрузок
и сменности графика работы. Практически у всех медицинских работников,
обслуживающих пациентов с коронавирусом, выявляется, так называемый,
синдром эмоционального выгорания (work-related burnout syndrome), являющийся
критическим фактором развития патологических реакций. Этот синдром
проявляется состоянием деморализации, разогревания, крайней усталости и
обусловлен высокой интенсивностью работы, быстрого расхода ресурсов и
весьма трудно восстанавливается в условиях пандемии или конкуренции.
Основными признаками эмоционального выгорания являются:
- постоянное чувство моральной и физической усталости, утомляемости,
истощения энергии;
- колебания артериального давления, деятельности сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем и головные боли;
- пренебрежительное отношение к работе;
- раздражительность, вспышка гнева по отношению к коллегам, агрессия;
- ощущение одиночества, недооценка себя как личность;
- состояние тревоги, депрессия, ощущение бессмысленности происходящих
событий.
У людей, лишившихся места работы или внезапно потерявших близких в
условиях пандемии, когда они находятся в самоизоляции, развивается острое
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стрессовое расстройство, которое длится от трех дней до одного месяца и которое
проявляется после осознания невозможности быстрого решения, волнующей его
проблемы.
Признаками острого стресса являются:
- острое, внезапное проявление какой-то травмирующей проблемы, решение
которой затруднено или невозможно на данный момент;
- выраженное беспокойство, обусловленное навязчивыми мыслями;
- ярко выраженная раздражительность, нелюдимость;
- нарушение сна и тревожные сны;
- при активации воспоминаний человек испытывает наплыв переживаний
прошедших событий;
- избегающее поведение событий, мест или людей, вызывающих
воспоминания о пережитых событиях;
- сниженное настроение и скачкообразное его изменение;
- трудности в концентрации внимания;
- состояние тревоги, страха;
- головные боли, высокая чувствительность к свету и звуку.
Учитывая данные бразильских ученых о влиянии COVID-19 [2] на
клетки центральной нервной системы, в частности, на клетки коры мозга,
остроту и тяжесть переживаний стрессогенной обстановки при тяжелой форме
коронавирусной инфекции, у больных с высокими реактивными способностями
характера имеется большая вероятность развития после выписки из больницы
посттравматического стресса.
Предикторами посттравматического стресса является то, что ранее
они страдали от острого состояния стресса, которое было усугублено
диссоциативной симптоматикой, деперсонализацией и дереализацией [5].
При дифференциальной диагностике следует учесть, что острое стрессовое
состояние длится не более одного месяца, а симптоматика посттравматического
стресса сохраняется месяцами и годами. Кроме того, при остром психогенном
стрессе, главным образом, проявляется психогенная симптоматика, тогда
как при посттравматическом стрессе достаточно выражены соматическое и
социальное функционирования, закрепляющиеся как патологические паттерны.
Риском развития посттравматического стресса являются нереалистичные и
сверхнегативные ожидания от будущего. Ограничения в социальном поведении,
регламентирование общественной жизни, препятствия по реализации
установившихся жизненных стереотипов, установленных нормативными актами
государственных органов для ограничения распространения коронавируса, плюс
неэффективность усилий власти по обеспечению безопасности от заражения
коронавирусом, снижение личных доходов граждан – стали причинами нарушения
социального здоровья. Это расстройства порядка организации общественной
жизни, невыполнение конвенции взаимодействия общества и власти, разрыв
непосредственных индивидуальных социальных взаимоотношений приведшие к
ухудшению социально-психологического климата, к подавленному настроению
общества, ревизированию воззрения об общественных и индивидуальных
жизненных ценностях; общественно-социальное поведение приобретает
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деструктивный характер: люди не соблюдают социальную дистанцию,
отказываются носить защитные маски, организовывают митинги протеста против
ограничительных мер коронавирусной безопасности, например, в европейских
странах.
Классифицирование
психогенных
нарушений
и
своевременное
принятие психопрофилактических и лечебных мер требует опыта
психосанокреатологической работы, знаний в области психосанокреатологии,
понимания индивидуальных особенностей поведения субъекта и социального
контекста травматической ситуации [7; 8].
Самоизолирование при пандемии коронавируса привело также к росту
числа случаев депрессии [6]. При онлайн-опросе установлено, что депрессия
особенно проявляется в возрастной группе 18-25 лет. Обнаружено, что состояние
депрессии переживает также большинство людей, которые стали свидетелями
того, как протекает болезнь: они теряют веру и уверенность в завтрашнем дне,
утрачивают способность получить удовольствие, их настроение подавлено,
они впадают в угнетенное психическое состояние с нарушением концентрации
внимания и двигательной заторможенности.
В связи с тем, что понятие «депрессия» часто используется для описания
плохого, подавленного настроения, являющегося следствием различных
повседневных неприятностей, для такого состояния мы считаем более адекватно
подходит «диссаногенное состояние», обусловленное диссаногенными эмоциями
и, в отличие от депрессии, оно характеризуется тем, что:
- проявляется в виде вспышек, провоцируемые, как правило, краткосрочными
действиями относительно опасными факторами или кратковременными
препятствиями повседневной деятельности;
- диссаногенное настроение отступает после устранения провоцирующего
фактора;
- не сопровождается устойчивым чувством никчемности, потерей интереса к
жизни и привычной деятельности;
- обычно длится кратковременными периодами на протяжении двух-трех
дней, а не двух и более недель, как депрессия.
Диссаногенное состояние стало одним из характерных признаков, как для
людей, долго находящихся в самоизоляции, так и для людей, переболевших
коронавирусом.
Для пандемии коронавируса психогенные расстройства характеризуются не
только стрессогенными расстройствами, диссаногенным состоянием психического
здоровья, но и проблемой депрессий. Чтобы составить адекватное представление
о широком распространении депрессий, укажем на то, что официально, согласно
DSM-II, униполярная депрессия представлена многочисленными формами:
большое депрессивное расстройство (клиническая депрессия), малая, атипичная,
постнатальная, рекуррентная депрессии и дистимия, не говоря об иных
депрессивных нарушениях (DD-NOS), обозначаемых кодом 311 – (это те, которые
не соответствуют критериям официального диагноза), и о биполярных депрессиях.
Нами исследована рекуррентная скоротечная депрессия (Recurrent brief
depression, RBD), которая отличается от большого депрессивного расстройства,
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главным образом, различием в продолжительности. Субъекты с RBD испытывают
депрессивные эпизоды примерно раз в месяц, с отдельными эпизодами,
длящимися менее двух недель, а обычно менее 2-3 дней.
Нами было обнаружено, что депрессия изначально чаще всего проявляется
в виде ощущения слабовыраженности, нежелания выполнять свои повседневные
функции, в виде плохого настроения. В случае, если на протяжении двух недель
эти признаки усиливаются, то это свидетельствует о начале развития депрессии,
хотя полностью депрессия составляет от двух до шести месяцев, но у части
субъектов она может приобретать хронический характер.
Депрессия сопровождается когнитивными, психомоторными и другими
типами дисфункций – нарушением концентрации внимания, повышением
утомляемости, снижением либидо, потерей интереса, отсутствием удовольствия
от деятельности, ранее приносящей радость, снижением иммунитета и др.
Было установлено, что субъекты, страдающие депрессией, как правило,
это люди с низкой самооценкой, невысокого мнения об окружающих и
неясно видящие перспективу в будущем. Для них характерна двигательная
замедленность, идеаторная заторможенность, тоска, фиксированность на теме
утраты близких, нарушение надежд, разрыв социальных отношений. Они
придерживаются относительно жестких, императивных убеждений. Он-лайн
опрос показал, что каждый второй, переживший тяжелую форму коронавируса,
страдает депрессией, а среди лиц старше 65 лет –депрессией страдют все
переболевшие. Более тяжело депрессия протекает у пациентов с гипотиреозом,
ишемической болезнью сердца, с онкологической патологией и др.
Выводы
1. Пандемия COVID-19, после того, как обществом она была осознана
опасной для себя и других, мешающей повседневной жизни, приобрела
коннотацию психодиссано- и психопатогенного фактора, вследствие чего
коронавирусная инфекция, стала оказывать патогенное влияние не только на
сомато-вегетативные органы и системы, но и на психику и психическое здоровье.
2. Основными реактивными психогенными состояниями, обусловленными
пандемией коронавируса, являются высокая эмоциональная тревожность, острые
стрессогенные расстройства, эмоциональное выгорание, посттравматические
стрессовые расстройства, депрессивное состояние.
3. Пандемия COVID-19 оказала свое неблагоприятное влияние и
на социальное здоровье, нарушив сложившиеся в предыдущее время
межличностные социальные отношения и стереотип жизнедеятельности,
ухудшив организацию культурных и спортивных мероприятий, качество жизни
людей, усугубив тревожное состояние и неуверенность в завтрашнем дне, что
обусловило подавление настроения общества, испытание им недовольства,
усиление раздражительности, стрессогенности и общей напряженности людей, за
которыми следует агрессия, могущая стать пусковым механизмом расстройства
ритуального социального поведения.
4. Сложная эпидемиологическая ситуация, высокая профессиональная
нагрузка, стрессогенная эмоциональная атмосфера, с которыми ежедневно
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сталкиваются медицинские работники, стали причинами развития у них синдрома
эмоционального выгорания с последующим возможным возникновением
психосоматических расстройств.
5. Развитие и закрепление в памяти психогенных нарушений, обусловленных
пандемией коронавируса, оказывающих негативное влияние на качество жизни,
межличностные отношения и трудовую деятельность, становятся факторами
риска возникновения новых или обострения существующих психических
расстройств.
6. Патологию коронавируса следует лечить не только как инфекционную и
соматовегетативную болезнь, но и как психогенные расстройства.
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Rezumat

Am studiat germinarea semințelor diferitor soiuri de grâu (Triticum aestivum L.) și acumulare
a biomasei în plantulele în vârsta de cinci zile, provenite din semințele martor și cele expuse
la șocul cu temperaturi negative (SNT). Suprimarea creșterii lăstarului și a rădăcinilor a
sporit odată cu scăderea temperaturii care a cauzat SNT. Pentru a asigura rezoluția sporită
a metodei de separare a soiurilor în conformitate cu rezistența la îngheț, am determinat
temperatura optimă de expunere la SNT (SNTo). După expunerea semințelor diferitor soiuri
de grâu la SNTo, substanța uscată distribuită din endosperm în lăstari, rădăcini și eliminată
prin respirație permite aranjarea soiurilor după rezistența lor la îngheț. Cu cât rezistența
la SNTo a soiului este mai mare, cu atât procentul de germinare a semințelor expuse la
SNTo a fost mai mare. Odată cu creșterea valorii temperaturii SNT, masa endospermului
semințelor inclusă în plantulă, sau eliminată prin respirație în timpul germinării seminței
și creșterii plantulei, a scăzut, efectele SNT fiind mai pronunțate asupra masei substanțelor
endospermului incluse în plantulă. Cu cât rezistența la îngheț a soiului este mai înaltă, cu
atât raportul dintre masa substanțelor endospermului incluse în plantulă și cheltuite pentru
respirație după expunerea semințelor diferitor soiuri de grâu la STNo a fost mai mare. Odată
cu sporirea rezistenței la îngheț a soiului, rata din masa endospermului inclusă în plantulă a
sporit atunci când cea „cheltuită” pentru respirație, dimpotrivă, a scăzut. După expunerea la
SNTo, semințele soiurilor tolerante la îngheț au atins o eficiență metabolică mai înaltă decât
cele ale soiurilor sensibile la îngheț. Toți parametrii ce caracterizează separat rezistența
lăstarilor și a rădăcinilor la SNT confirmă că rezistența rădăcinilor este mai mică decât cea a
lăstarilor. Metoda de determinare a rezistenței la îngheț a soiurilor de grâu în baza capacității
semințelor expuse la SNTo de a mobiliza substanțele de rezervă pentru germinare și creștere
este sensibilă, caracterizată prin rezoluție sporită și asigură distribuirea soiurilor de grâu în
corespundere cu rezistența lor primară la îngheț.
Cuvinte cheie: Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț,
metodă accelerată.
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Introduction
In the course of evolution, plants have developed specific mechanisms of resistance
to extreme temperatures. These mechanisms include anatomical and morphological
[15], physiological and biochemical [19], genetic and epigenetic [14] components of
adaptation. Together, they determine plants’ survival and productivity in changing
environmental conditions [1, 23]. It follows that frost hardiness in plants is a complex
trait. Their survival in the winter also depends on such environmental factors as soil
fertility, snow cover, ice crust on the surface of the soil, or snow. Thus, the survival of
plants in winter depends on:
1. The indirect influence of negative temperatures via the changes of the
environment during the winter period.
2. The contribution phenomena of avoidance of negative temperatures influence
on plants [12].
3. The plants’ ability to tolerate temperatures below freezing [13].
Various genotypes of wheat plants differ substantially by their tolerance of direct
exposition to negative temperatures [21, 2]. Because of the complexity of the processes
that influence wheat plants’ survival during the winter, appears the problem of reliable
assessment of genotypes’ resistance to frost. The method of selecting resistant genotypes
by their survival in field conditions is seriously limited by the irregularity, even the
absence in some years, of frost conditions in the winter. These phenomena, along with
the multitude of genes influencing winter hardiness, limit also the effectiveness of
phenotyping and molecular selection of resistant genotypes [7]. The problem becomes
even more complicated. Due to varying temperature conditions during the winter, the
frost-hardening processes can act in different directions, cycling the hardening and
de-hardening [11]. Several methods of solving the problem exist. Among these, we
mention the incubation of plants in programmed climate chambers at well-defined
negative temperature for appreciating the boundary level of negative temperature that
causes the death of 50% of plants (LT50) [5, 6]; and the residual level of unrecovered
damages in optimal conditions in plants that have previously been exposed to specific
shock with negative temperatures (SNT) [22]. The mentioned methods are expensive,
time-consuming, and usually do not solve the problem. The classical tolerance tests
conducted in field conditions, due to winter temperature instability, give uncertain
results and last a long time. Testing the frost-tolerance effectuated in climate chambers
can be realized only with a limited number of genotypes, which is laborious, costly, and
long-lasting. The genomic approaches are attractive, but the analysis of many sequences
and genes complexly involved in ensuring plant resistance to frost is expensive and
laborious. Moreover, the confirmation of the effectiveness of selecting genotypes with
the application of molecular selection methods requires in the final verifying the results
by tests performed with the traditional methods.
Based on the exposed above, we decided to test the possibility of determining
the difference in primary frost resistance (without initiating adaptation processes) of
different wheat varieties based on the specificity of using seed reserve substances for
germination and seedling growth. The natural selection involved harmonizing the
ratio between the resources allocated for the mother plant’s survival and offspring’s
production in real conditions [8]. The excessive allocation of resources for resistance
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or their insufficiency can decrease the number of seeds formed, and descendant survival,
[16]. Thus, the “cost of sustainability” is an important parameter that determines plants
survival and obtaining offspring. This parameter is necessary to consider when selecting
plant genotypes for cultivation in specific conditions [17]. It follows that a rational
choice of plant genotypes for cultivation in a particular area is possible based on taking
into account the “cost of resistance.” The efficiency of metabolic processes activated
during seeds germination, and the mobilization of the seed reserves to develop seedlings
at the initial stage of ontogenesis affect winter wheat survival and productivity [7].
The proportion of substances stored in seeds used for mentioned purposes may
vary depending on the genotype and cultivation conditions [7, 20, 18]. This article
presents the results of the comparative assessment of the resources consumed by
different varieties of winter wheat (Triticum aestivum L.) from the seeds directly, or
after their previous exposure SNT, for seeds survival, their germination, and seedlings
growth. The method for assessing the “cost” for seeds survival, germination and plantlet
growth involved determining the amount of the formed biomass of the whole seedling
and separately of the root system and shoot.
Based on these data, we reported the biomass of 120 hours age seedling to the
mass of nutrients consumed from the endosperm during seed germination and seedling
growth. Comparing the value of this report obtained in control with that obtained in the
experimental variant for different wheat varieties gave the possibility to compare their
response to the SNT action. The mentioned approach gives the possibility to develop
rapid and efficient methods for determining wheat genotypes’ primary frost resistance;
assessing differences between varieties regarding this parameter, and optimizing the
practical choice of wheat cultivars that better correspond to the specific conditions of
geographical regions.
Materials and Methods
In studies, we used the seeds of winter wheat varieties Moldova 5, Moldova 11,
Moldova 66, Moldova 77, Moldova 79, Moldova 614, Kuialnik, Pisanca, Blagodarca
and Missia, multiplied in 2018 - 2019 years on the experimental field of the Institute
of Genetics, Physiology, and Protection of Plants, Chisinau, Moldova. We divided the
research into two stages. In the first stage, the parameters of the SNT were determined,
after the exposure at which the percentage of the Moldova 5 cultivar seed germination
decreased up to 50%. This dose of SNT was considered optimal, SNTo, to compare the
primary resistance to frost of the wheat varieties.
At the first stage, we studied the reaction to SNT of the Moldova 5 variety seeds,
which in preliminary studies showed moderate tolerance to SNT. Before being placed
in optimal for germination and growth conditions, the seeds of the control variant were
immersed for 36 hours in distilled water, at the temperature of +4oC. The seeds of
experimental variants were incubated for 36 hours at +4°C, and then exposed to SNT by
incubation for 16 hours in a climatic chamber RUMED-3401 (Germany) at temperatures
–5°С, –6°С and –7°С. Further, the seeds of the experimental variant, simultaneously
with those of the control ones, were sown in containers on the wet cotton discs and
set for germination and growth in the thermostat, in the dark, at 25°C, the relative air
humidity 75-85%, and incubated during 120 hours. At the end of the incubation period,
the percentage of germinated seeds was determined for all variants. Based on these
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data, by approximation, we chose the optimal dose of SNT (SNTo), which caused a
decrease in seed germination up to 50%.
At the next stage, we determined the effects of SNTo on the parameters of
germination and growth of seed varieties involved in the study. For each genotype,
we evaluated the resistance of wheat varieties to SNT by exposing the seeds to SNTo.
In these experiments, we determined the dry mass of the endosperm (DME) before
germination. After germination and growth for five days, we measured the remaining
dry mass of endosperm (RDME), dry mass of roots (DMR), dry mass of shoot (DMS),
and dry mass of plantlets (DMP). Note that the DMP is equal to the sum of DMS and
DMR. To determine the dry mass, the plant material was incubated in the climatic
chamber at a temperature of 105°C until reaching the constant weight.
The quantity respired mass of endosperm (RME) calculated from equation:
RME = DME - (DMS + DMR + RDME) 			

(1)

The mentioned parameters make it possible to assess the seeds reserve substances
included in shoot, root system and eliminated by respiration during seeds germination
and seedlings growth in control and experimental variants of experiments.
To highlight the effects of the SNTo on seed viability and seedling vigor, we
determined the metabolic efficiency of seed (MES), defined as the ratio of the amount
of DMS plus DMR in relation to RDME from the equation:
MES = (DME + DMS)/RDME 			

(2)

Based on the values of the MES parameter values in the control variants (MESc)
and in the experimental ones (MESe), we calculated the relative metabolic efficiency of
the seeds (RMES) from the equation:
RMES = MESe/SMEc)

				

(3)

By analogy, based on the ratio between the DMS, DMR, DMP, and RME values
obtained in the experimental variants compared to the respective values obtained in
the control variants, we obtained the relative values, marked respectively as RDMS,
RDMR, RDMP, and RRME.
The data were statistically processed, determining the mean value, standard
deviation, and credibility of the mean values [3].
Results and discussion
Figure 1 are presented the results of determining the germination rate of the wheat
variety Moldova 5 seeds subjected during 16 hours to shock with temperatures - 5°С,
- 6°С and - 7°С relative to that of control ones, exposed 16 hours at 0oC. The germination
rate of seeds exposed before incubation for germination to SNT decreased with
lowering the value of negative temperature, causing the shock. The shock applied by
incubating the seeds at -6°C reduced germinated seeds’ rate up to approximately 50%.
Given this, the shock caused by seed exposure to -6oC during 16 hours was considered
as optimal (SNTo) to test the resistance of wheat varieties to shock caused by negative
temperatures. Further, comparative testing of the resistance of wheat genotypes to
negative temperatures was carried out by exposing seeds to SNTo.
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Figure 1. The proportion of germinated seeds of wheat variety Moldova 5 after exposure
for 16 hours at temperatures of –5 ° С, –6 ° С and –7 ° С relative to the proportion of seeds
germinated in the control variant, preciously incubated temperature at 0oC. The seeds of the
control and experimental variants were incubated for germination at + 24°C for 120 hours.

By analyzing the data presented in Figure 2, we can observe that with increasing
the values of negative temperatures that caused shock the fraction of reserve substances
consumed from the endosperm for seed germination and plantlet growth, on the
contrary, decreased. The consumed endosperm biomass was partially included in
the accumulated plantlet biomass or eliminated via respiration for maintaining seed
germination, plantlet growth, and viability. The presented in Figure 2 data also indicate
that, with the increase in the value of negative temperature that caused the shock, the
drop in biomass accumulation was more pronounced than decreasing respiration level.
In other words, with increasing the value of negative temperature that caused SNT,
the processes of accumulation of seedling biomass were predominantly inhibited,
with a relatively higher level of endosperm substances consumption for maintaining
plantlets viability and increasing their every new unity of accumulated biomass. This
suggests that increasing the depth of stress state caused to seed by the SNT increases
the ratio of the mass of reserve substances allocated to repair the damage caused and the
normalization of functions to that of substances allocated to increase platelet biomass.
The mentioned legitimacy was manifested on the whole background of increasing
the remaining dry mass in the endosperm (RDME) after germination and plantlets
growth with the deepening of the stress caused to seeds by incubation in conditions
with negative temperatures. It follows that the ratio of endosperm biomass included
in plantlets that eliminated via respiration for germination and seedling growth is a
fundamental parameter that characterizes the physiological state of the seed exposed
to SNT.
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Figure 2. The relative values of respired endosperm mass (RREM) and the relative
amounts of plantlet dry mass (RPDM) of variety Moldova 5 wheat seeds. In experimental
variants before incubation for germination and growth, the seeds were set for 16 hours
at temperatures –5°С, –6°С, and –7 ° С relative to the proportion of seeds germinated in
the control variant, preciously incubated temperature at 0oC. The seeds of the control and
experimental variants were incubated for germination at + 24°C for 120 hours.

The regularities mentioned above were confirmed by the variety Moldova 5 seeds’
relative metabolic efficiency, shown in Figure 3. They indicate that the shock with increasing
the value of negative temperatures increases the depth of the shock caused to the seeds.
The result decreases and seeds’ metabolic efficiency by increasing the level of negative
temperature value. It follows that the ratio of endosperm biomass included in plantlets
to that eliminated via respiration for germination and seedling growth is a fundamental
parameter that characterizes the physiological state of the seed exposed to SNT.

Figure 3. The relative values of metabolic efficiency of the seeds (RMES) of variety Moldova
5 wheat. In experimental variants before incubation for germination and growth, the seeds
were set for 16 hours at temperatures –5°С, –6°С and –7 ° С relative to the proportion of seeds
germinated in the control variant previously incubated temperature at 0oC. The seeds of the
control and experimental variants were incubated for germination at + 24°C for 120 hours.

Data on the response of different wheat varieties seeds germination in response
to their exposure to SNTo are presented in Figure 4. Classification of wheat genotypes
according to the increasing proportion of seeds germinated in the experimental variant
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Figure 4. The ratio between the germination percentage of the seeds of different wheat
varieties, before germination exposed for 16 hours to the shock with the temperature of -6oC,
to that of the seeds in control variants. Germination of seeds from control and experimental
variants was performed by incubating at a temperature of + 24oC for 120 hours.

relative to the germinated in the control variant gives the opportunity to arrange
cultivars according to their primary resistance to the action of negative temperatures.
We can mention that, after exposure to SNTo, the highest ratio between the seeds rate
germinated in the experimental variant and the control one was observed at varieties
Moldova 66, Moldova 11, and Moldova 79, this ratio being equal to 0.65; 0.62; and
0.57, respectively. The most sensitive to SNTo were the seeds of varieties Moldova
614, Missia, Blagodarka, and Pisanka, the ratio between the experimental and the
control variant being equal to 0.26; 0.31; and 0.36, respectively. The other three
varieties (Moldova 77, Kuialnik, and Moldova 5) occupied an intermediate position.
Compared to the cultivar Kuialnik, which belongs to the varieties with above-average
frost resistance, the Moldova 79, Moldova 11, and Moldova 66 varieties had a higher
ratio of seeds germinated in the experimental variant compared to those germinated in
the control variant, a strong argument to consider them as frost-resistant varieties.
The data in Figure 5b show that exposure to the specified dose of SNTo (-6oC for
16 hours) increases the mass of endosperm transformed in the dry mass of plantlets
(DMP) proportionally to the wheat variety resistance to SNTo. The respired mass of
endosperm (RME), on the contrary, was higher in varieties that are sensitive to SNTo. It
follows that, after exposure to SNTo, more resistant genotypes spend a smaller fraction
of the endosperm biomass for respiration per unit of accumulated plantlets biomass
compared to genotypes less resistant to SNTo. In control variants, the links between
varieties resistance to SNTo and the “cost” expressed as the endosperm mass included
in the plantlet biomass, or respired mass, during seeds germination and plantlets growth
were less pronounced (Figure 5a) as compared with those in experimental variants
(Figure 5b). Due to this, the arrangement of wheat varieties according to their frost
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Figure 5. The respired mass of endosperm (RME) and dry mass of plantlets (DMP) of
different wheat varieties accumulated in the plantlet obtained from seeds in control variant
(Figure 5a) and those previously exposed to shock with temperature -6oC for 16 hours
(experimental variant, Figure 5b). Germination of seeds from control and experimental
variants was performed by incubating at a temperature of + 24oC for 120 hours.

resistance based on determining the “cost” allocated by seeds exposed to SNTo for
respiration or accumulation of biomass has a higher resolution than the method based
on comparing the values of these parameters between control variants. The question
arises about the cause of these differences. We can assume that the differences between
varieties are associated with the specificity of the “costs” allocated by seeds for
resistance and growth after exposure to SNTo.
The earlier mentioned legitimacies are confirmed by the values of the metabolic
efficiency of seeds (MES) for maintaining the germination and growth of the seedlings
in the norm and after their previous exposure to SNTo, figure 6. It is worth to mention
that the differences between the wheat varieties regarding MES were more significant
in the experimental variants compared to those detected in control variants. The
distribution of wheat cultivars according to the values of MES, Figure 6, confirms the
above-exposed results. These data characterize the amount of biomass spent by the
seeds of different wheat varieties during 120 hours of germination and seedling growth.
Quantitatively MES represents the ratio of accumulated biomass by seedling to that
spent for respiration, assessed separately for control and experiment [13]. It is worth
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mentioning that the differences between wheat varieties in terms of MES values were
more significant in the experimental variants than those determined in control. The
differences in response to SNTo by comparing the MES values of the seeds of Moldova
66 with those of variety Moldova 614 are the most significant. The ratio between MES
value for variety Moldova 66 to that characteristic for variety Moldova 614 in control
and experimental variant attained respectively 1.38 and 6.57. Comparing these data
with those presented in Figures 4 and 5, we conclude that the varieties distribution,
according to the MES values, corresponds to distributions by other parameters that
determine the wheat varieties’ resistance to SNTo. Although the distribution of wheat
varieties by MES value in control and experimental variants was identical, their values
in the experimental versions were more noticeable. Therefore, for determining the
wheat cultivars’ resistance to frost based on the value of MES, we recommend before
incubation for germination to expose seeds to SNTo because due to this procedure, the
differences between varieties increase.

Figure 6. The metabolic efficiency of seeds (MES) of winter wheat cultivars during
germination and growth of plantlets obtained from control seeds and previously exposed
for 16 hours to shock with negative temperatures of - 6°С. Germination of seeds from
control and experimental variants was performed by incubating at a temperature of +
24oC for 120 hours.

The summary of the results of the influence of SNTo on the remaining dry mass
of endosperm (RDME), of the respired mass of endosperm (RME), and of the dry mass
of plants (DMP) that characterizes the plants of different wheat varieties obtained from
the seeds in the control and experimental variant is presented in Table. The percentage
of the endosperm’s dry mass included in plants that were obtained from the exposed
to SNTo seeds increases with the increasing of the wheat varieties’ resistance to SNTo.
The mentioned legitimacies are confirmed by the value of the correlation coefficient
between the DMP and RME for the varieties subjected to research equal to -95. On the
contrary, in the control variant, the parameter that characterizes the correlation between
DMP and RME tended to be positive, reaching 0.57.
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Table. The values of the remaining dry mass of endosperm (RDME), respired mass of
endosperm (RME), and dry mass of plantlets (DMP), expressed in percent from seed dry
mass (SDM), characterizing plantlets of different wheat varieties, germinated and growing
120 hours at +24oC from the control and previously exposed for 16 hours to shock with
temperature -6oC (SNTo) seeds.
№

Variety

1

Moldova 614

2

Moldova 77

3

Moldova 5

4

Kuialnik

5

Moldova 79

6

Moldova 11

7

Moldova 66

Control

Experiment

RDME, %

DMP, %

RME, %

RDME, %

DMP, %

RME, %

38,43

27,93

33,64

78,72

3,72

17,55

± 1,73
44,76

± 1,99
26,09

± 0,27
29,16

± 1,33
76,21

± 1,06
7,41

± 0,26
16,37

± 0,76
38,19

± 0,26
29,13

± 1,02
32,68

± 0,26
77,03

± 1,02
8,14

± 0,77
14,83

± 0,13
41,15

± 1,44
29,60

± 1,31
29,24

± 0,92
77,76

± 0,92
8,60

± 0,05
13,64

± 2,82
46,70

± 2,43
28,10

± 0,61
25,20

± 0,61
79,55

± 0,86
9,76

± 0,24
10,69

± 1,32
48,65

± 2,77
28,10

± 1,45
23,24

± 4,75
78,55

± 4,72
11,32

± 0,25
10,13

± 2,78
56,81

± 3,59
24,83

± 0,81
18,35

± 1,44
77,58

± 0,39
14,18

± 1,05
8,24

± 2,08

± 2,96

± 0,88

± 3,18

± 3,5

± 0,32

The percentage of the RDME after seed germination and seedlings growth included
in research varieties was comparable in the experimental variant, ranging from 77.0 to
79.5 percent. However, in the control variant, there was a clear tendency of increasing the
values of RDME with increasing the resistance of the variety to SNTo, its value varying
between 38.41 and 56.81%. Respectively, the correlation coefficient between RDME and
DMP in the experimental variant was equal to -0.04 and in control one - equal to -0.73.
The higher level of using the endosperm substances for seed germination and seedling
growth in the frost-resistant varieties is also suggested by the correlation coefficient
between RDME values in the control variant DMP values in the experimental variant,
being equal to 0.88. From this follows that after exposure of the seeds to an optimally
arranged dose of the shock with subzero temperature, the portion of endosperm mass
included in the seedling biomass was higher for genotypes that are more resistant to frost.
The rate of endosperm released via respiration, on the contrary, was higher at genotypes
less resistant to SNTo. A noteworthy observation is that the genotypes with higher frost
resistance, in conditions optimal for seeds germination and seedling growth, use reserve
substances of endosperm more quickly. This feature and the complete use of endosperm
reserve substances for seed germination and seedling growth in less resistant to SNTo
varieties are associated with the specific distribution of energy spent on seed germination,
seedling growth, SNTo caused damage recovery, and initiation of plants adaptation to
negative temperatures. Elucidating each of these processes’ importance can open up new
ways to test the resistance of wheat genotypes to frost.
Special attention presents the analyzes of the values RDME in the control and
experimental variant. In the control variant, a clear tendency of increasing the value of
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this parameter with increasing the resistance of the variety to STNo action is observed.
If we take for reference the values of DMP characteristics for the wheat varieties in
the experimental variant, then the correlation coefficient between these values and
values of RDME of the varieties in the control or experimental variant, and then the
correlation coefficient with the last two parameters will be equal to 0.88, or -0.04. The
high positive coefficient of correlation between the values of DMP in the control variant
and those of RDMP in the experimental variant suggests that in optimal conditions at
the initial stage of seed germination and seedling growth, the rate of used endosperm
is the higher for varieties with higher resistance to the action of SNTo. This correlation
was not manifested if, before germination, the seeds were exposed to STNo.
Based on the results of the earlier determination of the germination and growth
parameters obtained with the seeds exposed to heat shock, we demonstrated that wheat
genotypes could be distributed quickly and reliably after their primary resistance to high
temperatures [9, 10]. According to seeds’ primary resistance to SNTo (in the absence
of the ontogenetic adaptations), the data presented in this article provide a method
for rapid and reliable wheat cultivars distribution according to their primary frost
resistance (in the absence of the ontogenetic adaptations). This method is efficient and
fast, and it allows us to determine the frost resistance of a large number of varieties in
a limited time. With the classical methods, these researches would have required much
more time and expenses [23, 24]. Also, traditional methods do not give the possibility
to determine the primary resistance of wheat varieties to frost separately. Only after
comparing the level of primary resistance with that of the total plant’s frost resistance,
the possibility of assessing adaptations’ contribution depends on genotype, stage of
ontogenesis, and environmental conditions. The literature contains data indirectly
suggesting the possibility of determining the wheat varieties’ primary resistance to high
temperatures, although this possibility was not emphasized [23]. Also, several methods
were tested to study the frost resistance of wheat varieties in the field conditions. Still,
in all of them, a priori was considered that primary frost resistance of all wheat varieties
is identical [24] contradicts the experimental data presented in this article.
To initiate germination, we have immersed seeds in water for 36 hours, at a
temperature of + 4oC. That ensured the sufficient soaking of the seeds with water, rapid
and uniform germination after their transfer under temperature and humidity conditions,
which were optimal for germination.. Considering the need to avoid the initiation of
photosynthesis in seedlings and the induction of C-repeat binding factor genes [13],
associated with the induction of plant adaptation processes to frost, seed germination,
and seedling growth were performed in the dark. Although the seeds’ metabolic activity
before applying SNTo was low and their germination did not manifest itself, we cannot
exclude some processes initiated in this period induced new adaptations to negative
temperatures. The reparation and replacement of cellular structures damaged in the
stage of seed maturation or during the period of seeds rehydration before germination
were determined [7, 20]. Given the seeds’ heterogeneity, influenced by the conditions
during their development in the ear, and the differences between varieties, to reach
their uniform state, we extended the period of their preparation for germination to 36
hours. This long period of imbibitions in water ensured the seeds of different wheat
varieties uniform and practically concomitant germination. Achieving uniformity of
seed physiological status before exposure to SNT is necessary to avoid the influence
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of its heterogeneity on seed frost resistance, a mandatory requirement for the correct
determination of the genetic differences in variety resistance to SNT. Under these
conditions, the different varieties’ primary resistances reflect the genetic differences
between them. Subsequently, under the influence of environmental conditions, their
frost resistance is influenced by the adaptation induced in plants exposed to low
temperatures during growth and development. The adaptations allow plants to survive in
environments with lower temperatures than those that support optimal seed germination
and seedlings growth [12, 4]. After a short-term exposure of the seeds to shock with
well-adjusted negative temperature (SNTo) and subsequent determination of the “cost”
allocated by seed for germination and accumulated biomass, we determined the variety
primary resistance to SNTo and based on this arranged them according to their initial
frost-resistance. The next step is to determine the process’s specificity that ensures
the increasing transition of seedlings from the primary (initial) frost resistance to the
resistance acquired due to adaptations. The specificity of carrying out these processes
in wheat varieties with different primary frost resistance is a task for our future studies.
Conclusions
1. After the exposure of the seeds of different wheat varieties to optimal doses of
shock with negative temperatures (SNTo), the following legalities are manifested that
allows the arrangement of genotypes by their resistance to frost:
a) the higher the resistance to SNT of the variety, the higher was the germination
percentage of the seeds exposed to SNTo;
b) with increasing the value of the temperature of SNT, the rate of seed endosperm
mass included in the seedling, or eliminated by respiration during seed germination and
seedling growth, decreased, but this effect of SNT was much more pronounced on the
mass of endosperm included in the seedling;
c) the higher is the frost resistance of the cultivar, the higher was the ratio between
the mass of endosperm substances included in seedling and spent for respiration after
seeds of different wheat cultivars exposure to SNTo;
d) with increasing the cultivar’s frost resistance, during seed germination and
seedling growth of wheat varieties exposed to SNTo, the rate of endosperm mass
included in the seedling also increases when the one “spent” for respiration, on the
contrary, decreases.
2. All parameters that characterize the resistance to SNT of roots and shoot separately
confirm the vision that the resistance of roots is lower than that of the aerial part.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФЛУОРИМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПЕРВИЧНОЙ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ ФЛАГОВЫХ ЛИСТЬЕВ
ГЕКСАПЛОИДНОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВОГО ШОКА.
Платовский Николай, Здиорук Нина, Раля Тудор
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Rezumat

În baza aprecierii activității fotosistemului 2 (FS-2) a frunzelor stindard de grîu comun
expuse acțiunii temperaturilor șocului termic (ŞT), a fost apreciată rezistența soiului
de grâu hexaploid la acțiunea temperaturilor extreme. Au fost stabilite zonele critice
a rezistenței FS-2 a frunzelor stindard de grâu la acțiunea diferitor doze a ŞT (factor
intensiv) și durata expunerii (factor extensiv). S-a constatat, că odată cu creșterea
temperaturii ŞT, activitatea FS-2 scade. A fost evaluată posibilitatea aplicării acestei
metode privind determinarea prealabilă a rezistenței genotipurilor grâului comun de
toamnă la acțiunea temperaturilor extreme pozitive.
Cuvinte cheie: grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic,
frunza stindard.
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Введение
Необходимость увеличения производства продовольственной продукции в
настоящее время вызвана целым рядом причин. Одной из них можно считать
постоянное увеличение численности народонаселения Земли, которая в начале
ХХI ст. уже достигла 7 млрд. а, по оценкам социологов, к 2050 г. — превысит 9
млрд. [15]. По мимо этого с повышением спроса на продовольствие в развитых
странах мира, растет также и количество людей, употребляющих только
растительную продукцию. В то же время, производство зерна, составляющего
основу пищевого рациона около 1,5 млрд людей, увеличивается меньшими
темпами, чем численность населения. Так, за последние 20 лет среднемировое
производство зерна увеличилось на 24 %, а население — в среднем на 33 %.
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Например, предполагается, что только прирост населения в Африке, увеличится
предположительно на 60 % [11]. По прогнозам, сделанным в начале этого столетия,
при таких темпах роста народонаселения планеты для обеспечения привычного
уровня потребления продуктов урожайность зерновых сельскохозяйственных
культур необходимо удвоить [11,5]. По оценкам ФАО, сделанным в конце 2010
г, для удовлетворения базовых продовольственных проблем человечества в
ближайшие 10 лет необходимо повысить урожайность пшеницы более чем на 5
ц/га ежегодно [3]. На фоне всего этого ситуация усугубляется отсутствием новых
площадей для пахотных земель и стремительным изменением климата.
При этом наиболее опасным фактором можно считать постоянное повышение
температуры окружающей среды, что приводит к увеличению засушливого
периода»[13].
Следует отметить, что засуха сама по себе является сложным
интегральным стрессовым фактором, и наиболее сильным стрессовым
фактором, лимитирующим продуктивность пшеницы во многих регионах ее
возделывания. В связи с чем, селекция пшеницы и других зерновых культур в
основном направлена на создание новых сортов пшеницы с высоким уровнем
адаптации, включающим морфологические, физиологические и биохимические
изменения. Благодаря этому растения меньше страдают от жары и засухи за
счет проявления как механизмов избегания действия стрессового фактора, так
и изменения процессов метаболизма и восстановления повреждений [8,6]. В
основном физиологическое состояние и продуктивность растений определяется
функциональным состоянием фотосинтетического аппарата. Именно поэтому
селекция и агротехнические приемы, используемые для повышения урожайности
зерновых культур, в частности пшеницы, часто основываются на анализе
активности процессов фотосинтеза [1,7]. Поскольку фотосинтез обеспечивает
жизнедеятельность растений на разных этапах онтогенеза за счет образования
и накопление биомассы растений, усиленное внимание уделяется изучению
роли признаков, связанных с функционированием фотосинтетического аппарата
(ФА). ФА характеризуется весьма чувствительным механизмом на действие не
только внешних, но и внутренних раздражителей, и представляет собой весьма
удобный показатель для оценки воздействия внешних факторов на растительный
организм. Но, в связи с возможностью влияния различных факторов на реакцию
растений к высоким температурам, необходимо ограничить их количество,
оценивая только первичную теплостойкость растений [14]. Для достижения
поставленной задачи необходимо свести к минимуму вклад побочных процессов
в реакцию растений на тепловой шок (ТШ). Поэтому, в наших исследованиях
применялись листья, собранные в одинаковых условиях. Как известно, фотосинтез
проявляет наибольшую чувствительность к действию высокой температуры
[10], что и легло в цель настоящего исследования по разработке метода изучения
функционирования фотосистемы 2 (ФС-2) при действии термического шока
различных температур на флаговые листья растений пшеницы с возможностью
выявления первичной теплоустойчивости.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили флаговые листья растений
мягкой озимой пшеницы сорта Молдова 5 (Triticum aestivum L.), выращенные на
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опытном поле Института Генетики, Физиологии и Защиты Pастений. Отбирались
листья растений первого порядка в фазе начала цветения.
Предварительные исследования, проводимые нами, показали, что данная
фаза развития растений характеризуется как самая восприимчивая фаза
к действию абиотических факторов внешней среды. Для искусственного
моделирования воздействия высоких температур на растения, отобранные
флаговые листья помещались в водяной ультратермостат U-10 (Польша) на
5 мин, запрограммированный на температуры в пределах от +39°С до +53°С с
шагом изменения температуры на +1°С. Использованный метод воздействия
температур на листья растений позволяет получить равномерное распределение
температурного фактора на всю площадь листа.
Действие температурного шока на растения пшеницы определяли методом
PAM-флуориметрии с использованием флуориметра PAM-2100 (Walz, Германия)
и оценивали изменение активности ФС-2 по показателю Yield, который
определяли непосредственно после воздействия температурного шока и через 24,
48, 72 и 96 часов после его действия.
Исследования проводились в трехкратной повторности на 10-ти испытуемых
растениях для каждого варианта. Математический анализ результатов проводился
согласно методике полевого опыта [12].
Результаты и обсуждения
Воздействие теплового шока в течение 5 мин. на флаговые листья пшеницы
приводит к незамедлительной реакции ФА листа. Из представленных результатов
(Граф.1) следует, что глубина индуцированных повреждений ФС-2 зависит от
значения ТШ и времени выдерживания листьев в воде. На основании ответных
реакций по спектру повреждения температуры можно разделить на 3 зоны: 1)
летальные (ТШ в пределах +47 – +53ОС), 2) повреждения частично или полностью
восстанавливаемые растением (ТШ в пределах +43 – +46 ОС) и 3) повреждения,
которые не влияют на работу ФС-2 (ТШ в пределах +30 - +42°С) [14].
Из представленного графика (Граф.1) видно, что уже через 24 часа после
действия ТШ заметна разница, возникшая при действии различных температур
на ФА. Что позволяет выделить температуру, вызывающую летальную дозу
50 (ЛД50) для растений. Полученные результаты показывают, что для листьев
пшеницы сорта Молдова 5 такой температурой является, температура +45°С.
При этой температуре активность ФС-2 резко угнетается только на 24 часах
после шока, но по прошествии 48 часов после действия ТШ начинают запускаться
восстановительные процессы, при помощи которых через 96 часов после ТШ
постепенно происходит восстановление активности ФС-2 до начального уровня.
Действие же температуры всего на градус выше, +46°С, оказывает более жесткое
угнетение ФА только после 24 часов после действия ТШ и, как видно из Граф.1,
начало восстановления ФС-2 наблюдается лишь на 48 часах после действия
ТШ. На 72 часах после ТШ +46°С происходит резкое восстановление работы
ФС-2 до 0,460 yield, однако дальнейшее ее возрастание с такими же темпами не
происходит и на 96 часах после действия ТШ выходит на плато.
Следовательно, температура +46°С с экспозицией времени 5 минут относится
к ЛД70 при которой, происходит существенное угнетение фотосинтетического

69

Fiziologia şi Biochimia Plantelor

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

относительное значение

аппарата листовой пластинки и, следовательно, всего растительного организма.
Стоит заметить, что при действии данной температуры, растения имеют шансы
на восстановление только за счет своих внутренних источников энергии и
только при условии полного отсутствия дальнейшего влияния стрессатора на
растительный организм.
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Граф. 1. Относительная активность ФС-2 флаговых листьев растений пшеницы
сорта Молдова 5, подвергнутых тепловому шоку разными температурами, в
течении 5 минут, к активности ФС-2 контрольных листьев в различные периоды
после воздействия теплового шока.

После действия ТШ +47°С и выше наступают необратимые повреждения
листовой поверхности растительного организма, поэтому активность ФС-2
падает до нулевого значения и в дальнейшем она не проявляет признаков
восстановления. Действие температур до +43°С приводит к незначительному
снижению (до 0,700 yield) активности ФС-2 сразу после шока. На 24 часах после
действия ТШ восстановление активности ФС-2 достигает значений единицы и в
дальнейшем снижение активности ФС-2 не происходит. При действии температур
экспозицией времени 5 мин. от +51°С наступают необратимые изменения в
функционировании листового аппарата растений, в результате чего флаговый
лист умирает сразу после действия шока. Данная закономерность вполне
очевидна и объяснима тем, что белковые соединения при таких температурах
теряют свою форму, коагулируют. Весь ФА основан на белковой структуре и,
следовательно, сразу после ТШ он отражает реальную картину повреждений,
хотя зрительно листья выглядят, как и все остальные, процессы деструкции в
них наступают через 24 часа после ТШ.
Необходимо отметить, что снижение кривых до минимума начинает
проявляться у вариантов, подвергнутых от +45°С и выше ТШ. В зависимости
от температуры ТШ кривые активности ФС-2 после достижения минимума
проявляют различные тенденции возрастания (восстановления). Быстрое
восстановление активности ФС-2 после ТШ наблюдается при +45°С, медленное
при +46°С. Данные температуры способны вызвать сильнейшие торможения
в работе ФС-2, что в конечном итоге может отразиться на продуктивности
растений, и как результат, снижение урожайности.
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Возвращаясь к вопросу о ведении селекции в сторону выведения генотипов
пшеницы с высокой стойкостью ФА к действию высоких температур, необходимо
превысить порог ЛД50, тем самым улучшить работу ФС-2 и устойчивость ФА к
действию ТШ. Смещение порога ЛД50 на 1°С в сторону повышения температуры
создает сравнительные условия работы ФА при действии засухи. Полученные
результаты дают возможность использовать метод замедленной PAMфлуориметрии для оценки сортов пшеницы по уровню устойчивости к засухе с
целью их отбора и определения наиболее оптимальных районов их посева что,
в конечном итоге, увеличит урожайность в условиях повышенных температур.
Выводы
1. Действие ТШ температурами до +43°С с экспозицией времени 5 минут, не
приводит к существенным изменениям в работе ФС-2 и после их воздействия ФА
полностью и в кратчайшие сроки восстанавливается до начального состояния.
Это говорит о том, что если данный стресс возникнет в реальных условиях, то он
не вызовет сильных изменений в работе ФА, а значит, и не снизит в сильной мере
урожайность растений пшеницы сорта Молдова 5.
2. Температура +45°С является переходной температурой, при которой
ФА растений пшеницы, в частности, сорта Молдова 5, испытывает сильное
угнетение. Однако способен восстановить свою функциональность до начального
периода времени лишь на 96 часов после действия ТШ, что в реальных условиях
может значительно снизить урожайность, хотя при этом растительный организм
способен выжить.
3. Температуры +50°С и выше являются губительными для ФА растений
пшеницы и приводят к их летальному исходу.
4. Благодаря изучению ответных реакций растительного организма на действие
ТШ с использованием метода PAM-флуориметрии, возможно на ранних сроках
смоделировать различного рода стресс факторы и дать ответ об их влиянии на ФА.
5.
Это, в свою очередь, дает возможность выявлять слабо стойкие
генотипы пшеницы к действию повышенных температур, а также проводить
целенаправленные работы по выведению современных генотипов, устойчивых к
большому спектру неблагоприятных факторов среды.
Список литературы
1. Anderson J.M., Chow W.S., Park Y.I. The Grand Design of Photosynthesis:
Acclimation of the Photosynthetic Apparatus to Environmental Cues // Photosynth. Res. 1995.
V. 46. P. 129-139
2. Demmig-Adams B., Adams W.W. Photoprotection and Other Responses of Plants to
High Light Stress // Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 1992. V. 43. P. 599-626.
3. FAO statistical databases. Food and Agriculture Organization of United Nations. —
Rome, Italy. — 2009: http // www.fao.org
4. Georgieva K., Lichtenthaler H.K. Photosynthetic Activity and Acclimation Ability of
Pea Plants to Low and High Temperature Treatment as Studied by Means of
Chlorophyll Fluorescence // J. Plant Physiol. 1999. V. 155. P. 416-423
5. Hawkesford M.J., Araus J.-L., Park R. et al. Prospect of doubling global wheat yields
// Food Energy Security. — 2013. — 2(1). — P. 34—48.
6. Levitt J. Responses of plant to environmental stresses. Vol. 1. – New York: Acad. Press,
1980/ - 568 p.

71

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

7. Lichtenthaler H.K. Biosynthesis, Accumulation and Emission of Carotenoids, -Tocopherol, Plastoquinone and Isoprene in Leaves under High Photosynthetic Irradiance
// Photosynth. Res. 2007. V. 92. P. 163-179.
8. Price A.H., Cairns J.E., Horton P., Jones H.G., Griffiths H. Linking DroughtResistance Mechanisms to Drought Avoidance in Upland Rice Using a QTL Approach:
Progress and New Opportunities to Integrate Stomatal and Mesophyll Responses // J. Exp. Bot.
2002. V. 53. P. 989-1004.
9. Smil V. Feeding the word: a challenge for the 21-st century // Cambridge: MIT Press,
2000. — 392 p.
10. Бухов Н.Г., Джибладзе Т.Г. Влияние повышенных температур на
фотосинтетическую активность у интактных листьев ячменя при низких и
высоких освещенностях // Физиология растений. 2002. Т. 49. C. 371-375.
11. Гаврилюк. М.М, Хлiб iз пшениць Киiвщини//Насiнництво. – 2012. -№6. – С.1-7.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки
результатов исследований) – 5-е изд. доп. И перераб. – М.: Агропромиздат, 1985 с.351
13. Моргун В.В., Прядкина Г.А. //Эффективность фотосинтеза и перспективы
повышения продуктивности озимой пшеницы. //Физиология растений и генетика. 2014.
Т. 46. № 4.С. 279-301
14. Чикалова В.А., Даскалюк А.П. Ростовая реакция корней на действие теплового
шока как показатель теплоустойчивости гексаплоидной пшеницы. Физиология и
биохимия культ. Растений. 2013. Т. 45. № 1
15. www.un.org/ru/development/serveys/docs.population2011.pdf
Работа была выполнена в рамках проекта: 20.80009.7007.07, „Determinarea
parametrilor ce caracterizează rezistența plantelor cu nivel diferit de organizare la acțiunea
temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice”

GENETICA, BIOLOGIA MOLECULARĂ ŞI AMELIORAREA
TRANSGENERATIONAL EFFECTS OF VIRAL INFECTION
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OFFSPRING DERIVED FROM INFECTED PLANTS
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Rezumat

S-au stabilit diferențe statistice pentru valorile medii ale caracterelor cantitative în generația
a patra (G4) descendentă din plantele infectate cu VAT sau VMT comparativ cu controlul
a 5 genotipuri de tomate cu reactivitate diferită la infecția virală. Rata caracterelor cu
diferențe depinde de combinația virus-genotip. VAT a contribuit la manifestarea unei rate
mai mari a caracterelor cu abateri de la control comparativ cu VMT. Reinfectarea plantelor
în generația G3 cu VAT sau VMT, a condus la manifestarea unei rate relativ mai mici de
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caractere cu devieri în G4R comparativ cu variantele G4 care nu sunt supuse reinfectării.
Cuvinte cheie: VAT – virusul aspermiei tomatelor, VMT – virusul mozaicului tutunului,
infecții virale, caractere cantitative, efecte transgeneraționale
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Introduction
The phenotypic changes produced by pathogens in compatible hosts are more easily
detectable and appropriately better known for plant-pathogen systems. The presence of
pathogens in the plant leads to changes in metabolic processes, and also affects the
functionality and structure of the genetic material. In this context, the consequences
of host-pathogen interactions on the offspring of affected plants are of great interest.
Some researches on limited plant-virus systems (Nicotiana tabacum, Arabidopsis
thaliana and Brassica napus), indicate the manifestation of genetic and epigenetic
effects in the offspring of affected hosts [3, 6], and the memory of stress conditions
through genetic-epigenetic modifications can be maintained for several generations.
Architectural changes in plants (including cellular components, molecular functions
and biological processes) as result of in post viral infection action are specific depending
on the type of interaction (resistant, sensitive) and aim to facilitate the response of the
plant in case of repeated stress in their offspring [5]. According to these authors, the
studies clearly demonstrate that pathogens trigger a limited transgenerational effect;
however, to explore transgenerational diversity and speciﬁcity, more types of plantpathogen groups need to be used as stressors in the parent generation. The inheritance
of epigenetic changes induced by environmental factors could be adaptive, but could
also be harmful, given that the parent’s epigenetic environmental memory can affect the
responses in offspring [4]. In the context of the above, the study presented aims to attest
to the particularities of phenotypic changes in the offspring of TAV or TMV infected
plants, as well as the effect of repeated infection on quantitative traits in tomatoes
depending on the status of the genotype –virus interaction (compatible, incompatible).
Material and methods
Five tomato genotypes were studied: sensitive variety Elvira, spontaneous form
Solanum pimpinellifolium, genotypes with TMV-resistance genes – Craigella TM1
(Tm-1/Tm-1), Craigella TM2 (Tm-22/Tm-22), Rufina (Tm-1/Tm-22). At the stage of
four leaves plants were inoculated with TAV (tomato aspermy virus, tripartite positivesense single stranded RNA, Cucumovirus), TMV (tobacco mosaic virus, single linear
positive-sense single strand RNA, Tobamovirus) or mock inoculated. Manifestation
of traits were evaluated in the fourth generation (G4). Two variants for G4 generation
were analyzed: i) G4 healthy descendants from G0 TAV or TMV infected plants; ii)
G4R – healthy descendants from G3 reinfected with TAV or TMV. For each type of
viral infection were analyzed 3 variants: i) control – healthy plants, uninfected, ii)
G4, iii) G4R. All plants were grown under similar conditions. In order to eradicate
pathogens and avoid transmitting the infection to G4 plants, the seeds were heat treated
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for 72 hours at 700 C. The analyzed plants did not show symptoms specific to TAV
or TMV infection. For the genotypes with determined growth (Elvira and TM1). 22
biomorphological traits were analyzed, and for those with indeterminate growth (S.
pimpinellifolium, TM2, Rufina) - 25 traits.
Data processing was performed using the Statgraphics Plus 5 statistical software
package and Excel applications. The dispersion analysis was performed based on the
Anova test, the distribution of quantitative traits in clusters, based on the cluster analysis.
Results and discussion
The presence of viral infections in plants is manifested in the host by considerable
changes in all metabolic processes, reflected in the quantitative traits too. In some
works, the effects of the infection on the plant offspring, considering causal aspect at
the level of methylation and recombination [3], metabolic processes [8] or indicating
inherited resistance and seed architecture modification were attested and the response
is differentiated from sensitive to resistant genotypes [5].
The evaluation of the quantitative traits in the case of the genotypes with different
reactivity to TAV or TMV established that over several generations there are significant
deviations according to the distribution spectrum of values, as well as, the average
values of traits compared to control plants, uninfected by viruses. Comparative
analysis of the same genotypes shows a decrease in the rate of traits with significant
deviations from the control in G4 descendants from plants infected with TAV or TMV
compared to the G3. Depending on the genotype and the applied infection, the rate
of traits with significant deviations from the control was different. Rufina and Elvira
genotypes exhibited the lowest number of traits with significant deviations from the
control for TAV and TMV variants, the rate of traits being 16 and 20% and 14 and 27
%, respectively (Fig.1). The genotypes TM1 and TM2, by the way as well as Elvira,
showed statistically confirmed deviation of traits with obvious differences between rate
in case of TAV and TMV. For example, in case for the genotypes Elvira, TM2 and
S. pimpinellifolium, in the populations obtained from TAV-infected plants a relatively
higher quota of traits with significant deviations was established (by 27, 32 and 40%,
respectively), compared to the descendants from TMV (by 14, 16 and 32%). The highest
rate of traits with differences of 45 % was attested for TM1/TMV variant.
The G4R variants descendant from G3 TAV or TMV reinfected plants reveal two
different tendency for the number of traits with deviations from the control compared to
the G4 variant: 1. Relatively smaller rate of traits with deviations compared to the same
non-reinfected ones, was attested for the genotypes TM1, TM2 and Elvira (e.g. rate of
traits with deviation for TM1/TAV consists in G4 -32% and G4R -18%; and TM1/TMV
in G4 - 45 % and G4R - 23%). 2. Rate was relatively higher or similar in reinfected G4R
variants compared to G4 one, established for Rufina and S. pimpinellifolium genotypes
(Fig.1.).
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Figure. 1. The rate of traits with significant differences from control for descendants G4
and G4R (reinfected) with TAV and TMV, %.
TAV-R and TMV-R variants reinfected in G3.

Statistical comparison of the average values of the traits in the G4 populations
(descendent from infected variants in G0) with G4R (reinfected in G3) in almost of cases
established similar quotas of traits with deviations comparison with the control.
In the case of traits with statistically significant differences from the control, 2
events were possible: (i) The average values of the traits were higher than in the control,
and therefore in appearance the more efficient G4 generation; (ii) Mean values indicated
lower values, thus attesting to genotype downgrading.
In this aspect, the most vulnerability proved the Elvira variety for which 83 and
100% of traits were with significant deviations indicating lower values than the control
in G4, for the TAV and TMV variants, respectively. Also, in this category is the G4
variant descended from plants infected with TAV of the Rufina genotype, for which
out of 16% of traits with significant deviations from the control, 100% indicated lower
values than the control.
However, for some genotypes was showed a relatively large number of traits that
indicated higher values than the control. Such, for the TM2 genotype were noted 80 and
100% for TAV and TMV variants respectively, the S. pimpinellifolium – a spectrum of
60 and 88% of traits, and the TMV variants for Rufina genotype with 60% and for TM1
with 70% of the traits with higher values than the control (Fig.2). Thus, it was found
that the rate of traits with higher values than the control for genotypes TM1, TM2,
and Rufina in the case of incompatible interaction (TMV) was higher compared to the
compatible one (TAV).
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Figure. 2. Traits rate with statistical higher or lower average values than the control, %.

In most of cases, G4 descendants reinfected in G3 (TAV or TMV) expressed lower
values (for 50-80% of traits) for the some traits (with significant deviations) compared
to the control. Only the genotypes TM2 and S. pimpinellifolium, reinfected with TAV
indicated a rate of 86 - 90% traits with higher values than the control.
Thus, although the quota with differences from the control is relatively small in
reinfected plants, these traits more frequently indicate lower values than the control,
while in the case of uninfected G4 offspring, the most variants marked higher values than
the control (more than 60% of traits with statistically significant differences). Only certain
virus-genotype combinations showed a rate of more than 60% of traits with lower values
than the control (Elvira / TAV and TMV, TM1 / TAV and Rufina / TAV) (Fig.2).
Among the variants that indicated traits with statistically different values, more
performing to the control are enumerated:
• TMV variant of the Rufina genotype: a great number of clusters on the main axis
with shorter distance between I-IV clusters, accompanied by an increase of average
value of the fruit weight.
• The TMV variant of the TM1 genotype: an increase number of total fruits per
plant by 56.3% more than in the control, and increased productivity by 30.5%;
• The TAV and TMV variants of the TM2 genotype: considerable increase of the
plant height, number of shoots on main axis and the distance between I-IV clusters.
For various TAV or TMV variants of the studied genotypes, was attested that
some traits with deviation from the control in consecutive generations G3 and G4
manifest a stability. Thus, the distance between the clusters I-IV and the number of
internodes between them expressed differences for the TAV and TMV variants in TM2,
S. pimpinellifolium and Rufina genotypes. In the case of TM1, both TAV and TMV, led
to significant differences, by increasing the values of the number of flowers and fruits
per cluster II; TMV in particular contributed to the significant increase in the number of
fruits per cluster III, the total number of clusters per axis and the total number of fruits
per plant (by 2.1 times compared to the control).
The clustering analysis revealed some peculiarities of the distribution of traits
in clusters depending on the previous phytosanitary status of the plants. For the TM1
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genotype, statistical differences between variants according to the number of fruits per
plant were established. By the way, a different neighborhood, as well as the distance
between the number of fruits per plant and other traits in descendants of plants infected
with TAV or TMV compared to the control have been attested (Fig. 3).

Figure 3. Clustering distribution of quantitative traits in G4 of TM1 genotype, according
to the previous phytosanitary status: A – Control, B –TAV and C – TMV variants
(Nearest Neighbor Method, Distance – Squared Euclidean).

For example, in the TMV variant, the ”Number of fruits per plant” is in a
supercluster with the ”Plant height” and ”Leaf length”, the relations not attested in
the control, but also have in common ”Number of fruits” and ”Fruit setting coefficient
on III cluster”. Also, the configuration of clusters in TAV variant is different from the
control and the TMV variant. The analysis of the manifestation of 4 quantitative traits
(”Plant height”, ”Number of shoots per main axis”, ”Leaf length between I-II clusters”,
”Number of clusters per main axis”) established that the desce ndants of plants infected
with TAV or TMV show significant differences compared to the control for 4 of 5
analyzed genotypes (except Elvira) for at least one trait. At the same time, the traits
which marked differences from the control for more variants with TAV or TMV are:
”Number of shoots per main axis”, ”Leaf length” or ”Number of clusters per axis”,
proving a major plasticity. At the same time there were variants (TM1 / TMV, TM2 /
TAV and TM2 / TMV) that expressed differences for the idem traits combinations.
In the context of these, the depressional analysis established a significant variation
of plant morphological parameters, according to the genotype and trait, as well as of
the interaction genotype x virus, genotype x trait and genotype x virus x trait factors
(Table).
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Table. Analysis of variance for some morphological traits
Source

Sum of Squares

Main effects
A: Genotype
23852.6
B: Virus
23.3814
C: Traits
428278.0
Interactions
AB
1481.68
AC
55109.8
BC
254.518
ABC
2623.68
Total
547853.0
A: Plant height
AB
3853.09
A: Number of shoots
AB
74.80
A: Leaf length
AB
157.30
A: Number of cluster per axis
AB
20.17

Df

Mean Square

F-Ratio

P-Value

4
2
3

5963.16
11.6907
42759.0

134.87
0.26
3228.76

0.0000
0.7677
0.0000

8
12
6
24
755

185.21
4592.49
42.42
109.32

4.19
103.87
0.96
2.47

0.0001
0.0000
0.4519
0.0001

8

481.4

2.99

0.0037

8

9.35

4.65

0.0000

8

19.66

1.52

0.1536

8

2.51

4.37

0.0001

The contribution of the genotype and virus factors on the variability of the traits
established a significant impact for ”Plant height”, ”Number of shoots” and ”Number
of clusters per axis”. The variance of these traits was influenced by viral infection, the
effect of which had a statistical impact dependent on genotype.
Unfortunately, we could not find any published literature regarding the study of
inter- or transgenerative effects on phenotypic changes in tomato in case of infection
or reinfection with TAV or TMV for compatible-incompatible interaction that could
confirm our findings.
Taking into account the response mechanisms to biotic and abiotic factors, we
can assume that transgenerationally produced changes in the plant as a measure of
adaptation under the adaptively action to stress factors may be advantageous in plant
improvement [9, 2] or may have a negative impact, preventing the plant in full potential
manifesting. In intergenerational aspect, in the case of repeated factor action, the plants
react prompt and adequate, assuming low consumption of total metabolites [1,7].
Summarizing the obtained results we can conclude, the modification of quantitative
traits expression in tomato offspring of plants infected with viruses (TAV or TMV),
as well as the specific change in the degree of manifestation under reinfection with
differential rate in susceptible and resistant genotypes, which reflects adaptability to
extensive factors.
Conclusions
1. In G4 descendants of virus infected plants of 5 tomato genotypes with different
types of response to viral infection (sensitive, tolerant, resistant), there were significant
differences from control according to the average values of a wide range of architectural
and productivity traits.
2. The rate of traits with statistic differences depends on the virus-genotype
combination. For most of the genotypes (except TM1), TAV contributed to the
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manifestation of a higher rate of traits with deviations from the control comparatively
to TMV. In the same time, TMV determined the manifestation for smaller average
values of traits in case of significant differences for Elvira and, in contrary, 100% of the
traits indicated higher values for TM2. In the same way, TAV induced lower average
values for all traits with significant differences for Rufina genotype.
3. Reinfection of plants in the third generation G3 with TAV or TMV, led to the
manifestation of a relatively lower rate of traits with deviations in G4R compared to G4
variants not subjected to reinfection, but these traits usually indicate statistically lower
values than the control. However, TM2 and S. pimpinellifolium genotypes, reinfected
with TAV indicated a rate of 86 - 90% traits with higher values than the control.
4. The dispersion analysis established a significant contribution in the variation of
the traits by the genotype as well as by the interaction of the factors: Genotype x virus,
Genotype x Traits and Genotype x Virus x Traits.
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INFLUENŢA ETAPEI ONTOGENETICE A PLANTEI-GAZDĂ ŞI
CONDIŢIILOR CLIMATICE ASUPRA COMPLEXULUI FUNGIC
CARE PRODUCE PUTREGAIUL DE RĂDĂCINĂ LA GRÂU
Lupașcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Republica Moldova
Rezumat

Complexul fungic implicat în putrezirea bazei tulpinii la grâul comun de toamnă (Triticum
aestivum L.) este diferit în ontogeneza plantelor, indicele de diversitate constituind 1,49;
2,10 și 2,05, iar al dominanței – 0,52; 0,52 și 0,38, respectiv, etapelor de alungire a paiului, coacere în lapte și coacere completă a boabelor. La prima etapă în complexul fungic a
dominat Fusarium solani, la a 2-a – Alternaria alternata, iar la a 3-a etapă – Drechslera
sorokiniana (anul 2019). Studiul comparativ al componenţei speciilor de fungi la etapa
de coacere completă a boabelor în anii 2019 şi 2020 a demonstrat dominanţa speciilor
Dreschlera şi F. equiseti, respectiv.
Cuvinte cheie: grâu, putregaiul de rădăcină, fungi, etapă ontogenetică.
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Introducere
Putregaiul de rădăcină la culturile cerealiere păioase, inclusiv la grâul comun (Triticum aestivum L.) este o problemă majoră în întreaga lume. În evoluția creșterii și
dezvoltării plantelor de grâu boala se exteriorizeză sub cele mai diferite forme – putrezirea boabelor în sol, a radiculei embrionare, sistemului radicular, bazei tulpinii,
îngălbenirea și/sau ofilirea tulpinii, decolorarea cariopselor. Manifestările menţionate
conduc la slăbirea plantelor și la pierderi semnificative de recoltă [4, 10]. Perturbările
ecologice care tot mai frecvent se înregistrează pe glob, pe de o parte contribuie la
sporirea sensibilității plantelor, făcându-le astfel mai vulnerabile la maladie, pe de altă
parte au un impact direct asupra structurii populațiilor de fungi cauzali ai bolii [2, 3].
Fiind provocat de diferite specii de fungi, putregaiul de rădăcină este considerat
o maladie complexă. Complexul fungic este extrem de labil la schimbările climatice
– temperatură, secetă, umiditate și aciditatea solului, dar și la schimbarea condițiilor
agrotehnice, și structurii genotipice a semănăturilor.
Stabilirea componenţei speciilor de fungi care cauzează maladii la plantele de
cultură, are o mare importanţă pentru elaborarea măsurilor corecte de protecţie şi serverşte ca suport metodologic în sistemele de screening al rezistenţei la patogeni. Întrucât relaţia fung - plantă gazdă de cele mai multe ori este de ordin trofic, prezintă interes
particularităţile componenţei agenţilor cauzali în ontogeneza plantelor – factor de care
depinde substratul biochimic nutritiv pentru patogen.
Prin identificare macro- şi microscopică a 488 de tulpini de fungi, izolate din fragmente ale părţii bazale a tulpinii de grâu, cu simptome de boală, s-a constatat implicarea a 13..15 specii de fungi implicați în dezvoltarea putregaiului de rădăcină, rata fungilor Fusarium constituind 63,4 şi 31,9%, respectiv, în anii 2005, 2006. Dintre speciile
Fusarium сel mai reprezentativ a fost F. oxysporum var. orthoceras (15,9…32,3%) [7].
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Cercetarea componenței speciilor de fungi care provoacă putregaiul de rădăcinâ la
grâu pe terenurile Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția” (Bălți) în
anii 2006-2009, a demonstrat că indicele de diversitate a speciilor a fost diferit, funcţie
de condiţiile de an şi particularităţile agrotehnice. Cel mai puternic a reacţionat complexul fungic la condiţiile de an pe fondalurile cultură permanentă fertilizată şi cultură permanentă nefertilizată, relevându-se, astfel, instabilitatea agroecologică a acestor
fondaluri. Indicele de dominare a speciei majoritare în condiţii de asolament fertilizat şi
nefertilizat şi în cultura permanentă nefertilizată, este pronunţat detaşat pentru specia F.
oxysporum, ceea ce relevă înalta adaptibilitate a acesteia la diverse condiţii agroecologice. În cultura permanentă fertilizată, indicele de dominare a fost înalt pentru alte specii
Fusarium (cu excepţia anului 2007), sau alte genuri – Alternaria [6].
Conform datelor obținute în anul 2018, pe terenurile Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP), la etapa de maturitate în lapte în complexul
fungic care cauzează putregaiul de rădăcină, speciile Fusarium au constituit 69,3%,
Drechslera spp. – 16,9%, iar la etapa de maturitate în ceară – 45,9% și 34,1%, respectiv. S-a constatat că la etapa de maturitate în lapte, indicele de diversitate a fungilor a
constituit 1,92, iar de dominanţă – 0,49; la etapa de maturitate în ceară – 2,87 şi 0,23,
respectiv. La a doua etapă de studiu, diversitatea micromicetelor a sporit în baza lărgirii
spectrului Fusarium spp. [5]. Astfel, cele menționate denotă că complexul fungic care
provoacă putregaiul de rădăcină la grâul comun este extrem de labil.
În legătura cu complexitatea sistemelor de factori de care depinde apariţia şi
dezvoltarea putregaiului de rădăcină la grâul comun de toamnă, scopul cercetărilor a
constat în stabilirea influenţei etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor de an
asupra componenței speciilor de fungi – agenţi cauzali ai maladiei la grâul comun de
toamnă pe sectorul experimental al IGFPP.
Material și metode
Pentru cercetare (anii 2019-2020) au fost utilizate fragmente de țesuturi prelevate
de la plante de grâu comun de toamnă cu simptome de putrezire a bazei tulpinii. Plantele reprezentau soiurile Moldova 11, Moldova 16, Moldova 66, Odeschi 267 și liniile
de perspectivă L Bas./M 30, L Cub. 101/Bas., L 1/3 x M 30, L M30/M3, L Od.162 x
Nov., L Mirg. X Od. 162.
Izolarea fungilor din plante s-a produs pe mediul Potatoe Dextrosis Agar (PDA)
[11, 12] (Fig. 1). Identificarea speciilor de fungi a fost efectuată în baza analizelor
macro- (forma coloniei, culoarea și densitatea miceliului, prezența sau lipsa stromei)
şi microscopice (forma, dimensiunea conidiilor, prezența/lipsa pereților intracelulari,
etc.) (Fig. 2) [1, 11, 13].
Componența speciilor de fungi care produc putrezirea bazei tulpinii la grâu s-a
stabilit prin cercetarea a 29 tulpini izolate la etapa de alungire a paiului, 188 – la etapa
de coacere în lapte și 214 – la etapa de coacere completă a boabelor în anul 2019 şi 312
– la etapa de coacere completă a boabelor în anul 2020.
Indicele de diversitate a fungilor a fost calculat cu ajutorul formulei Margalef [9]:
DMg = S – 1/ln N (S – numărul speciilor, N – numărul total al izolatelor), iar indicele
de dominanţă – în baza formulei Berger-Parker [2]: d = N max / N (N max – numărul de
izolate al speciei dominante, N – numărul total al izolatelor.
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Soiul Moldova 11
Soiul Odeschi 267
Cultivarea fungilor pe mediu PDA
Figura 1. Izolarea fungilor din partea bazală a tulpinilor de grâu.

Figura 2. Aspecte macro- și microscopice ale unor fungi – agenți cauzali ai putregaiului
de rădăcină la grâu.
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Rezultate şi discuţii
La etapa de alungire a paiului pe rădăcinile şi partea bazală a tulpinii plantelor
de grâu comun de toamnă s-au observat pete punctiforme brunificate. Prin plasarea
fragmentelor de ţesut cu asemenea semne de boală pe mediu nutritiv PDA, iar ulterior –
transferul în eprubete cu mediu nutritiv, analiză macro- şi microscopică, s-au identificat
următoarele specii: Fusarium solani (51,7%), F. equiseti (3%), Cladosporium herbarum
(6,9%), Drechslera sorokiniana (17,2%), Alternaria alternata (10,4%), Nigrospora
maydis (3,5%). Deci la această etapă, cea mai înaltă frecvență s-a înregistrat pentru
speciile Fusarium (62,1%), după care a urmat D. sorokinana (17,2%). Paralel cu
creșterea și dezvoltarea plantelor, petele brunificate s-au transformat în necroze bine
conturate. La etapa de coacere în lapte, a fost stabilită următoarea componență a
fungilor: F. avenaceum (2,1%), F. oxysporum var. orthoceras (3,7%), F. solani (4,8%),
F. sporotrichiella var. tricinctum (2,1%), F. equiseti (2,1%), F. semitectum (1,1%),
F. aquaeductuum (1,6%), C. herbarum (0,5%), D. sorokinana (16,5%), A.alternata
(52,1%), N. maydis (10,1%), iar la etapa de coacere completă – F. avenaceum (3,3%), F.
oxysporum var. orthoceras (17,8%), F. solani (5,1%), F. equiseti (8,4%), F. semitectum
(0,9%), F. aquaeductuum (1,4%), C. herbarum (0,5%), D. sorokinana (38,3%), D.
avenae (8,4%), A. alternata (12,2%), A. consortiale (2,8%), A. radicina (0,9%) (tab. 1).
Tabelul 1. Frecvența fungilor (%) la diferite etape ontogenetice, anul 2019
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Specie
F. avenaceum
F. oxysporum var. orthoceras
F. solani
F. sporotrichiella var. tricinctum
F. equiseti
F. semitectum
F. aquaeductuum
C. herbarum
D. sorokinana
D. avenae
A.alternata
N.maydis

Alungirea paiului,
n = 29
51,7
10,4
6,9
17,2
10,4
3,5

Lapte ceară,
n = 188
2,1
3,7
4,8
2,1
2,1
1,1
1,6
0,5
16,5
3,2
52,1
10,1

Astfel, la etapa de lapte-ceară s-a lărgit spectrul fungilor Fusarium, aceștea fiind
reprezentați de 7 specii, însă rata lor n-a fost prea înaltă și a variat în limitele 1,1 ...
4,8%. Cea mai înaltă frecvență s-a constatat pentru A. alternata (52,1%), după care
au urmat speciile Drechslera (19,7%). A fost semnificativă și frecvența ciupercii
N. maydis (10,1%), cu saprofitism pronunțat, dar cu mare influența de depreciere a
boabelor. În anul 2019 la aceasta etapă, comparativ cu etapa precedentă, a crescut
semnificativ frecvența fungilor Fusarium (de la 17,5% la 36,9%), în special a speciei
F. oxysporum var. orthoceras (17,8%). S-a mărit și rata speciilor Drechslera (46,7%),
frecvenţa speciei A. alternata diminuându-se însă până la 12,2%. În anul 2020, la
etapa de coacere completă a boabelor, rata ciupercilor Fusarium a constituit 68,3%,
ponderea cărora a fost determinată, în special, de F. equiseti (35,3%) şi F. oxysporum
var. orthoceras (19,9%) (tab. 2).
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Creşterea semnificativă a ratei speciei F. equiseti pe timp de secetă pronunţată
înregistrată în anul 2020, precum şi în condiţii de temperatură înaltă (anul 2017) [8] ar
putea fi explicată prin particularităţile structurale ale ciupercii – prezenţa lanţurilor de
clamidospori cu pereţi foarte rezistenţi (Fig. 1), care probabil îi asigură o rezistenţă
înaltă la condiţii nefavorabile. Despre extinderea şi mărirea patogenităţii ciupercii
F. equiseti odată cu sporirea concentraţiei de СО2 în atmosferă din ultimul timp, se
menţionează şi în lucrarea unor autori italieni [3].
Tabelul 2. Frecvența fungilor (%) la etapa de coacere completă a boabelor de grâu
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Specie
F. avenaceum
F. oxysporum
F. oxysporum var. orthoceras
F. moniliforme var. lactis
F. solani
F. javanicum
F. equiseti
F. sambucinum var. minus
F. lateritium
F. semitectum
F. aquaeductuum var. dimerum
F. microcera
C. herbarum
D. sorokinana
D. avenae
D. graminea
A. alternata
A. consortiale

Figura 3. Lanţuri de clamidospori
la fungul F. equiseti.

2019, n = 214

2020, n = 312

3,3
0.9
17,8
5,1
8,4
0,9
1,4
0,5
38,3
8,4
12,2
2,8

19,9
1,3
4,5
0,3
35,3
1,9
0,3
1,3
3,2
0,3
0,3
7,4
12,2
1,3
9,3
-

S-a constatat că indicele de diversitate
a fungilor a constituit 1,49; 2,10 și 2,05, iar
a dominanței – 0,52; 0,52 și 0,38, respectiv,
etapelor de alungire a paiului, coacere în
lapte și coacere completă a boabelor (tab. 3).
În anul 2019, la prima etapă ontogenetică în
complexul fungic a dominat F. solani, la a 2-a
– A. alternata, la a 3-a etapă – D. sorokiniana,
iar în anul 2020 la etapa de coacere tehnică
a predominat ciuperca F. equiseti – la nivel
comparabil cu indicele de dominanţă pentru
D. sorokiniana în anul 2019.

Din datele prezentate rezultă că etapa de dezvoltare a plantelor şi condiţiile climatice
ale anului influențează în mare măsură complexul fungic care produce putrezirea bazei
tulpinii la grâu, ceea ce denotă labilitatea lor înaltă la schimbarea substratului nutritiv
al plantei-gazdă şi factorilor ambientali.
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Tabelul 3. Diversitatea şi dominanţa fungilor care produc putrezirea rădăcinii în
ontogeneza plantelor de grâu comun de toamnă
Anul 2019
Indice
Diversitate – Margalef
Dominanţă – Berger-Parker
Specia dominantă:

Alungirea
paiului,
n = 29

Lapte-ceară,
n = 188

1,49
0,52
F. solani

2,10
0,52
A. alternata

Coacere
completă a
boabelor,
n = 214
2,05
0,38
D. sorokiniana

Anul 2020
Coacere completă
a boabelor,
n = 312
2,61
0,35
F. equiseti

Concluzii
În inițierea și dezvoltarea putregaiului de rădăcină la grâul comun de toamnă
sunt implicați numeroși fungi care reprezintă specii și genuri diferite de micromicete –
Fusarium spp., Alternaria spp., Drechslera spp., Cladosporium spp., Nigrospora spp.
În evoluția creșterii și dezvoltării plantelor, diversitatea și dominanța speciilor
se schimbă, ceea ce denotă labilitatea complexului fungic la schimbarea substratului
de nutriție. La etapa de maximă manifestare a bolii – coacere completă a boabelor,
spectrul fungic a fost dominat de D. sorokiniana în anul 2019 F. equiseti – în anul
2020. Mărirea frecvenţei ciupercii F. equiseti în condiţii nefavorabile de mediu poate fi
o dovadă a capacitatăţii mai înalte de adaptibilitate a acesteia, ceea ce urmează de luat
în considerare la elaborarea măsurilor de protecție.
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IDENTIFICAREA INSECTELOR INFECTATE CU FITOPLASMĂ ÎN
DECURSUL PERIOADEI DE VEGETAȚIE A TOMATELOR
Bahșiev Aighiuni, Zamorzaeva Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
Rezumat

Diagnosticul molecular al fitoplasmei în insectele din ordinul Hemiptera, vectori potențiali
ai patogenului, a fost efectuat în perioada de vegetație a tomatelor. În paralel, plantele
de tomate au fost analizate la prezența ′Candidatus Phytoplasma solani’. S-a determinat
dinamica pozitivă a apariției ′Ca. P. solani’ la insecte și plante în decursul creșterii și
dezvoltării tomatelor. La etapele inițiale ale vegetației a fost constatată lipsa patogenului
′Ca. P. solani’, iar la sfârșitul perioadei de vegetație nivelul infecției a atins valoarea de
aproximativ 58% la insecte și 70% la plantele de tomate. Prezența patogenului ′Ca. P.
asteris’ nu a fost stabilită.
Cuvinte cheie: ′Candidatus Phytoplasma solani’, ′Candidatus Phytoplasma asteris’,
diagnosticul molecular, insecte, tomate, perioada de vegetație.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Bahșiev Aighiuni, Institutul de Genetică, Fiziologie şi
Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova;
e-mail: aighiuni93@mail.ru; tel. +373-78-937676

Introducere
Fitoplasmele sunt microorganisme cu răspândire largă ce pot infecta peste 1000 de
specii de plante, provocând daune semnificative asupra creșterii și dezvoltării plantelor
a numeroaselor culturi agricole de importanță economică majoră, afectând calitatea
și cantitatea produselor [10]. În pofida distribuției largi, etiologia bolilor cauzate de
fitoplasme nu a fost cunoscută un timp îndelungat și se consideră că agenții cauzali ai
fitoplasmozei sunt virusurile [2]. Doar în anul 1967, datorită dezvoltării microscopiei
electronice, natura agenților patogeni a fost determinată de un grup de cercetători
japonezi [5]. Unele caracteristici ale acestor microorganisme, cum ar fi absența peretelui
celular și a multor căi de biosinteză a unor metaboliți importanți, nu permit fitoplasmelor
să existe în condiții naturale independent de organismul gazdă [8]. Fitoplasmele
parazitează floemul plantelor și unele organe ale insectelor (glande salivare, intestine,
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hemocel), care sunt transmițătorii lor. Aceste insecte în principal fac parte din ordinul
Hemiptera și aparțin familiilor Cicadellidae, Fulgoridae, Psyllidae [15]. Majoritatea
insectelor vector a fitoplasmei aparțin subfamiliei Deltocephalinae. S-a constatat,
că un rol important în răspândirea fitoplasmozei îl joacă specificitatea proteinelor
membranare a fitoplasmelor pentru celulele organismului gazdă [12]. Microorganismele
se înmulțesc în glandele salivare ale insectelor, dar nu toate fitoplasmele sunt capabile
să depășească toate cele 3 bariere (lamina, plasmalemă bazală și apicală) pentru a
infecta o nouă plantă. Astfel, identificarea fitoplasmei în corpul insectei nu confirmă
faptul, că această insectă este transmițătoare a bolii, ci doar indică că este purtătoare
de fitoplasmă [9]. De asemenea, unele plante perene, cum ar fi Convolvulus arvensis și
Urtica dioica, contribuie la răspândirea fitoplasmei, deoarece insectele vector iernează
pe părțile subterane ale acestor plante [10]. Transmiterea fitoplasmei de la insectă la
plantă are loc atunci când insectele se alimentează cu substanțele organice din floem,
după care poate urma perioada latentă, sau de incubație, ce durează de la câteva zile la
câteva luni, în funcție de specia gazdă. La această etapă, are loc creșterea concentrației
de fitoplasmă în plantă până la nivelul ce permite infectarea a unei noi insecte [7].
Unul dintre factorii cheie care influențează multiplicarea fitoplasmei la acest stadiu este
temperatura mediului ambiant [12].
Factorii esențiali pentru răspândirea fitoplasmei sunt relațiile dintre fitopatogen,
plantă și insecta gazdă, care pot fi foarte specifici. Transmiterea unei anumite specii
de fitoplasmă depinde în special de specia insectei și plantei-gazdă, precum și tipul de
nutriție (monofagă sau polifagă) [13]. Astfel, identificarea și studiul relației dintre insecte,
plante și fitoplasme este un instrument util în monitorizarea situației epidemiologice.
La fel, utilizarea unor metode sigure și rapide pentru identificarea agenților patogeni
permite reducerea pierderilor economice [2]. Determinarea fitoplasmelor în plante și
insecte este dificilă prin faptul, că celulele lor au o structură pleomorfă; prin urmare,
este destul de complicat să le identificăm cu precizie folosind microscopia electronică
[11]. De asemenea, este dificil de a identifica fitoplasmele prin cultivarea in vitro.
Cultivarea acestor microorganisme pe unele medii artificiale nu permite identificarea
specifică a fitoplasmelor, deoarece acestea nu formează colonii specifice [3]. Astfel,
utilizarea metodelor moleculare, în special a PCR, permite de a determina într-un mod
rapid și sigur prezența specifică a infecției fitoplasmice [4].
Scopul cercetării a constituit în identificarea speciilor de fitoplasme ′Candidatus
Phytoplasma solani’ și ′Candidatus Phytoplasma asteris’ la insectele din ordinul
Hemiptera pe parcursul perioadei de vegetație a tomatelor.
Materiale și metode
Diagnosticul molecular al fitoplasmei a fost efectuat la insectele din ordinul
Hemiptera, care sunt posibile purtătoare ai infecției ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’
și la plantele de tomate. Analiza plantelor de tomate și a insectelor a fost efectuată
pe parcursul perioadei de vegetație a tomatelor din luna mai până în septembrie (anii
2018-2019). Colectarea insectelor s-a realizat prin două metode: prin cosirea cu fileul
entomologic de-a lungul câmpului de tomate și folosind capcane adezive de culoare
galbenă în solar sau câmp. Culoarea galbenă a capcanelor adezive a fost aleasă deoarece
este mai atractivă pentru insectele din familia Cicadellidae la toate etapele de dezvoltare
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[1]. Insectele capturate au fost numerotate și ADN-ul din fiecare insectă din ordinul
Hemiptera a fost izolat folosind ADN-zol. Extragerea ADN-ului din plantele de tomate
a fost realizată prin metoda alcalină-expres [6]. Determinarea moleculară a agenților
patogeni la plantele de tomate și insecte a fost efectuată utilizând metoda nested-PCR
sau multiplex-PCR cu primeri specifici pentru ′Ca. P. solani’ și ′Ca.P.asteris’ (tab. 1).
Au fost selectate condițiile optimale pentru analiza moleculară a insectelor.
Reacția de amplificare a decurs conform următorului program: I - 94°C 5’; II - 94° C
30”, 58°C 30”, 72°C 30 «× 45 (1 rundă) sau × 30 (2 rundă); III - 72° C 10 ‚; IV - 4°C
Înregistrarea rezultatelor a fost realizată prin intermediul electroforezei a produșilor de
amplificare colorați cu bromură de etidiu (soluție tampon 1 × TBE, gel de agaroză 1,5%)
cu vizualizărea ulterioară în UV. Mărimea fragmentelor amplificate a fost stabilită,
folosind marcherii moleculari „GeneRuler 1kb DNA Ladder” sau „O’GeneRuler100
bp DNA LadderPlus”.
Tabelul 1. Primerii utilizați în diagnosticul fitoplasmelor
Primer

5ʹ-3ʹ secvența

Runda

cpn421F

AGCGCAAAGTATGATTCATCGTGG

1

cpn421R

AAGAGGTAAAATTTCTTGGATCGTGC

1

cpn200F

TTAAAGAAGGGATCGAACTTGC

2

cpn200R

AAAACTTTTGGACTCATCGACA

2

cpnA549F

ACTAACGATAAAGCAGGAGATGG

1

cpnA549R

AGCTACCAAAACCCCTAAAACT

1

cpnA261F

ATGCAGGAGCTAATCCTGTTTT

2

cpnA261R

CGTACTGCAATCCTTCAACAAC

2

Fragment
(p.b.)
421
200
549
261

Specia
′Ca. P.
solani’

′Ca. P.
asteris’

Rezultate și discuții
Analiza moleculară a infectării insectelor și a plantelor de tomate cu fitoplasme a
fost efectuată în patru etape: I – în solar unde au fost cultivate răsadurile de tomate, în a
treia decadă a lunii mai; II – după plantarea tomatelor în câmp în prima jumătate a lunii
iunie; III – în perioada de vegetație a tomatelor cultivate în câmp (iulie-august); IV – la
sfârșitul perioadei de vegetație a tomatelor în câmp, la mijlocul lunii septembrie (tab. 2).
Tabelul 2. Rezultatele identificării ′Ca. P. solani’ la insecte pe parcursul perioadei de
vegetație a tomatelor

I

Mai, răsaduri (solariu)

5

0

0

%
plantelor de
tomate
infectate
0

II

Iunie, începutul perioadei de
vegetație

25

0

0

0

III

Iulie-august, maturarea fructelor

48

7

14.6

44.9

IV

Septembrie, sfârșitul perioadei de
vegetație

12

7

58.3

69.6

Etapa

88

Luna /
Etapa de vegetație

Numărul insectelor
Analizate

Infectate

%
insectelor
infectate
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Inițial, diagnosticul molecular a fost efectuat la insectele capturate în solar în luna
mai. În decursul unei săptămâni, doar cinci insecte din ordinul Hemiptera au fost prinse
în capcane adezive de culoare galbenă. S-a constatat, că nici una dintre insectele analizate nu a fost infectată cu patogenul ′Ca. P. solani’ (tab. 2). Plantele de tomate (răsaduri)
în solar de asemenea nu au fost infectate cu ′Ca. P. solani’. Aceasta poate fi explicat cu
faptul, că transmiterea fitoplasmei prin semințele de tomate a soiurilor analizate nu a
fost evidențiată și necesită un studiu suplimentar [2].
În continuare, s-a efectuat analiza prezenței fitoplasmei la potențialele insecte vector după plantarea răsadului de tomate în câmp. În primul rând, la începutul perioadei
de vegetație a plantelor cultivate în câmp s-a constatat un număr redus de insecte din
ordinul Hemiptera. Diagnosticul molecular a demonstrat, că aceste nu au fost infectate
cu′Ca. P. solani’ (tab. 2). Analiza plantelor de tomate în prima jumătate a lunii iunie
de asemenea nu a determinat prezența infecției ′Ca. P. solani’. Astfel, putem constata
absența infecției fitoplasmice la tomate pe loturile experimentale după plantarea răsadurilor în câmp.
Diagnosticul molecular al patogenului ′Ca. P. solani’ a permis identificarea inițială
a infecției la trei din 36 insecte analizate (fig. 1, tab. 2), capturate în câmp, folosind
capcanele adezive sau prin cosirea cu fileul entomologic în lunile iulie-august.

Figura 1. Rezultate nested-PCR (fragmentul detectat 200 p.b.) cu primeri specifici pentru
′Ca. P. solani’ pe ADN-ul izolat de la insectele capturate în câmp în lunile iulie-august. M
– marcher molecular, Cn - control negativ al amplificării.

Suplimentar a fost efectuată analiza prin metoda multiplex-PCR pentru a determina simultan prezența agenților patogeni ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’ în insectele
colectate în lunile iulie-august. Datele obținute sunt prezentate în figura 2 și tabelul
2. S-a constatat, că o treime din insectele analizate sunt infectate cu ′Ca. P. solani’.
Infecția ′Ca. P. asteris’ nu a fost detectată în nici una dintre probele de ADN analizate.
Diagnosticul molecular al plantelor de tomate pe parcursul lunilor iulie-august a determinat prezența infecției ′Ca. P. solani’ la 44,9% din plantele analizate.

Figura 2. Rezultatele multiplex-PCR (fragmentul detectat 200 p.b., fragmentul preconizat
261 p.b.) cu primeri specifici pentru ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’ pe ADN-ul izolat din
insectele capturate în câmp în lunile iulie-august. M - marcher molecular, Cn - control negativ
al amplificării.
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Diagnosticul molecular al insectelor capturate la sfârșitul perioadei de vegetație
(mijlocul lunii septembrie) a făcut posibilă determinarea prezenței ′Ca. P. solani’ la 58,3%
de insecte-potențiali vectori (fig. 3, tab. 2). Patogenul ′Ca. P. asteris’ nu a fost identificat
în probele de ADN extrase din insectele analizate. Rezultatele analizei moleculare a
plantelor a demonstrat prezența infecției ′Ca. P. solani’ la 69,6% de tomate.

Figura 3. Rezultate multiplex-PCR (fragmentul detectat 200 p.b., fragmentul preconizat
261 p.b.) cu primeri specifici pentru ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’ în baza ADN-ului izolat
din insectele capturate la mijlocul lunii septembrie. M – marcher molecular, Cn- control
negativ al amplificării.

Analizând datele obținute, se poate observa creșterea semnificativă a numărului
insectelor din ordinul Hemiptera infectate cu fitoplasmă la sfârșitul peroadei de
vegetație a tomatelor cultivate în câmp comparativ cu etapa de maturare a fructelor.
Anume, în luna septembrie 7 din 12 insecte analizate (58,3%) au fost infectate cu ′Ca.
P. solani’. În timp ce în lunile iulie-august au fost infectate cu fitoplasmă doar 14,6%.
Rezultatele analizelor moleculare ne permit să afirmăm, că infecția ′Ca. P. solani’
detectată în unele insecte din ordinul Hemiptera în lunile iulie, august și septembrie,
este prezentă și la plantele de tomate pe loturile experimentale ale institutului, în timp ce
′Ca. P. asteris’ lipsește. Aceste rezultate sunt în concordanță cu datele prezentate anterior
despre prezența ′Ca. P. solani’ și absența ′Ca. P. asteris’ în plantele de tomate cultivate
pe câmpul experimental [14]. Insectele din ordinul Hemiptera, în care a fost identificată
infecția ′Ca. P. solani’, pot fi considerate ca potențiali vectori ai acestui agent patogen.
Concluzii
Diagnosticul molecular al fitoplasmei ′Ca. P. solani’ a confirmat prezența acestui
agentul patogen în insectele din ordinul Hemiptera și plantele de tomate, procentul de
infectare, fiind dependent de perioada de vegetație.
La etapele timpurii ale creșterii și dezvoltării tomatelor agentul patogen ′Ca. P.
solani’ nu a fost identificat în răsaduri sau plantele juvenile transplantate în câmp (luna
mai), precum și în insectele capturate în solariu sau câmp în acea perioadă.
Insectele capturate în lunile iulie-august au fost infectate cu ′Ca. P. solani’ în
proporție de 14,6%. Un procent mai înalt de infectare a fost stabilit la sfârșitul perioadei
de vegetație (luna septembrie), astfel în 58,3% din numărul total de insecte analizate a
fost identificat patogenul ′Ca. P. solani’.
Prezența ′Ca. P. asteris’ nu a fost detectată probele de ADN izolate din insectele
capturate în câmpul de tomate.
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IHTIOFAUNA LACURILOR DE ACUMULARE DUBĂSARI ȘI
COSTEȘTI-STÂNCA ȘI RECOMANDĂRI DE VALORIFICARE A
RESURSELOR PISCICOLE
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenția, Zubcov Elena, Usatîi
Marin, Crepis Oleg, Șaptefrați Nicolae
Institutul de Zoologie
Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor ihtiofaunei celor mai mari lacuri de acumulare
din Republica Moldova (Dubăsari de pe fl. Nistru și Costești-Stânca de pe r. Prut) în
condițiile modificărilor climatice și a intensificării presingului antropic. Este demonstrată
starea de modificare profundă a ihtiocenozei lacului de acumulare Dubăsari, în care domină
speciile de talie mică (speciile de guvizi, oblețul, boarța, undreaua, ecoforma bibanului de
litoral ș.a.), ceea ce indică necesitatea stringentă de efectuare a măsurilor ameliorative de
populare cu specii economic valoroase de pești. Ponderea mai mare a speciilor oxifile și
reofile de pești în capturile piscicole din lacul de acumulare Costești-Stânca relevă o stare
ecologică mai favorabilă a acestui ecosistem comparativ cu acumularea Dubăsari.
Cuvinte cheie: ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate,
valorificarea resurselor piscicole
Depus la redacţie01 decembrie 2020
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MD – 2028, Chișinău, Republica Moldova, e-mail: bulatdm@yahoo.com;
tel. + 373 22 73 99 18.

Introducere
Cele mai mari artere acvatice ale țării, fluviul Nistru și râul Prut, sunt
transfrontaliere, bunăstarea lor reflectându-se direct asupra diversității și securității
biologice macroregionale, siguranței agroalimentare și sănătății populației. Din această
cauză, evaluarea stării actuale a fondului piscicol din marile lacuri construite pe
cursul râurilor transfrontaliere (lacul de acumulare Dubăsari de pe fluviul Nistru și
lacul de acumulare Costești-Stânca de pe râul Prut), identificarea soluțiilor eficiente
privind conservarea și protecția diversității ihtiofaunistice și restabilirea capacității
bioproducționale, devine o prioritate de ordin nu numai național, dar și interstatal [1,
2, 6, 7].
Materiale și metode de cercetare
Prelevările de material ihtiologic s-au efectuat în ecosistemele lacurilor de
acumulare Dubăsari și Costești-Stânca în anul 2020. Determinarea și analiza materialului
ihtiologic s-a efectuat prin utilizarea metodelor clasice ecologice și ihtiologice [3, 4, 5,
6, 10]. Datele obținute au fost prelucrate statistic, utilizând programul Excel – 2007.
Valorile indicilor ecologici analitici și sintetici exprimă următoarele semnificații*:
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D1 Subrecedente: <1,1%
C1 Accidentale: < 25%
D2 Recedente: 1,1%-2%
W1 Accidentale: <0,1%
D3 Subdominante: 2,1%-5% C2 Accesorii:25,1%-50%
W2-W3 Accesorii:0,1%-5%
C3 Constante: 50,1%-75%
D4 Dominante: 5,1%-10%
W4-W5 Caracteristice:5,1%-100%
C4 Euconstante:75,1%-100%
D5 Eudominante: >10%
*Notă: D-dominanța, C-constanța, W-indicele de semnificație ecologică

Rezultate și discuții
Pescuiturile științifice de control efectuate în anul 2020 cu ajutorul năvodului
pentru puiet în lacul de acumulare Dubăsari au pus în evidență 24 de specii de pești,
aparținând la 5 ordine și 7 familii (ord. Cypriniformes cu fam. Cyprinidaeși Cobitidae;
ord. Siluriformes cu fam. Siluridae; ord. Gasterosteiformes cu fam. Gasterosteidae; ord.
Sygnathiformes cu fam. Sygnathidae; ord. Perciformes cu fam. Percidae și Gobiidae).
În lacul de acumulare Costești-Stânca au fost identificate 23 de specii de pești aparțind
la 4 ordine și 6 familii (lipsind doar Ord. Sygnathiformes cu Fam. Sygnathidae).
Diversitatea specifică mai mare a lacului Dubăsari (24 sp.), exprimată prin
valoarea mai mare a indicelui de diversitate Shannon (Hs=3,58), comparativ cu
acumularea Costești-Stânca se datorează numeroaselor specii interveniente de pești,
precum sunt speciile de guvizi și undreaua (Tab. 1). De asemenea, grație reabilitării
populației speciei endemice a bazinului nistrean, precum este vârezubul.
Tabelul 1. Indicatorii calitativi și cantitativi obținuți în anul 2020 în rezultatul
pescuiturilor de control din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca cu
ajutorul năvodului pentru puiet (l=5m, 5x5mm, dtriere=10 m)
Indicator

1.
3.
4.
5.
6.
7.

Numărul de specii
Indicele de diversitate Shannon (Hs)
Echitabilitatea(e)
Indicele Simpson (Is)
Densitatea (exp./ha)
Biomasa (kg/ha)

Lacul de acumulare
Dubăsari

Lacul de acumulare
Costești-Stânca

24
3,58
0,78
0,13
1564,44
20,48

23
3,35
0,74
0,15
2140,0
29,02

Indicii ecologici sintetici sunt reprezentați prin următoarele valori: pentru lacul
de acumulare Dubăsari indicele de diversitate Shannon (Hs=3,58); indicele Simpson
(Is=0,13); echitabilitatea (e=0,78); pentru lacul de acumulare Costești-Stânca indicele
de diversitate Shannon (Hs=3,35); indicele Simpson (Is=0,15); echitabilitatea (e=0,74).
Astfel, o diversitate specifică mai mare a unui ecosistem nu este neapărat un indicator
ferm al stării ecologice mai bune, valoarea fiind adesea provocată de procesele active
de expansiune (grație modificărilor climatice și a fenomenului de bioinvazie) sau de
activitățile de translocare antropică [1].
Parametri cantitativi pentru anul 2020 în zona de litoral a lacul de acumulare
Dubăsari demonstrează o densitatea numerică de 1564,44 exp./ha și o biomasă de 20,48
kg/ha, iar pentru lacul de acumulare Costești-Stânca densitatea numerică constituie
2140,44 exp./ha și o biomasă piscicolă de 29,02 kg/ha.
În baza capturilor sub aspect ponderal, putem afirma că cel mai înalt aport
productiv în structura ihtiocenozelor ambelor lacuri de acumulare este adus de speciile
euritope oportuniste de talie mică și medie. Astfel, pentru lacul de acumulare Dubăsari
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speciile eudominante (D5) și dominante (D4) de pești sunt:Perca fluviatilis (Linnaeus,
1758) (D5=22,87%), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (D5=22,73%);Rutilusrutilus
(Linnaeus, 1758) (D4=9,38%) șiSyngnathusabasterRisso, 1827 (D4=5,4%) (Tabel 2).
Specia euconstantă (C4) cu cea mai înaltă frecvență de întâlnire în capturile piscicole
din anul 2020 a fost Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (C=66,7%), cu un polimorfism
ecologic evident, formând ecofenul de litoral deosebit de numeros în ecosistem.
Conform semnificației ecologice, speciile caracteristice (W4 și W5) în capturile
cu năvodul pentru puiet în ecosistemul lacul de acumulare Dubăsari în anul 2020 sunt:
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (W5=15,2%) șiAlburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
(D5=10,6%).Oblețul euritop, numeros în toate ecosistemele naturale ale Republicii
Moldova, este un indicator ferm al deficitului speciilor ihtiofage obligatorii de pești,
populațiile cărora sunt afectate în mod deosebit de fenomenul braconajului (Tab. 2).
Tabelul 2. Indicii ecologici analitici ai capturilor piscicole din lacul de acumulare
Dubăsari în anul 2020
Specia
D%
C%
W%
1 Perca fluviatilis(Linnaeus, 1758)
22,87
66,7
15,2
2 Alburnus alburnus(Linnaeus, 1758)
22,73
46,7
10,6
3 Rutilusrutilus(Linnaeus, 1758)
9,38
46,7
4,4
4 SyngnathusabasterRisso, 1827
5,40
33,3
1,8
5 Neogobiusfluviatilis(Pallas, 1814)
4,97
50,0
2,5
6 Rhodeusamarus(Bloch, 1782)
4,83
30,0
1,4
7 Neogobiusgymnotrachelus (Kessler, 1857)
3,98
36,7
1,5
8 Rutilusfrisii (Nordmann, 1840)
3,69
13,3
0,5
9 Aspiusaspius(Linnaeus, 1758)
3,27
26,7
0,9
10 Carassiusauratussensulato
3,27
23,3
0,8
11 Cobitistaeniasensulato
2,84
30,0
0,9
12 Abramis brama (Linnaeus, 1758)
2,56
23,3
0,6
13 Neogobiuskessleri(Gunther, 1861)
2,27
20,00
0,45
14 Sanderlucioperca(Linnaeus, 1758)
1,70
26,7
0,5
15 Leuciscusleuciscus (Linnaeus, 1758)
1,42
10,0
0,1
16 Neogobiusmelanostomus (Pallas, 1814)
1,28
26,7
0,3
17 Proterorhinussemilunaris (Heckel, 1837)
0,85
13,3
0,1
18 Pseudorasboraparva(Temminck et Schlegel, 1842)
0,57
6,7
0,0
19 Abramis sapa (Pallas, 1814)
0,43
3,3
0,0
20 Vimbavimba (Linnaeus, 1758)
0,43
6,7
0,0
21 CyprinuscarpioLinnaeus, 1758
0,43
10,0
0,0
22 Scardiniuserythrophthalmus(Linnaeus, 1758)
0,28
6,7
0,0
23 Silurusglanis(Linnaeus, 1758)
0,28
6,7
0,0
24 Pungitiusplatygaster (Kessler,1859)
0,28
3,3
0,0

Pescuiturile științifice de control în lacul de acumulare Costești-Stânca efectuate
cu ajutorul năvodului pentru puiet în anul de referință au pus în evidență următoarele
specii dominante (D4) și eudominante de pești (D5): Perca fluviatilis (Linnaeus,
1758) (D5=27,1%), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (D5=21,5%), Rutilusrutilus
(Linnaeus, 1758) (D5=14,8%) și Gymnocephaluscernuus (Linnaeus, 1758) (D4=7,2%)
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(Tab.3). Specii euconstante (C4) devin Rutilusrutilus (Linnaeus, 1758) (C4=80,0%),
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (C4=70,0%), și Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)
(C4=60,0%), iar caracteristice, conform semnificației ecologice (W4 și W5), devin
aceleași specii de talie mică și medie, euritope și cu un polimorfism ecologic accentuat
ca: Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (W5=16,3%), Alburnus alburnus (Linnaeus,
1758)(W4=15,1%) și Rutilusrutilus(Linnaeus, 1758) (W4=11,8%).
Tabelul 3. Indicii ecologici analitici ai capturilor piscicole din lacul de acumulare
Costești-Stânca în anul 2020
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23

Specia
Perca fluviatilis(Linnaeus, 1758)
Alburnus alburnus(Linnaeus, 1758)
Rutilusrutilus(Linnaeus, 1758)
Gymnocephaluscernuus(Linnaeus, 1758)
Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Aspiusaspius(Linnaeus, 1758)
Sanderlucioperca(Linnaeus, 1758)
Romanogobiovladykovi (Fang, 1943)
Neogobiusfluviatilis(Pallas, 1814)
Carassiusauratussensulato
Squaliuscephalus(Linnaeus, 1758)
Rhodeusamarus(Bloch, 1782)
Barbusbarbus(Linnaeus, 1758)
Neogobiusgymnotrachelus (Kessler, 1857)
Abramis sapa (Pallas, 1814)
Vimbavimba (Linnaeus, 1758)
CyprinuscarpioLinnaeus, 1758
Cobitistaeniasensulato
Pseudorasboraparva (Temminck et Schlegel, 1842)
Pungitiusplatygaster (Kessler,1859)
Proterorhinussemilunaris (Heckel, 1837)
Silurusglanis(Linnaeus, 1758)
Neogobiuskessleri(Gunther, 1861)

D%
27,1
21,5
14,8
7,2
4,2
4,0
3,7
3,5
3,5
3,0
1,9
1,8
1,3
1,0
0,8
0,8
0,8
0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

C%
60,0
70,0
80,0
45,0
35,0
35,0
35,0
35,0
30,0
35,0
25,0
20,0
25,0
10,0
15,0
15,0
25,0
10,0
10,0
5,0
10,0
5,0
5,0

W%
16,3
15,1
11,8
3,3
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
0,5
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

De menționat abundența înaltă a speciilor oxifile, care în calitate de bioindicatori
relevă o calitate înaltă a apei lacului de acumulare Costești-Stânca, precum sunt:
Gymnocephaluscernuus (Linnaeus, 1758) (D4=7,2%) și Romanogobiovladykovi (Fang,
1943) (D3=3,5%), valorile obținute ne fiind constatate în alte ecosisteme acvatice [1].
De menționat abundențele satisfăcătoare ale speciilor reofile native de pești în lacul
de acumulare Costești-Stânca, precum mreana comună, cleanul, morunașul, ocheana
ș.a., care, de asemenea, sunt indicatori fermi ai unei stări ecologice mai favorabile,
comparativ cu ecosistemul lacului de acumulare Dubăsari [1, 2].
Rămâne îngrijorătoare creșterea bruscă a ponderii carasului argintiu în capturile
cu plasele staționare, ceea ce anterior nu se constata [1, 8] (Fig.1, Fig. 2).
Astfel, dacă în capturile cu plasele staționare (latura ochiului 40x40 mm) din lacul
de acumulare Costești-Stânca, în anii 2012-2013 ponderea carasului argintiu constituia
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5,2 %, atunci în anul 2020 eaa crescut până la 34,1%. În lacul de acumulare Dubăsari
tabloul ponderal al acestei specii s-a inversat, respectiv, în anii 2006-2014 valoarea
dominanței a fost de D5=20,09%, iar în prezent aceasta practic s-a redus de două ori
D5=12,7%, demonstrând trecerea speciei în faza de stabilizare populațională și integrare
în structura ihtiocenotică a lacului [1] (Fig. 1, Fig. 2).
Procesul activ de limnificarea biotopului laculuide acumulare Dubăsari a condus
la stabilirea unor condiții favorabile de reproducere și nutriție pentru unele specii
euritope de pești, ale căror habitate sunt nemijlocit legate de desișurile de macrofite
(de exemplu, știuca, roșioara, boarța, carasul argintiu, babușca, crapul ș.a.). Cu toate
acestea, dinamica efectivelor variază semnificativ și depinde mult de talia speciilor și
succesul reproductiv din anumiți ani (acesta din urmă fiind dependent de nivelul apei).

Figura 1. Ponderile speciilor de pești în capturile cu plasa staționară (40mmx40mm)
din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca în anul 2020

Astfel, decalajul între biomasa reală și productivitatea piscicolă a ecosistemului
este deosebit de evidentă în lacul de acumulare Dubăsari, fiind un indicator important
pentru evidențierea perturbărilor provocate de factorul antropic. Drept exemplu tipic

Figura 2. Ponderile speciilor de pești în capturile cu plasa staționară (40mmx40mm)
din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca
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poate servi populația de știucă din lacul de acumulare Dubăsari, care profită în prezent de
extinderea habitatelor caracteristice și de abundența resurselor trofice. În pofida acestui
fapt, din cauza instabilității regimului hidrologic în timpul înmulțirii, braconajului și
lipsei statutului de protecție în perioada de reproducere (luna martie), populația de
știucă nu are o dinamică pozitivă a efectivelor populaționale, dimpotrivă –se constată
o depresie numerică [1]. Astfel, dacă abundența relativă a știucii în capturile cu plasele
staționare (dimensiunile laturii ochiului 40mmx40mm) în anii 2006-2014 era de 10,6
%, atunci în cele din 2020 valoarea a scăzut dramatic până la 0,9 % (Fig. 1, Fig. 2).
De menționat că, precipitațiile abundente în lunile iunie-iulie din anii 2018-2020
pe teritoriul Republicii Moldova au provocat sporuri populaționale semnificative în
grupele tinere de vârstă la speciile fitofile de talie mare cu perioadă reproductivă medietârzie, precum este somnul european și crapul european, însă factorul determinant
care limitează rata de supraviețuire a acestora pe viitor, rămâne a fi amploarea mare a
pescuitului ilicit.
Acest fapt poate fi demonstrat la analiza capturilor din plasele staționare cu
dimensiuni mai mari ale laturii ochiului (60mmx60mm), unde se constată o reducere
semnificativă a structurii specifice, cât și a efectivelor absolute pentru fiecare specie în
parte (Fig. 3, Tab. 4).

Figura 3. Ponderile speciilor de pești în capturile cu plasa staționară (60mmx60mm)
din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca în anul 2020

Din tabelul 4 constatăm lipsa în capturile piscicole din anul 2020 a complexului
speciilor introducente de ciprinide asiatice, precum este sângerul, novacul și cosașul,
ceea ce indică neefectuarea lucrărilor de populare cu specii economic valoroase în
ultimii ani și, respectiv, ratarea unor producții piscicole înalte, precum și lipsa oricăror
lucrări de combatere a fenomenelor periculoase de ”înflorire algală” și ”îmburuienare”
a ecosistemelor lacurilor de acumulare mari din Republica Moldova.
De menționat că în urma construcțiilor lacurilor de acumulare (Dubăsari și CosteștiStânca) pe fl. Nistru și r. Prut, s-a format și extins o nișă spațială necaracteristică
speciilor de râu - zona pelagică și de litoral, unde, în condiții de stagnare a apei, are loc
o dezvoltare vertiginoasă a fitoplanctonului, zooplanctonului și a macrofitelor, ceea ce
impune efectuarea sistematică a lucrărilor de ameliorare biologică și creează suplimentar
perspective majore de valorificare economică a acestor ecosisteme [1, 7]. Spre exemplu,
dacă, în medie pe perioada de vegetație a anului 2020, în lacul Costești-Stânca avem
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Tabelul 4. Efectivul absolut al speciilor de pești capturate cu plasele staționare cu
dimensiunile laturii ochiului: 40mmx40mm și 60mmx60mm.
lacul de acumulare lacul de acumulare
Costești-Stânca
Dubăsari
Ndr.
Specia
40 mm x
40 mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Esoxlucius - știuca
Abramis brama - plătica
Abramis sapa - ocheana
Vimbavimba - morunașul
Aspiusaspius - avatul
Cyprinuscarpio - crapul
Carassiusgibelio – carasul argintiu
Chondrostomanasus- scobarul
Rutilusfrisii- vârezubul
Rutilusrutilus- babușca
Scardiniuserythrophthalmus - roșioara
Squaliuscephalus - cleanul
Silurusglanis - somnul
Perca fluviatilis - bibanul
Sanderlucioperca - șalăul
Nr. specii
Nr. exemplare

41
3
7
12
6
56
1
18
2
2
4
12
12
164

60 mm x 60
mm

40 mm x
40 mm

60 mm x
60 mm

21
3
9
9
7
5
49

1
30
1
6
3
14
15
12
2
1
18
7
12
110

1
17
3
5
5
1
4
7
43

o biomasă a fitoplanctonului de 6,74 g/m3, iar înlacul de acumulare Dubăsari –de 8,24
g/m3, atunci, reieșind din valoarea coeficientului P/B al fitoplanctonului de 175-350
[7, 9], producția anuală a fitoplanctonului poate atinge înlacul Dubăsari 1442-2884 g/
m3 (14420-28840 kg/ha), iar înlacul Costești-Stânca –1179,5-2359 g/m3(11795-23590
kg/ha). Luând valoarea coeficientului trofic al fitoplanctonului drept ktr.=30, iar cota
de valorificare furajeră a fitoplanctonului de către pești drept 30 % [9], atunci putem
obține o producție piscicolă anuală de 144,2-288,4 kg/ha înlacul de acumulare Dubăsari
și, respectiv, de 117,95-235,9 kg/ha înlacul de acumulare Costești-Stânca. Conform
recomandărilor științifice, populările cu material piscicol în lacurile de acumulare mari
ale Republicii Moldova se fac după următoarele normative (Tab. 5).
Tabelul 5. Norma de populare a speciilor ameliorative (la 1 ha luciu de apă) pentru lacul
de acumulare Dubăsari, Ghidighici și Costești-Stânca2[1].
Specia
(puiet)

Grupa de vârstă a
puietului

Crap
Sânger și novac1

0+/1 an
0+/1 an
0+/1 an
1+/2 ani
(subdezvoltat)

Cosaș

Greutatea medie a
unui exemplar
(g/ex)
25
25
25

Cantitatea
(exp./ha)

Greutatea totală
(kg/ha)

60
100
100

1,5
2,5
2,5

250

50

12,5

Specii ihtiofage
0+/1 an
50
50
2,5
(șalău, somn, știucă)
Total
360 ex/ha
21,5 kg/ha
Notă: 1 − raportul cantitativ între sânger și novac este de 80-90% sânger / 10-20% novac;
2
− pentru lacul de acumulare Costești-Stânca, norma de populare cu cosaș trebuie redusă cu 50-80%.
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Populările cu această cantitate de pește se pot efectua odată la 3-4 ani cu antrenarea
părților limitrofe (în baza acordurilor de colaborare existente). Pentru speciile ihtiofage
de pești (somnul, șalăul, știuca), în caz că este dificil de asigurat cantitatea necesară de
puiet de vârsta 0+/1, se pot opțional efectua populări cu alevini în cantitate de 2−2,5
mii exp./ha luciu apă, sau cu icre embrionate la densități prestabilite de 4−6 mii exp./ha.
Ca studiu de caz poate servi planificarea producției ciprinidelor asiatice
introducente a lacului de acumulare Costești-Stânca în baza populărilor cu material
piscicol de o vară (0+) (Tab. 6).
Tabelul 6. Producția piscicolă potențială obținută în urma populărilor cu ciprinide
asiatice (după exemplul lacului de acumulare Costești-Stânca)
Rămas la 2+
Recoltat la 3+
Populat (0+)
Populat
(Rs - 50%)
(Rs - 50%)
Specii de pești
(exp./ha)
(kg/ha)
exp./ha
kg/ha
exp./ha kg/ha
72,2
Sânger
80
2,0
40
95,6
20
Novac
20
0,5
10
26,8
5
20,25
Cosaș
50
1,25
25
47,5
12
39,36
Total/ha
169,9
131,81
150
3,75
75
37
Total (lac)
1002410
777679
885000
22125
442500
218300
S=5900 ha
(1002 t)
(778 t)

Planificarea producției piscicole recoltate s-a efectuat în baza parametrilor de
creștere individuală [1], care demonstrează sporuri de creștere deosebit de favorabile a
specii menționate, aflate în condiții de densități joase și o bază trofică bogată (Tab. 7).
Pescuitul de recoltă a acestor specii populate este recomandabil de efectuat la
vârsta de 3+ (trei ani și o vară), având greutatea medie individuală în limitele 3,28
-4,05 kg, sau și mai târziu. Însă, din cauza pescuitului ilicit de amploare în aceste
ecosisteme, rata de supraviețuire la vârste mai înaintate va fi foarte mică. Astfel, la
o rată de supraviețuire planificată de Rs-50% pentru fiecare an (pierderile mari luate
în considerație sunt rezultatul braconajuluiși a pescuitului amatoristic, maladiilor,
pierderilor din timpul iernatului ș.a.), în vara a patra putem obține lejer 131,81 kg/ha
de biomasă piscicolă de calitate înaltă a ciprinidelor asiatice sau, respectiv, 778 t pentru
întregul ecosistem.
Tabelul 7. Parametrii de creștere în greutate (g) a ciprinidelor asiatice din
lacul de acumulare Costești-Stânca
Vârsta
Sângerul (g)
Novacul (g)
Cosașul (g)
1+
720
1360
940
2+
2390
2680
1900
3+
3610
4050
3280
4+
5780
5830
4700
5+
6950
9090
6380
6+
8410
14100
9210
7+
17400
13610

Aceste date sunt susținute și de argumentările hidrobiologice expuse anterior.
Rezerva de producție piscicolă obținută în baza calculelor hidrobiologice (pentru
speciile fitoplanctonofage- 117,95-235,9 kg/ha) este necesară pentru nutriția speciilor
de pești din lac în primele etape ontogenetice (stadiul larvar fitoplanctonofag și
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zooplanctonofag) și păstrarea intactă a ihtiogenofondului autohton,evitând tensiunile
trofice intra- și interspecifice.
Astfel, în condițiile când România continuă să practice pescuitul industrial în
lacul de acumulare Costești-Stânca și Prutul inferior, iar Ucraina – în Nistru inferior
(în pofida numeroaselor solicitări de suspendare a acestui gen de activitate din partea
Republicii Moldova), ca soluție alternativă, propunem exploatarea industrială selectivă
a stocurilor de ciprinide asiatice doar în lacurile de acumulare mari. Prin populările
sistematice ale puietului acestor specii introducente și exploatarea lor industrială în
perioade limitate de timp, se pot obține multiple avantaje: ameliorarea biologică a
ecosistemului, generarea unor producții piscicole înalte și de calitate, ce va asigura
cererea pe piața de consum, selectivitatea pescuitului în raport cu speciile autohtone,
supravegherea/contabilizarea mai facilă a procesului de pescuit și, nu în ultimul rând,
reglarea eficientă amărimilorpopulaționale cu preîntâmpinarea efectului bioinvaziv.
Concluzii
1. Pescuiturile științifice de control efectuate în anul 2020 în lacul de acumulare
Dubăsari au pus în evidență 24 sp. de pești, aparținând la 5 ordine și 7 familii (ord.
Cypriniformes cu fam. Cyprinidae și Cobitidae; ord. Siluriformes cu fam. Siluridae; ord.
Gasterosteiformes cu fam. Gasterosteidae; ord. Sygnathiformes cu fam. Sygnathidae;
ord. Perciformes cu fam. Percidae și Gobiidae). În lacul de acumulare Costești-Stânca
au fost identificate 23 specii de pești aparținând la 4 ordine și 6 familii (lipsind ord.
Sygnathiformes cu fam. Sygnathidae).
2. Lacurile de acumulare Costești-Stânca și Dubăsari au o producție piscicolă
mult sub valorile lor potențiale. Această stare de fapt este cauzată, în primul rând, de
nerespectarea recomandărilor științifice de menținere a nivelului apei în perioada de
reproducere, de pescuitul ilicit și lipsa măsurilor ameliorativ-piscicole.
3. Rezultatele obținute demonstrează modificarea profundă a ihtiocenozei lacului
de acumulare Dubăsari, în caredomină cu desăvârșire speciile de talie mică și economic
depreciate (speciile de guvizi, oblețul, boarța, undreaua, ecoforma bibanului de litoral
ș.a.), și indică necesitatea stringentă de efectuare a măsurilor ameliorative de populare
cu specii economic valoroase de pești.
Investigațiile au fost efectuate în cadrul proiectuluinr. 20.80009.7007.06
AQUABIO (Program de Stat2020-2023) și a proiectelor internaționale BSB165
HydroEcoNex și BSB 27 MONITOX.
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PREFERINȚELE PASSERIFORMELOR ÎN ZONA DE ECOTON ȘI ÎN
ECOSISTEMELE ADIACENTE DE PĂDURE ȘI LUNCĂ
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai
Institutul de Zoologie
Rezumat

Este prezentată informația despre preferințele passeriformelor din diverse tipuri de
ecosisteme (silvice, de luncă, ecoton), exprimate prin indicele de fidelitate, în trei
categorii ecologice ale speciilor: caracteristice, preferențiale, indiferente. Numărul
speciilor de păsări crește de la prima categorie la a treia. Speciile de păsări din categoriile
de fidelitate caracteristice și preferențiale predomină în habitatele silvice, iar speciile
indiferente – în cele din zona de ecoton și de luncă.
Cuvinte cheie; habitat, fidelitate, păsări, pădure, ecoton, luncă, caracteristice,
preferențiale, indiferente
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Introducere
Modificările antropice ale peisajului natural din ultimele decenii, odată cu
schimbările climatice, au intensificat procesul de degradare a biodiversității. Această
stare este mai vădită în regiunile în care predomină sectorul agrar cu suprafețe
parcelare naturale. Cele mai bogate comunități de păsări s-au păstrat în ecosistemele
silvice și umede de luncă cu zona intermediară de trecere, numită ecoton. Ecotonul se
caracterizează ca o zonă de contact de mare tensiune ecologică dintre două ecosisteme
care sporește adaptarea speciilor la noile condiții de viață [6]. Încălzirea climei se
manifestă prin grăbirea dezvoltării plantelor și insectelor primăvara, fenomen important
pentru speciile de păsări migratoare de scurtă distanță, însă păgubitor speciilor de lungă
distanță, termenii de migrație a cărora sunt dictați de durata zilei-lumină. În aceste
circumstanțe speciile de păsări insectivore, sosite la cuibărit din zonele tropicală și
subtropicală, suferă de deficitul de hrană, din cauza dezvoltării mai timpurii a unor
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specii de insecte. Concomitent, aridizarea climei se manifestă prin reducerea sectoarelor
mezofile atât din ecosistemele de luncă, pădure, cât și din sectorul agrar – habitatele
principale de dezvoltare a biodiversității. Se consideră că speciile de animale cu diferită
valență ecologică se pot diviza în specii caracteristice, preferențiale, întâmplătoare și
ubicviste (indiferente) [1].
Metode de realizare a cercetărilor
Evaluarea indicilor ecologici ai comunităților și populațiilor de păsări din zona de
ecoton și din ecosistemele adiacente de pădure și luncă a fost efectuată prin: a) metoda
transectului – numărarea păsărilor observate și auzite de observator care se deplasează
cu viteză de 2-3 km/h [4]; b) metoda punctului de evaluare – utilizată pentru a studia
frecvența întâlnirii indivizilor speciilor de păsări din zona respectivă. Estimările se
bazează pe punctele stabilite anterior, durata evaluării speciilor fiind de 10 min. Distanța
dintre punctele de evaluare în pădure a fost de 200-300 m, în luncă – de 500-800 m.
[4, 3]. Evaluarea diversității comunităților de păsări a fost efectuată utilizând indicii de
diversitate și polidominanță [2]. Pentru examinarea preferințelor speciilor de păsări față
de habitat a fost calculat indicele de fidelitate, după formula: If = (D1 – D2) / σ2, unde D1
– efectivul mediu multianual al speciei în habitatul dat; D2 – efectivul mediu multianual
al speciei în regiune; σ2 – deviația standard medie multianuală în regiune [5]. Analiza
statistică și factorială, interpretarea grafică a rezultatelor a fost realizată utilizând pachete
software statistice computerizate Statistica, BioDiversity Pro, PAST, Microsoft Excel.
După indicele de fidelitate speciile se pot separa în următoarele categorii:
caracteristice (>+3), sunt legate strict de un anumit habitat și care nu populează alte
ecosisteme; preferențiale (>+1-2), pot exista în mai multe habitate diferite, dar preferă un
anumit ecosistem; indiferente sau ubicviste (0+1), specii cu valențe ecologice multiple
(euritope) care pot exista în mai multe tipuri de habitate; străine sau întâmplătoare care,
printr-o împrejurare sau alta, sosesc într-un habitat pentru scurt timp.
Rezultate și discuții
Cercetările au fost efectuate în ecosistemele silvice de stejăret și gorunet, zona
de ecoton și luncă din rezervația „Plaiul Fagului”, de gorunet, ecoton și luncă din
rezervația „Trebujeni” și ecosistemele de stejăret, zona de ecoton și luncă/agricolă
„Peresecina” din Parcul Național Orhei. Condițiile de viață a păsărilor diferă nu numai
între ecosistemele cu diferit grad de mozaicitate, dar și între tipurile de pădure de stejăret
și gorunet. Datele obținute prin evaluarea indicelui de fidelitate a avifaunei față de
tipul de habitat permit de a aprecia gradul de predispunere a speciei către unul din ele.
Conform metodei toate speciile înregistrate în perioada de cuibărit au fost clasificate în
trei categorii ecologice: caracteristice (stenotope), preferențiale și indiferente (euritope,
ubicviste). Numărul speciilor de păsări în ecosisteme crește de la prima categorie
ecologică până la a treia și diferă atât în habitate de același tip, cât și în alte tipuri de
ecosisteme (fig.1). Una și aceeași specie într-un tip de habitate reprezintă o categorie
ecologică de fidelitate, iar în altele – alta. Speciile de păsări din categoria de fidelitate
caracteristice predomină în pădurea de stejăret „Peresecina”, iar speciile din categoria
preferențiale – în habitatele de stejăret și gorunet din „Plaiul Fagului”. Numărul de
specii de aceeași categorie de fidelitate diferă atât în habitatele de pădure, cât în cele
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de luncă și din zona de ecoton (fig.1). În ecosistemele silvice de stejăret și gorunet din
„Plaiul Fagului” și de gorunet „Trebujeni” numărul speciilor s-a mărit de la categoria
de fidelitate caracteristice până la cea indiferentă, în cele de stejăret din „Peresecina”
numărul speciilor caracteristice era mai mare decât în cele două precedente. Aceasta
denotă că pădurea de stejăret, prin coronamentul său bogat și diversitatea bazei trofice
a păsărilor insectivore, creează condiții mai favorabile pentru avifaună.

Figura 1. Raportul speciilor de păsări după indicele de fidelitate (caracteristice,
preferențiale, indiferente) în ecosistemele silvice, de luncă și zona de ecoton în perioada
de cuibărit.

Cercetările efectuate în pădurile de la Ivancea, Orhei, Bahmut și Călăraș au
demonstrat că entomofauna stejarului este cea mai diversă și mai bogată, constituind
472 specii de insecte, preponderent din ordinele Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera
și Homoptera [7]. Din numărul total de 36 specii de passeriforme cercetate au fost
evidențiate 8 specii caracteristice, dintre care: 7 specii în pădure – Fringilla coelebs
(10,33), Erithacus rubecula (8,91), Parus major (7,53), Parus caeruleus (5,17),
Ficedula albicollis (4,30), Sylvia atricapilla (3,32), Phyloscopus collybita (3,24); 2
specii – în zona de ecoton – Sturnus vulgaris (4,91), Fringilla coelebs (3,47); 1 specie
– în sectorul agricol – Alauda arvensis (3,20) (fig. 2).

Figura 2. Numărul sumar de specii al categoriilor de fidelitate în raport cu habitatele
silvice, de luncă și zona de ecoton în perioada de cuibărit (A – caracteristice, B –
preferențiale, C – indiferente)
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F. coelebs este o specie caracteristică în toate trei ecosisteme silvice. Speciile
preferențiale sunt mai frecvent întâlnite în diferite ecosisteme, însă preferă anumite
habitate. În ecosistemele silvice au fost identificate 8 specii, inclusiv trei specii înregistrate
și în prima categorie de fidelitate, care într-un habitat silvic prezintă o categorie de
fidelitate, iar în altă pădure – alta (Parus major, P. palustris, Phyloscopus collybita,
Ph. sibilatrix, Sylvia atricapilla, Ficedula parva, Turdus merula, T. philomelos). Zona
de ecoton din cele trei stații cercetate enumeră 9 specii de păsări preferențiale, inclusiv
două specii din habitatul silvic (Ph. collybita, Sitta europaea, Anthus trivialis, Carduelis
chloris, Coccothraustes coccothraustes, Emberiza citrinella, Oriolus oriolus, Sylvia
communis, Sturnus vulgaris). În ecosisteme de luncă a fost înregistrată specia Miliaria
calandra (fig.2). Categoria de fidelitate indiferente (ubicviste) a fost întâlnită în diferite
habitate la 30 de specii de passeriforme, iar dintre ele la 14 specii – exclusiv în această
categorie. Lista speciilor de passeriforme înregistrate numai în ecosistemele silvice
include 8 specii: în zona de ecoton – 6 specii; în ecosistemele de luncă – 4 specii din
totalul de 36 de specii (tab.1). O parte de specii din același tip de ecosisteme prezintă
două sau trei categorii de fidelitate. Restul speciilor au fost întâlnite în două sau trei
tipuri de ecosisteme. Specie comună pentru ecosistemele silvice și zona de ecoton a fost
Fringilla coelebs, cu categoria de fidelitate caracteristică, Muscicapa striata, P. major,
Ph. collybita, Sitta europaea, S. atricapilla,T. merula, T. philomelos, iar pentru zona de
ecoton și ecosistemele de luncă – Lanius collurio, Lululla arborea, Miliaria calandra,
Motacilla alba, Sylvia communis. Această diversitate de passeriforme și de preferințe
față de habitate, este determinată de starea funcțională a ecosistemelor, microclimat și
de capacitățile adaptive ale speciilor. S-a constatat că speciile de păsări în perioada de
creștere a progeniturilor, când hrănesc puii exclusiv cu insecte, necesită în apropiere o
sursă de apă.
Tabelul 1. Specii de păsări înregistrate numai într-un tip de habitate
Silvice
Aegithalos caudatus
Erithacus rubecula
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Garrulus glandarius
Parus caeruleus
Parus palustris
Phylloscopus sibilatrix

Ecoton
Anthus trivialis
Coccostrautes coccostrautes
Luscinia luscinia
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Sylvia nisoria

Luncă/agricolă
Acrocephalus arundinaceus
Alauda arvensis
Saxicola torquata
Sylvia borin

Toate speciile de pițigoi (P. caeruleus, P. major, P. palustris) întâlnite în habitatele
studiate, preferă ecosistemele silvice, însă P. major este înregistrată și în zona de ecoton
(fig.3). Numai în pădurea de la Peresecina primele două specii au categoria de fidelitate
caracteristice, iar P. palustris – preferențiale. În pădurea de la Trebujeni toate trei specii
sunt din categoria indiferente. Diversitatea habitală bogată a speciei P. major, probabil,
se datorează spectrului larg de nutriție, capacităților adaptive comportamentale și
amplasării apropiate a sectorului individual de cuibărit. De obicei, P. major este activ
la etajul de jos față de P. caeruleus, iar P. palustris duce un mod de viață mai separat și
în pâlcuri de pădure mezofilă.
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Figura 3. Preferințele speciilor de pițigoi față de habitate
Notă: „+” – fidelitatea speciei față de habitat; „–” – gradul de refuz

Muscarii, specii tipice insectivore, preferă habitatele silvice (fig.4). Speciile
Ficedula albicollis și F. parva, cu categoriile de fidelitate caracteristice și preferențiale,
corespunzător, au fost înregistrate în habitatele silvice din Plaiul Fagului, iar în pădurea
Peresecina ambele specii sunt din categoria indiferente. Speciile respective cuibăresc
în sectoarele silvice luminoase cu arbori găunoși. Specia Muscicapa striata preferă
rărișul pădurii cu expoziție sudică de la Trebujeni și zona de ecoton de la Peresecina,
cu categoria de fidelitate indiferente.

Figura 4. Preferințele speciilor de muscari față de habitate
Notă: „+” – fidelitatea speciei față de habitat; „–” – gradul de refuz

Silviile sunt specii de păsări din zona marginală a pădurii care, în procesul căutării
hranei, s-au adaptat și la modul de viață din zona de ecoton și de luncă cu pâlcuri de
tufăriș (fig.5). Sylvia atricapilla se manifestă ca specie euritopă, cu capacități adaptive
mai avansate, comparațiv cu alte specii de silvii, de a găsi condiții microstațiale de
cuibărit în habitatul silvic și în zona de ecoton, prin diferite categorii de fidelitate.
Sylvia communis a fost identificată numai în zona de ecoton și în habitatul de luncă
din Plaiul Fagului, cu categoriile de fidelitate preferențiale și, respectiv, indifirente. S.
borin a fost înregistrată în habitatul de luncă cu tufari de la Trebujeni.
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Figura 5. Preferințele speciilor de silvii față de habitate
Notă: „+” – fidelitatea speciei față de habitat; „–” – gradul de refuz

Avifauna habitatelor deschise (luncă, stepă, agricol) are anumite cerințe
față de habitate (fig.6). În terenul agricol de la Peresecina specia dominantă este
Alauda arvensis. Apoi, Miliaria calandra este atestată cu categoria de fidelitate
preferințiale în trei habitate: luncă și ecoton Trebujeni, ecoton Plaiul Fagului.
Motacilla alba face parte din categoria speciilor indiferente în zona de ecoton
și habitatul de luncă. Lanius collurio populează habitatele de ecoton și de luncă
cu prezența speciilor de tufari solitari de păducel, măcieș.

Figura 6. Preferințele unor specii de păsări din terenurile deschise față de habitate
Notă: „+” – fidelitatea speciei față de habitat; „–” – gradul de refuz

Rezultatele obținute privind distribuția biotopică și fidelitatea speciilor de
passeriforme față de aceste trei tipuri de ecosisteme indică deosebirile structurale și
funcționale dintre ele, cât și în cadrul aceluiași tip. Numărul speciilor de păsări în
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habitalele silvice diferă de la 15 în „Plaiul Fagului” la 12 în pădurea Trebujeni, în zona
de ecoton – de la 13 la 10 specii, respectiv, iar în luncă/agricol –5 specii. Prezența
speciilor de păsări în diverse habitate cu diferită categorie de fidelitate denotă un
potențial adaptiv mai mare al acestora.
Concluzii:
1. Din numărul total de 36 specii de passeriforme identificate, au fost evidențiate
8 specii de păsări caracteristice, dintre care 7 specii în pădure (Fringilla coelebs,
Erithacus rubecula, Parus major, P. caeruleus, Ficedula albicollis, Sylvia atricapilla,
Phylloscopus collybita ), 2 specii – în zona de ecoton (Sturnus vulgaris, F. coelebs,
înregistrată și în habitatul silvic), 1 specie – în luncă/agricol (Alauda arvensis). În
categoria de fidelitate preferențiale în pădure au fost identificate 8 specii (P. major, Ph.
collybita, Ph.sibilatrix, S. atricapilla, Ficedula parva, Turdus merula, T. philomelos, P.
palustris). În ecosistemele silvice de la Peresecina și Trebujeni P. major, Ph. collybita,
Ph.sibilatrix fac parte din categoria caracteristice. În zona de ecoton au fost înregistrate
9 specii de păsări.
2. Mai multe specii de păsări au fost întâlnite doar într-un tip de ecosistem: 8
specii – în pădure, 6 specii – în zona de ecoton, 4 specii – în luncă. Sunt 8 specii de păsări
comune ecosistemelor silvice și zonei de ecoton (Fringilla coelebs, Muscicapa striata,
P. major, Ph. collybita, Sitta europaea, S. atricapilla, Turdus merula, T.philomelos) și
5 specii comune zonei de ecoton și luncă (Lanius collurio, Lululla arborea, Miliaria
calandra, Motacilla alba, Sylvia communis).
3. Analiza distribuției biotopice și a fidelității passeriformelor atât în diverse
tipuri de habitate, cât și în cadrul aceluiași tip permite aprecierea stării funcționale
a ecosistemelor, a structurii comunităților de păsări și insecte și a capacităților lor
adaptive.
Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului fundamental 15.187.02.11F și a
proiectului 20.80009.7007.02 (Program de Stat 2020-2023).
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THE DIVERSITY OF THE PHEASANT PARASITOFAUNA FROM
VARIOUS NATURAL AND ANTHROPIZED BIOTOPES OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA
Rusu Ștefan
Institutul de Zoologie
Rezumat

Lucrarea vizează diversitatea parazitofaunei la fazani(Phasianus colchicus L.), din
diverse biotopuri naturale şi antropizate ale Republicii Moldova. Structura taxonomică
a parazitofaunei este constituită din diverşi agenţi parazitari: Clasa Trematoda o specie
(Prosthogonimus ovatus,EI-12,4%, II-2,8 ex.); Clasa Secernentea - 6 specii (Capillaria
annulata, EI-5,1%, II-6,6 ex., Syngamus tracheia, EI-9,5,1%, II-3,7 ex., Heterakis
isolonche, EI-10,3%, II-8,4 ex., Ascaridia galli, EI-82,3%, II-14,4 ex., Heterakis
gallinarum, EI-21,8%, II-11,9 ex.,Trichostrongylus tenuis, EI-11,1%, II-3,6 ex.) şi Clasa
Conoidasida - 3 specii (Eimeria colchici, EI-11,9%, II-19,4 ex., E. duodenalis, EI-27,0%,
II-14,7ex.,E. phasiani,EI-9,3%, II-15,2 ex.). Cercetările faunei ectoparazitare la fazanii
din Zona de Centru - Nord a Republicii Moldova au evidenţiat la aceștea o gamă bogată
de ectoparaziţi din următoarele familii: Familia Philopteridae - 7 specii (Cuclotogaster
cinereus, EI-15,3%, II-18,0 ex., Cuclotogaster heterographus,EI-71,9%, II-133,0 ex.,
Goniocotes chrysocephalus, EI-56,9%, II-78,5 ex., Goniocotes microthorax, EI-32,3%,
II-65,4 ex., Goniodes colchici,EI-41,7%, II-96,0 ex., Goniodes dissimilsis, EI-11,8%,
II-9,0 ex., Lipeurus caponis, EI-31,2% şi II-43,0 ex.); Familia Menoponidae- 3 specii
(Amyrsidea perdicis, EI-32,7%, II-93,0 ex., Menacanthus stramineus, EI-74,1%, II109,0 ex., Menopon gallinae, EI-32,5%, II-64,0 ex.); Familia Ceratophyllidae- 2 specii
(Ceratophylus gallinae, EI-14,3%, II-27,0 ex., Ceratophylus hirundinis, EI-23,8%, II42,1 ex.) şiFamilia Dermanyssidae cu 2 specii (Dermanyssus gallinae, EI-56,9%, II-76,2
ex., Dermanyssus hirundinis, EI-17,2%, II-32,6 ex.).
Cuvinte cheie: fauna parazitară, fazani, biotopuri naturale şi antropizate.
Depus la redacţie: 16 noiembrie 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Rusu Ștefan, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1,
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova, e-mail: rusus1974@yahoo.com;
tel. +373 69142464.

Introduction
Taking into account the above, the number of pheasants from year to year is
increasing by 13-18%, signaling a drastic decrease in their number in the cold period of
the year. The multiple measures aimed at increasing the number of animals of hunting
interest will not be enough, because parasitic diseases not only slow down their growth
and development, but also cause their mortality (2, 5, 10, 13, 16, 22).
Wild birds of hunting interest contribute essentially to the preservation of natural
outbreaks of parasites, common to wild animals, to domestic animals and to human.
In this context, the study of its parasitofauna has a special significance both from a
theoretical and practical point of view. Knowledge of parasitic fauna in birds of hunting
interest is especially important in order to avoid the spread of parasitic agents, both
among other wild and domestic animals and in humans (1, 7, 11, 18, 20, 24, 27, 28, 29).
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The study of parasitic fauna in wild birds is of major interest, since they in a short
period of time travel long distances from one continent to another while transporting,
in/on their body a rich range of external parasitic agents (malophages, fleas, mites)
and internal (nematodes, trematodes, cestodes, etc.). Thus, wild birds can maintain and
transport these species of parasites (3, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 21).
Gastrointestinal helminths (cestodes, trematodes, nematodes) are considered to be
an important cause not only of productivity losses, but also of diseases and often even
mortality. Associated polyparasitism is frequently reported in wild birds of hunting
interest (9, 12, 15, 19, 23).
The prevalence and abundance of infestations in birds of hunting interest can be
influenced by many factors such as: distribution of intermediate and complementary
hosts, age, sex, their infestation rate, number of eggs and infesting larvae, etc. It is
found that birds of hunting interest are more vulnerable in their first year of life, when
their mortality can reach the limit of about 90% and being determined by the association
of infectious and parasitic diseases with the helminthic specificity (5, 25, 26).
Materials and methods
In order to identify the various species of endoparasites, the biological samples
from pheasants were collected from the hunting grounds of Ialoveni district, Chisinau
municipality and from various natural and anthropized biotopes of the North-Central
Zones of the Republic of Moldova. The investigations took place during the years
2015-2019.
Parasitological investigations were performed in the Laboratory of Parasitology
and Helminthology of P.I. Institute of Zoology. In order to accomplish the target
objectives, such methods as coproovoscopy (Fulleborn, Darling), coprolarvoscopy
(Popov, Baermann) and successive wash-out method were applied. The intensity of
invasion (II) with nematodes was determined in 5 g of samples, and oocytes of Eimeria
spp., eggs of Fasciolahepatica, Dicrocoelium lanceolatum etc. in 10 visualized
microscopic fields (10x40).
The systematic identification of parasitic species has been done according
to European fauna [4]. The parasitological evaluation is based on establishing the
extensity of invasion (EI) (%) and II (exemplars per animal) in the researched animals.
The obtained results have been processed statistically in Excel programs.
Results and discussions
In the result of the parasitological examination of 78 collected samples from
the pheasants (Phasianus colchicus L.), a high level of their infestation with various
parasitic agents was highlighted: Class Trematoda one species (Prosthogonimus ovatus
with EI-12.4% and II-2.8 ex.); Class Secernentea - 6 species (Capillaria annulata with
EI-5.1%, II-6,6 ex., Syngamus tracheia with EI-9.5%, II-3.7 ex., Heterakis isolonche
with EI-10.3%, II-8.4 ex., Ascaridia galli with EI-82.3%, II-14.4 ex., Heterakis
gallinarum with EI-21.8%, II-11.9 ex., Trichostrongylus tenuis with EI-11.1%, II-3.6
ex.) and Class Conoidasida - 3 species (Eimeria colchici with EI-11.9%, II-19.4 ex.,
E. duodenalis with EI-27.0%, II-14.7 ex., and E. phasiani with EI-9.3%, II-15.2 ex.)
(Table 1).
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Table 1. The endoparasitic fauna diversity in the pheasant from
the Republic of Moldova
EI,
II,
Parasite species
(%)
(exemplare)
Class Trematoda
Prosthogonimus ovatus (Rud.,1803)
12.4
2.8
Class Secernentea
Capillaria annulata (Molin, 1858)
5.1
6.6
Capillaria gallinae (Cheng, 1982)
Syngamus tracheia (Montagu, 1811)
9.5
3.7
Heterakis isolonche (Linstow, 1906)
10.3
8.4
Ascaridia galli (Schrank, 1788)
82.3
14.4
Heterakis gallinarum (Schrank, 1788)
21.8
11.9
11.1
3.6
Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 1846)
Class Conoidasida
Eimeria colchici (Norton, 1967)
11.9
19.4
Eimeria. duodenalis (Norton, 1967)
27.0
14.7
Eimeria phasiani (Tyzzer, 1929)
9.3
15.2
Totally researched
78

Out of the total of 78 samples examined from pheasants, it was shown that 24
samples (30.7%) were infested in monoinvasions form, and 54 samples (69.3%) were
mixed invasions (Figure 1).

Fig. 1. Monoinvasions and mixed invasions identified in the pheasant

Pheasant monoinvasions were consisted of: Ascaridia galli - 8 samples (33.4%);
Eimeria duodenalis - 6 samples (25.0%); Prosthogonimus ovatus - 4 samples (16.6%);
Heterakis gallinarum - 3 probes (12.5%); Trichostrongylus tenuis -2 samples (8.3%)
and one sample (4.2%) with Eimeria colchici.
Out of the total of 54 polyparasitic samples, the parasitological examination
performed at the pheasant, allowed to highlight polyparasitic associations consisting of
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2 species - 18 samples (33.3%) and composed of: Ascaridia galli + Eimeria duodenalis
- 7 samples (38.9%); Ascaridia galli + Heterakis gallinarum - 5 samples (27,8%);
Ascaridia galli + Prosthogonimus ovatus - 3 samples (16.6%); Trichostrongylus tenuis
+ Ascaridia galli - 2 samples (11.1%) and one sample (5.6%) Ascaridia galli + Eimeria
colchici.
Pheasant polyparasitic associations consisting of 3 species of parasites were
identified in 15 samples (27.7%) and consisting of: Ascaridia galli + Eimeria duodenalis
+ Heterakis gallinarum - 5 samples (33.4%); Ascaridia galli + Heterakis gallinarum +
Prosthogonimus ovatus - 3 samples (20,0%); Ascaridia galli + Prosthogonimus ovatus
+ Trichostrongylus tenuis - 3 samples (20.0%); Trichostrongylus tenuis + Ascaridia
galli + Eimeria colchici - 2 samples (13.3%) and 2 samples (13.3%) consisting of +
Heterakis isolonche + Syngamus tracheia + E. phasiani.
Polyparasitic associations consisting of 4 species of pheasant parasites were
identified in 12 investigated samples (22.3%) and consisting of: Ascaridia galli +
Eimeria duodenalis + Heterakis gallinarum + Syngamus tracheia - 3 samples (25.0%);
Ascaridia galli + Heterakis gallinarum + Prosthogonimus ovatus + Trichostrongylus
tenuis - 3 samples (25.0%); Ascaridia galli + Prosthogonimus ovatus + Trichostrongylus
tenuis + Eimeria duodenalis - 2 samples (16.6%); Trichostrongylus tenuis + Ascaridia
galli + Heterakis isolonche + E. duodenalis - 2 samples (16.6%); one sample (8.4%)
consisting of Ascaridia galli + Syngamus tracheia + Capillaria annulata + E. phasiani
and one sample (8.4%) consisting of Ascaridia galli + Syngamus tracheia + Capillaria
annulata + E. duodenalis.
Pheasant polyparasitic associations consisting of 5 species of parasites were
identified in 7 samples (13.0%) and consisting of: Ascaridia galli + Heterakis
gallinarum + Syngamus tracheia + Eimeria duodenalis + E. phasiani - 2 samples
(28.6%); Ascaridia galli + Heterakis gallinarum + Prosthogonimus ovatus +
Trichostrongylus tenuis + E. duodenalis - 2 samples (28.6%); one sample (14.3%)
consisting of Ascaridia galli + Syngamus tracheia + Capillaria annulata + Heterakis
isolonche + E. phasiani; one sample (14.3%) consisting of Ascaridia galli + Heterakis
gallinarum + Syngamus tracheia + Capillaria annulata + Prosthogonimus ovatus and
one sample (14.3%) consisting of Ascaridia galli + Syngamus tracheia + Capillaria
annulata + E. duodenalis.
Polyparasitic associations in the pheasants, consisted of 6 species of parasites
were identified in 2 samples (3.7%) and comprised of: Ascaridia galli + Heterakis
gallinarum + Syngamus tracheia + Capillaria annulata + Eimeria duodenalis + E.
phasiani - one sample (50.0%), and one sample (50.0%) consisting of Ascaridia galli
+ Heterakis gallinarum + Prosthogonimus ovatus + Trichostrongylus tenuis + E.
duodenalis + E. colchici (Figure 2).
Most species of helminths identified in the pheasants - 5 species (71.4%) (Syngamus
tracheia, Heterakis isolonche, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Trichostrongylus
tenuis) are with the realization of the development cycle without using another
complementary host, belonging to the geohelminths category, and 2 species (28.6%)
(Prosthogonimus ovatus, Capillaria annulata) achieve their development cycle through
another complementary species, thus belonging to the category of biohelminths (Figure
3).
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Fig. 2. Polyparasite associations in the pheasants

Fig. 3. Bio- and geohelminths recorded at the pheasants

Out of the total of 10 species of parasites identified in the pheasants, 4 species
(Prosthogonimus ovatus, Syngamus tracheia, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum),
are also specific for quails, 5 species are specific for guinea fowl (Prosthogonimus
ovatus, Capillaria annulata, Syngamidia tracheia, Heterakis gallinarum), 5 species
are specific for chickens (Prosthogonimus ovatus, Syngamus tracheia, Ascaridia galli,
Heterakis gallinarum, Trichostrongylus tenuis) and only 2 species are specific for
turkeys (Ascaridia galli, Heterakis gallinarum).
Analyzing the dynamics of pheasant populations over recent years, we see an
increase in the dynamics of their acclimatization process, which is due to protection
measures applied during the cold period of the year and permanent addition of the
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natural population with pheasants from farms. The breeding stock of the pheasant
natural population in the spring of 2018 was estimated at about 42 thousand birds, with
an annual increase of 75-90%. The pheasant population grows from year to year by 1318%, signaling considerable losses during the cold period of the year (5, 10, 12, 20, 25).
In recent years, it is found an obvious increase in the factors that determine the
infestation of wild and domestic birds with ectoparasites. In this process predominates
the influence of anthropogenic factors, expressed by radical changes, which occur
in both veterinary medicine and agriculture.The ectoparasitological investigations
performed at pheasants from the “Codrii” Nature Reserve, Republic of Moldova, showed
that the structure of the recorded malophageal polyparasitism consists of 3 specific species
(Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici) and 5 common
species (Eomenacanthus gallamus, stramine gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus
caponis), and for domestic birds of the Republic of Moldova. Also, 2 species of fleas
(Ceratophylus gallinae Ceratophylus hirundinis) common for chickens, turkeys, guinea
fowl, and 2 species of gamazid mites (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis)
common for wild and domestic birds were registered in pheasants.
Also, it was found that the examined pheasants from the ”Codrii” Nature Reserve,
Republic of Moldova, have an invasion extension with malophages in 90.0% of cases, with
fleas – 26.0% and with gamazid mites - in 59.0% of cases.
The researches on the pheasant ectoparasitic fauna from the Center - North Zone
of the Republic of Moldova highlighted to these, a rich range of ectoparasites from the
following families: Family Philopteridae - 7 species (Cuclotogaster cinereus with EI
-15.3% and II – 18.0 ex., Cuclotogaster heterographus with EI -71.9% and II -133.0 ex.,
Goniocotes chrysocephalus with EI -56.9% and II -78.5 ex., Goniocotes microthorax
with EI -32.3% and II – 65.4 ex., Goniodes colchici with EI – 41.7% and II – 96.0 ex.,
Goniodes dissimilsis with EI -11.8% and II – 9.0 ex., and Lipeurus caponis with EI –
31.2% and II – 43.0 ex.); Family Menoponidae - 3 species (Amyrsidea perdicis with EI
-32.7% and II – 93.0 ex., Menacanthus stramineus with EI – 74.1% and II -109.0 ex.,
and Menopon gallinae with EI – 32.5 % and II – 64.0 ex.); Family Ceratophyllidae - 2
species (Ceratophylus gallinae with EI – 14.3% and II – 27.0 ex., and Ceratophylus
hirundinis with EI – 23.8% and II – 42.1 ex.), and DermanyssidaeFamily with 2 species
(Dermanyssus gallinae with EI – 56.9% and II – 76.2 ex., and Dermanyssus hirundinis
with EI -17.2% and II – 32.6 ex.) (Table 2).
Out of the total of 14 species of ectoparasites identified in the pheasants, only
one species –7.1% (Goniodes colchici) is specific for the pheasant, and 10 species
-71.4% (Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes dissimilsis,
Lipeurus caponis, Menacanthus stramineus, Menopon gallinae, Ceratophylus
gallinae, Ceratophylus hirundinis, Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis)
are common for quails, 9 species - 64.3% (Cuclotogaster heterographus, Goniocotes
chrysocephalus, Goniocotes microthorax, Goniodes dissimus, Goniodes dissim, and
Dermanyssus hirundinis) are common for partridges, 11 species - 78.6% (Cuclotogaster
heterographus, Goniodes dissimilsis, Lipeurus caponis, Amyrsidea perdicis,
Menacanthus stramineus, Menopon gallinae, Ceratophylus gallinae, Ceratophylus
hirundinis, Dermanyssus) are common for guineafowl, and respectively 8 species 57.1% (Cuclotogaster heterographus, Goniodes dissimilsis, Lipeurus
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Table 2. The diversity of the pheasant’s ectoparasite fauna from the Center - North Area
of the Republic of Moldova
arasite species

INSECTA CLASS
Family Philopteridae
Cuclotogaster cinereus (Nitzsch,1866)
Cuclotogaster heterographus (Nitzsch, 1866)
Goniocotes chrysocephalus (Giebel,1874)
Goniocotes microthorax (Stephens,1829)
Goniodes colchici (Denny, H. 1842)
Goniodes dissimilsis (Denny, 1842)
Lipeurus caponis(Linné. 1758)
Family Menoponidae
Amyrsidea perdicis (Denny,1842).
Menacanthus stramineus (Nitzsch,1818)
Menopon gallinae (Linnaeus, 1758)
Fleas
Family Ceratophyllidae
Ceratophylus gallinae (Schrank, 1803)
Ceratophylus hirundinis (Curtis, 1826)
Parasitiform mites
Family Dermanyssidae
Dermanyssus gallinae (Degeer, 1778)
Dermanyssus hirundinis (Dugès, 1834)

EI,
(%)

II,
(exemplare)

15.3
71.9
56.9
32.3
41.7
11.8
31.2

18.0
133.0
78.5
65.4
96.0
9.0
43.0

32.7
74.1
32.5

93.0
109.0
64.0

14.3
23.8

27.0
42.1

56.9
17.2

76.2
32.6

caponis, Menopon gallinae, Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis,
Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis) are common for domestic hens
(Fig.4).

Fig.4. The specificity of ectoparasitic species identified in the pheasants
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The parasitological investigations carried out during 2015-2019 years on the study of
ectoparasitic fauna in pheasants from various zoological collections from the Republic of
Moldova allowed to highlight various ectoparasitic species (Table 3).
Thus, the research carried out on establishing the diversity of ectoparasitic fauna in diamond
and silver pheasants, allowed to highlight the same diversity of ectoparasites that were part of
the following families: Family Philopteridae - 3 species (Cuclotogaster cinereus, Goniocotes
gallinae, Cuclotogaster heterographus) Family Menoponidae - 2 species (Menacanthus
stramineus, Menopon gallinae) and Family Ceratophyllidae - one species (Ceratophylus
hirundinis).
Table3. Ectoparasitofauna of pheasants from the Zoo, Chișinău city
The
parasitized
host

Examined
birds
(Copies)

1.

The diamond
pheasant

12

2.

The silver
pheasant

16

3.

The golden
pheasant

9

4.

The usual
pheasant

18

Nr.
d/o

The parasite species identified
Cuclotogaster cinereus (Nitzsch, 1866);
Goniocotes gallinae (De Geer, 1778);
Cuclotogaster heterographus (Nitzsch, 1866);
Menacanthus stramineus (Nitzsch,1818);
Menopon gallinae(Linnaeus, 1758);
Ceratophylus hirundinis (Curtis, 1826).
Cuclotogaster cinereus (Nitzsch, 1866);
Goniocotes gallinae (De Geer, 1778);
Cuclotogaster heterographus (Nitzsch, 1866);
Menacanthus stramineus (Nitzsch,1818);
Menopon gallinae(Linnaeus, 1758);
Ceratophylus hirundinis (Curtis, 1826).
Cuclotogaster cinereus (Nitzsch, 1866);
Cuclotogaster heterographus (Nitzsch, 1866);
Lipeurus caponis(Linné. 1758);
Eomenacanthus stramineus (Nitzsch, 1818).
Goniocotes gallinae (De Geer, 1778);
Cuclotogaster cinereus (Nitzsch, 1866);
Menacanthus stramineus (Nitzsch,1818)
Menopon gallinae (Linnaeus, 1758);
Ceratophylus hirundinis (Curtis, 1826);
Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778);
D. hirundinis (Duges,1834).

In the golden pheasant, 3 species of ectoparasites from the Family Philopteridae
(Cuclotogaster cinereus, Cuclotogaster heterographus Lipeurus caponis) and one
species from the Family Menoponidae (Eomenacanthus stramineus) were detected.
At the usual pheasant maintained in the Zoo from Chisinau city showed a high
diversity of ectoparasitic species: Family Philopteridae - 2 species (Goniocotes gallinae,
Cuclotogaster cinereus); Family Menoponidae - 2 species (Menacanthus stramineus,
Menopon gallinae); Family Ceratophyllidae - one species (Ceratophylus hirundinis)
and Family Dermanyssidae - 2 species (Dermanyssus gallinae, D. hirundinis).
The complex parasitological results performed at pheasants indicate that the
biological phenomenon of polyparasitism has a permanent character, although the
structure of polyparasitism is in continuous dynamics both quantitatively and qualitatively.

115

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Zoologia

The cause being the direct contact of wild birds with the domestic ones, the irregular
deworming of the domestic ones and their shelters, the reduced surface of the space for
breeding and birds maintenance, which ensures a permanent contact with the wild birds
infestation source (5, 13, 17, 22, 29).
Conclusions
1. The parasitological examination performed at the pheasant (Phasianus
colchicus L.), allowed to highlight a high level of their infestation with various
endoparasitic agents: Class Trematoda - one species (Prosthogonimus ovatus);
Class Secernentea - 6 species (Capillaria annulata, Syngamus tracheia, Heterakis
isolonche, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Trichostrongylus tenuis) and
Class Conoidasida - 3 species (Eimeria colchici, E. duodenalis, E. phasiani).
2. Out of the total examined samples from from the pheasant, it was found that
30.7% were infested in the monoinvasions form, and 69.3% were mixed invasions.
3. The researches of the ectoparasitic fauna at the pheasant from the Center - North
Area of the Republic of Moldova have highlighted a rich range of ectoparasites from
the following families: Family Philopteridae - 7 species; Family Menoponidae- 3
species; Family Ceratophyllidaeand Family Dermanyssidaewith 2 species.
4. Out of the total species of ectoparasites identified in the pheasants, only 7.1%
of the species are specific for the pheasants, and 71.4% of the species are common
for quails, 64.3% are common for partridges; 78.6% are common for guinea fowl
and 57.1% of species are common to domestic hens.
5. Therefore, the parasitological results obtained indicate that pheasants from the
Republic of Moldova are polyparasitized, and most of the parasitosis identified at
them are common to both birds of game and domestic fauna.
Acknowledgements.The research was conducted in the framework of the State
Program №20.80009.7007.12.
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INVAZII PARAZITARE IDENTIFICATE LA UNELE SPECII DE
PEȘTI OCEANICI
Gologan Ion
Institutul de Zologie
Rezumat

Larvele nematodelor din familia Anisakidae au fost depistate în cavitatea abdominală și pe
organele interne la următoarele specii de pești: merluciu – Merlucius merlucius (Linnaeus,
1758) (EI-79,0%, II-1-54 ex.), mintai – Gadus chalcogrammus Pallas, 1814 (EI-88,0%, II1-22 ex.), hering – Clupaea harengus Linnaeus, 1758 (EI-88,23%, II-2-62 ex.), scrumbie
albastră – Scomber scombrus Linnaeus, 1758 (EI-95,12%, II-2-66 ex.), merlan albastru Micromesistius poutassou (Risso, 1827) (EI-100%, II-8-203 ex.), grenadier – Albatrossia
pectoralis (Gilbert, 1892) (II-1-3 ex.), biban roșu – Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772)
(EI-35%, II-1-12 ex.), pește Argentina – Argentina silus (Ascanius, 1775) (II-1 ex.),
kingklip – Genypterus blacodes (Forster, 1801) (II-1-5 ex.). Din specimenele de pești
examinate nu erau infestați cu anisakide păstrăvul curcubeu – Oncorrhychus mykiss
(Walbaum, 1792), pampanito – Stromateus brasiliensis Fowler, 1906. La merluciu,
merlan albastru și la kingklip au fost depistate 1-2 larve în țesutul muscular.
Cuvinte cheie: anisakide, examen parazitologic, larve, ciclu vital.
Depus la redacție: 03 decembrie 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Gologan Ion, Institutul de Zoologie al MECC, str.
Academiei 1, MD 2028 Chișinău, Republica Moldova; e-mail: gologanionel@gmail.com

Introducere
Studiul parazitofaunei peștilor marini și oceanici comercializați în Republica
Moldova denotă infestarea acestora cu diferite specii de helminți. În total au fost
examinate peste 10 specii de pești oceanici (merluciu, mintai, hering, scrumbie albastră,
merlan albastru, grenadier, biban de mare, pește Argentina, kingklip, pampanito, păstrăv
curcubeu, scrumbie de Dunăre) la care au fost depistați diferiți reprezentanți ai faunei
parazitare. La majoritatea speciilor examinate au fost depistate nematode din familia
Anisakidae.
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Nematodele din familia Anisakidae sunt unele din cele mai răspândite specii de
paraziți la pești. Formele adulte și pre-adulte ale anisakidelor parazitează în organismul
mamiferelor marine, păsărilor ihtiofage, peștilor, reptilelor, acestea având rol de gazde
definitive, iar formele larvare parazitează în organismul peștilor și al nevertebratelor
acvatice – gazde intermediare. Ciclul biologic al anisakidelor este unul complex, cu
schimb de gazde. După eclozare larvele L2 sunt ingerate de către crustaceele acvatice din
familia Euphasidae numite krilli, în organismul cărora larvele se dezvoltă până la stadiul
L3. Crustaceele infestate sunt consumate de către a doua gazdă intermediară reprezentată
de peștii marini sau cefalopode în organismul cărora larvele se închistează. Ciclul biologic
al anisakidelor se finalizează odată ce larvele sunt ingerate de către mamiferele marine, în
care larvele trec prin două năpârliri atingând astfel stadiul adult [3].
Anisakidoza larvară este larg răspândită la peștii din zonele pescuitului intensiv a
Oceanului Planetar. Cele mai importante în producerea anisakidozei sunt speciile din
genul Anisakis, Pseudoterranova, Contracaecum. Distribuția anisakidelor la peștii din
oceanul Atlantic este variată, numărul total al speciilor de pești la care acestea au fost
depistate nefiind pe deplin elucidat. În Atlanticul de Nord-Est larve de anisakide au fost
depistate la 34 specii de pești, Atlanticul de Sud-Est – la 32 specii, Atlanticul de Nord
– la 54 specii, Atlanticul de Nord-Vest – la 12 specii, Marea Caspică – la 40 specii,
Marea Barenț – la 28 specii, Marea Albă – la 23 specii. Infestările masive cu anisakidae
depreciază apectul comercial al peștilor, ceea ce duce la pierderi economice rezultate
din interzicerea dării în consum a peștilor [7,8].
Prin urmare scopul acestei lucrări a fost de a stabili extensivitatea și intensivitatea
invaziei cu helminți a diferitor specii de pești oceanici care sunt comercializați în
rețelele de vânzare în stare congelată, și de a stabili viabilitatea helminților depistați.
Materiale și metode
Studiul parazitologic a fost realizat în laboratorul de Parazitologie și Helmintologie
al Institutului de Zoologie și în laboratorul de parazitologie din cadrul Centrului
Republican de Diagnostic Veterinar. Obiectul acestui studiu l-au constituit diverse
specii de pești oceanici. În total au fost examinate parazitologic 308 exemplare de
pești: merluciu - Merlucius merlucius (Linnaeus, 1758) – 138 exemplare, mintai
-Gadus chalcogrammus Pallas, 1814 – 25 exemplare, hering - Clupaea harengus
Linnaeus, 1758 – 17 exemplare, scrumbie albastră - Scomber scombrus Linnaeus,
1758 – 41 exemplare, merlan albastru - Micromesistius poutassou (Risso, 1827) – 29
exemplare, grenadier - Albatrossia pectoralis (Gilbert, 1892) – 5 exemplare, biban de
mare - Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772) – 20 exemplare, Argentina - Argentina
silus (Ascanius, 1775) – 9 exemplare, pampanito - Stromateus brasiliensis Fowler,
1906 – 10 exemplare, kingklip - Genypterus blacodes (Forster, 1801) – 10 exemplare,
păstrăv curcubeu - Oncorrhychus mykiss (Walbaum, 1792) – 3 exemplare, scrumbie de
Dunăre -Alosa immaculata Bennett, 1835 – 7 exemplare. Examenul parazitologic a fost
efectuat conform metodei standart elaborată de Skryabin K.I [9]. Pentru determinarea
gradului infestării cu helminți a fost utilizat indicele extensivității invaziei EI% și a
intensivității invaziei II (exemplare/pește).
Pentru analiza indicilor fizici (pH) pentru determinarea prospețimii cărnii a fost
utilizată metoda pH – metrică care a constat în utilizarea ionometrului de laborator И-160.
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Rezultate și discuții
La peștii marini, din familia Anisakidae, parazitează larvele nematodelor a 3
genuri – Anisakis, Pseudoterranova și Contracaecum. Larvele pot fi ușor diferențiate
după culoarea pe care o prezintă (larvele din genul Anisakis și Contracaecum sunt de
culoare alb-gălbuie iar cele din genul Pseudoterranova au culoare roșie-cafenie) și
după modul în care parazitează în gazda intermediară (larvele din genul Anisakis sunt
răsucite în formă de spirală și protejate de o capsulă, iar cele din genul Pseudoterranova
nu sunt încapsulate).
În procesul studiului parazitologic al peștilor au fost depistate larve de anisakide
preponderent în cavitatea abdominală, pe ficat și gonade (fig.1). La unele specii de
pești (macrou, merlan albastru) larvele erau răsucite în spirală, încapsulate, de culoare
gălbuie și cu diametrul de 0,4-0,7 mm, la alte specii (hering) larvele erau de culoare
albă. Pe lângă speciile de pești la care au fost depistate larve în cavitatea abdominală
și pe organele interne, au fost depistate exemplare de pești (merluciu, merlan albastru,
kingklip) la care larvele au pătruns în țesutul muscular (fig.2). Datorită faptului că
peștele examinat a fost congelat, larvele depistate erau neviabile iar conținutul intern
avea un aspect omogen.

Fig.1. Larve încapsulate pe
organele interne

Fig.2. Larva migratoare prin țesutul
muscular

Luând în considerare caracteristicile morfologice ale nematodelor depistate la
peștii examinați (larve de culoare albă sau ușor gălbuie) am concluzionat că larvele
depistate aparțin genului Anisakis. Datele examenului parazitologic al peștilor privind
extensivitatea și intensivitatea invaziei cu anisakide sunt prezentate în tabelul 1.
Conform datelor examenului parazitologic, din speciile de pești examinați cel mai
infestat era merlanul albastru. La această specie intensivitatea invaziei era de 8-203
exemplare la o extensivitate a invaziei de 100% (toate 26 exemplare examinate erau
infestate). Pe locul doi după nivelul infestării erau speciile macrou, hering, mintai, merluciu
cu o extensivitate de 79-95% și o intensivitate a invaziei de 1-66 exemplare, iar pe locul 3
– bibanul de mare cu extensivitatea 35% și intensivitatea invaziei 1-12 exemplare. Pentru
speciile mintai și merluciu datele privind extensivitatea și intensivitatea invaziei nu sunt
concludente întrucât specimenele examinate erau eviscerate. Drept rezultat extensivitatea
și intensivitatea invaziei la mintai și merluciu au fost stabilite doar în baza depistării
larvelor din cavitatea abdominală și de pe rămășițele organelor interne rămase.
Speciile gazde slab infestate erau grenadierul, peștele Argentina, kingklip și
scrumbia de Dunăre. La aceste specii intensivitatea invaziei era cuprinsă între 1-36
exemplare. Nu au fost depistate anisakide la păstrăv și pampanito. După datele unor
autori, lipsa anisakidelor la unele specii de pești are un caracter sezonier [8].
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Tabelul 1. Gradul infestării cu anisakide la speciile gazde investigate
Specii de gazde
Merluciu Merlucius merlucius (Linnaeus, 1758)
Mintai Gadus chalcogrammus Pallas, 1814
Hering Clupaea harengus Linnaeus, 1758
Scrumbie albastră Scomber scombrus Linnaeus, 1758
Merlan albastru Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Grenadier Albatrossia pectoralis (Gilbert, 1892)
Biban de mare Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772)
Argentina Argentina silus (Ascanius, 1775)
Kingklip Genypterus blacodes (Forster, 1801)
Pampanito Stromateus brasiliensis Fowler, 1906
Păstrăv curcubeu Oncorrhychus mykiss (Walbaum, 1792)
Scrumbie de Dunăre Alosa immaculata Bennett, 1835

EI (%)

II (ex.)

79,0
88,0
88,23
95,12
100
0
35,0
0
0
0
0
0

1-54
1-22
2-62
2-66
8-203
1-3
1-12
1
1-5
0
0
1-36

La mintai au fost depistate cazuri de infestare sub aspect de poliinvazie constituite
din nematode din familia Anisakidae și larvele cestodei Nybelinia surminicola fig.3.
Larvele cestodelor din genul Nybelinia sunt larg întâlnite la diferite specii marine
de pești din familiile Carangidae, Gadidae, Clupeidae etc. Gradul infestării peștilor
cu acest helmint în diferite bazine acvatice este diferit. Astfel în Oceanul Pacific
puternic infestat este mintaiul, în Marea Barenț – halibutul și cambula, în Oceanul
Atlantic – baracuda, tonul, în Marea Mediterană – stavridul, bibanul de mare etc [2,3].
La exemplarele de mintai examinate în laborator extensivitatea invaziei cu Nybelinia
surminicola constituia 44,0% iar intensivitatea invaziei 1-13 exemplare.

Fig. 3. Ponderea categoriilor de invazii la mintai

O importanță deosebită în anisakidoza la pești o constituie determinarea pH-ului.
Valoarea normală a pH-ului peștelui proaspăt, neinfestat, este slab acid. În cazul unei
intensivități a invaziei de 10-12 larve, valoarea pH-ul peștilor infestați nu diferă de
cea a peștilor neinfestați. Dar în cazul unei II de peste 25 exemplare, pH-ul devine
alcalin, specific cărnii cu o prospețime dubioasă. La speciile merluciu, macrou, mintai,
valoarea pH-ului depășea 7,0 (tab.2). pH-ul alcalin din carnea peștilor infestați creează
condiții prielnice pentru dezvoltarea microflorei bacteriene ceea ce duce la sporirea
proceselor autolitice din carne, și respectiv la reducerea termenului de păstrare a cărnii.
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Tabelul 2. Variația pH-ului cărnii de pește după nivelul invaziei cu anisakide
Proba
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Specia gazdă
analizată
Merluciu
Merluciu
Merluciu
Macrou
Macrou
Mintai
Mintai
Kingklip
Hering

Specimene
(ex.)
24
21
11
9
9
10
10
10
7

pH

II (ex.)

7,1
7,1
7,1
6,3
7,2
6,2
7,2
7,0
6,6

1-8
2-21
4-32
3-22
2-66
1-11
1-22
1-5
2-62

O problemă foarte importantă o constituie anisakidoza umană cauzată de larvele
Anisakis simplex și Pseudoterranova decipiens, ce apare drept rezultat al consumului
peștelui crud. Larvele în organismul uman nu ating stadiul adult, dar pot cauza dureri
abdominale, dereglări intestinale, ulcere, perforări ale stomacului și intestinului,
peritonită, alergie, șoc anafilactic [1,4,5].
Concluzie
În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constatat infestarea cu larve din familia
Anisakidae a următoarelor specii de pești: merluciu, mintai, hering, macrou, merlan
albastru, biban de mare, grenadier, pește Argentina, kingklip, scrumbie de Dunăre.
Extensivitatea invaziei cu anisakidae varia între 35% (biban de mare), și 80-100%
(merluciu, mintai, hering, macrou, merlan albastru) iar intensivitatea era cuprinsă
între 1-66 exemplare, un singur specimen de merlan albastru având intensivitatea 203
exemplare. Slab infestate cu nematode erau speciile kingklip, Argentina și scrumbia
de Dunăre. La păstrăv și pampanito nu au fost depistate nematode. Toate larvele de
anisakidae depistate erau neviabile. Studiul infestării cu anisakide a peștilor marini
importați în Republica Moldova ne permite să constatăm că aceștia nu prezintă un
pericol potențial pentru om întrucât peștele este congelat pentru un timp mai îndelungat
înainte de a fi realizat în rețelele comerciale.
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SPECIA PHILONTHUS DIVERSICEPS BERNHAUER, 1901
(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE, STAPHYLININAE) ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Mihailov Irina
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Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului faunistic al speciei Philonthus diversiceps
Bernhauer, 1901, (Coleoptera, Staphylinindae, Staphylininae) bazate pe materialele
obținute în perioada 2010-2014 în diverse situri din toate zonele Republicii Modova.
Rezultatele cercetărilor asupra acestei specii sunt expuse în ordinea următoare: distribuția
biotopică (punctul, data, anul colectării, biotopul, numărul de specimeni), aspectele
istorice de cercetare, încadrarea taxonomică, caracteristica morfologică, bioecologia, etc.
Cuvinte cheie: Philonthus: diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republica Moldova
Depus la redacție: 16 noiembrie 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență. Mihailov Irina, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1,
MD-2028 Chișinău, Republica Moldova, E-mail: irinus1982@yahoo.com

Introducere
Dintre stafilinidele înregistrate în Republica Moldova, reprezentanții genului
Philonthus Stephens, 1829 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) conform
particularităților ecologice se încadrează într-o structură polibiontă (fiind pedobionte,
coprobionte, saprobionte, micetobionte, xilobionte, nidicole), iar după caracteristica
trofică majoritatea sunt prădători tipici. Reieșind din rezultatele faunistice multianuale
acumulate pentru mai mulți reprezentați ai acestui gen (dintre cele 40 specii de filontine
cunoscute), în lucrare se expun rezultatele cercetărilor asupra speciei Philonthus
diversiceps Bernhauer, 1901.
Prezentat în lucrarea anterioară [3] cu statutul de specie nouă pentru fauna
Republicii Moldova, stafilinidul Ph. diversiceps a continuat să fie obiect de studiu
în programul faunistic cu scopul de a continua cercetările în habitatele din zona de
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sud a țării. După anul 2010, din materialul acumulat în timp au fost publicate și alte
lucrări cu date asupra speciei Ph. diversiceps ce țin de analiza statistică prin elucidarea
anumitor indici ecologici, expunerea analizei activității sezoniere, distribuție biotopică,
răspândire geografică, popularea diferitor substraturi, etc. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 14].
Materiale și metode
Materialele de studiu au inclus: borcane, lămpi cu lumină obișnuită și ultravioletă pe
rol de capcane, pungi, recipiente de plastic, eprubete Eppendorf, sticle Duran cu soluție
specifică pentru conservare. Tehnicile de preparare, fixare şi stocare a specimenelor
colectate au fost aplicate prin etapele de: înmuiere, etalare pe cartonaşe, etichetare,
păstrare în eprubete de sticlă sau plastic şi saltele entomologice, depozitarea în colecţie.
Metodele de bază utilizate la realizarea colectărilor au fost următoarele:
1). Colectarea manuală a indivizilor filontinului de pe terenurile deschise s-a efectuat
în zilele însorite, cu temperatura de la +19-200 C, între orele 1000-1400.
2). Colectarea la capcana cu lumină ultravioletă s-a efectuat în perioada de noapte
între orele 2200-100.
3). Colectarea prin flotaţie, ne-a permis de a aduna stafilinidele din grămezi de
vegetaţie acvatică şi alte resturi vegetale pe malurile apelor. Astfel s-a redus distrugerea
specimenelor şi extragerea a fost mai rapidă.
Rezultate și discuții
Material faunistic. În Republica Moldova specia a fost colectată în anii 2008 și
2009, fiind publicată în 2010 și inclusă în lista stafilinidelor din țară [3]. Ca urmare,
interesul față de acest stafilinid a crescut, fiind căutat și în alte habitate pe teritoriul
țării. Astfel, în materialul colectat specia a fost găsită și în punctele: Doroțcaia (r-l
Dubăsari), pe malul Nistrului, prin buruiene, 29.07.2010 – 4 ex.; Brînzeni (r-l Edineț),
pădure, capcana cu lumină ultravioletă (orele expunerii: 2200-100), 18.06.2011 – 31 ex.,
15.07.2011 – 2 ex., 24.08.2012 – 1 ex.; Pelinei (r-l Vulcănești), Rezervația Naturală
Flămînda, pădure, capcana cu lumină ultravioletă, 24.05.2014 – 1 ex.
Stafilinidele capturate din zbor la capcana cu lumină a demonstrat o frecvență
accentuată a insectei față de lumina ultravioletă. Zborul a fost relativ frecvent – 1-5 ex./zi.
Stuctura taxonomică. Specia Ph. diversiceps este poziționată în următoarea
structură sistematică: regnul Animalia, subregnul Eumetazoa, încrengătura Arthropoda,
subîncrengătura Hexapoda, clasa Insecta, ordinul Coleoptera, subordinul Polyphaga,
infraordinul Staphyliniformia, suprafamilia Staphylinoidea, familia Staphylinidae, subfamilia
Staphylininae, tribul Staphylinini, subtribul Philonthina, genul Philonthus Stephens, 1829
(sinonim: Philonthus (Philonthus) armeniacus Bernhauer, 1901) [10, 11, 12].
Morfologia. Adultul este de culoare neagră. Picioarele, piesele bucale și baza
antenelor posedă o culoare de galben maro cu nuanță spre brun. Suprafața capsulei
cefalice și a protoracelui este strălucitoare, acoperită cu sculptură ușor evidențiată, peri
și puncte accentuate. Capul de formă pătrată, ușor îngustat spre partea din spate (spre
unirea cu pronotul), laturile posterioare sunt destul de marcate la masculi. Ochii sunt
mai alungiți decât tâmplele. Punctele frontale de pe capsula cefalică sunt distanțate între
ele, însă mai apropiate de punctele din aria oculară alături de care formează o aranjare
în pereche. Segmentele antenale sunt mai alățite decît alungite, doar ultimul de la vârf
are o formă mai alungită. Protoracele este ușor alungit, cu laturile paralele la mascul
și convergente, îndreptate înainte la femele. Pe suprafața protoracelui se disting 1-4
linii cu puncțuație. Liniile dorsale sunt formate din 5 puncte adâncite, cele marginale
constituite din mai puține puncte. Elitrele sunt alungite, mai late decât protoracele.
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Suprafața este acoperită cu puncte fine și dense a căror intervale de separare sunt egale
cu diametrul lor. Abdomenul este străbătut de punctuație fină în aria tergitelor. Linia
bazală a tergitelor anterioare este dreaptă. Picioarele, tarsele posterioare sunt scurte,
primul segment mai scurt decât ultimul (figura 1, A, B) [1, 2].
Bioecologia. Este specie coprobiontă, saprobiontă. Preferă să zboare la capcana
cu lumină ultravioletă, rareori apare la sursa de lumină obișnuită. Adulții speciei
preferă locurile umede, grămezile de plante proaspete și în stare de descompunere.
După clasificarea trofică se încadrează în grupul prădătorilor.
Originea și răspândirea. Stafilinidul Ph. diversiceps se clasează ca element eurocaucasian. Specia este răspândită în Europa: Albania, Austria, Bulgaria, Croația,
Republica Cehă, Ungaria, Italia, Macedonia, Slovacia, Ucraina, România, Rusia (partea
de Sud-Vest), Asia: Turcia, Cipru, Armenia, Kazahstan, Turkmenistan [10, 15, 18].
În Moldova pentru prima dată a fost confirmată în zona de centru: Ghidighici
(mun. Chişinău), malul iazului, 13.06.2008 – 2 ex. și zona de nord: Moara Domnească
(r-l Glodeni), dejecţii de zimbru, 20.08.2009 – 1 ex. [3].
Baza de date. Materialul entomologic referitor la specia Ph. diversiceps este depozitat
în colecția Staphylinidae din cadrul Muzeului Entomologic al Institutului de Zoologie, în
cutia nr. 28. Materialul se păstrează pe ace entomologice etichetate după modelul clasic
al unei colecții entomologice (figura 1, D). La etapa actuală sunt stocate 8 exemplare:
din Ghidighici (mun. Chişinău) sunt la păstrare 2 exemplare, din Moara Domnească (r-l
Glodeni) – 1 ex.; din Doroțcaia (r-l Dubăsari) – 4 ex.; din Pelinei (r-l Vulcănești) – 1 ex.

A

B

C

D

Figura 1. Philonthus diversiceps Bernh. în colecția Staphylinidae, Muzeul Entomologic
al Institutului de Zoologie (fotografii originale) (A – femelă, B – mascul, C – aedeagusul
(organul copulator), D – exemplare în colecție, nr.28)
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Tratarea speciei în literatura de specialitate. În lucrarea lui Coiffait „Tribus
Philonthini et Staphylinini” [1] și Laszlo T. „Staphylinidae VII” [2], stafilinidul Ph.
diversiceps este tratat ca specie validă, fiind specificată descrierea morfologică și cheia
de determinare după structura aedeagusului (figura 1, C), cu trasarea unor aspecte
de asemănare și/sau deosebire cu speciile Philonthus viridipennis Fauvel, 1875 și
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810). După Schillhammer H., [13], Stan M.
[16] și Inventarul Național al Patrimoniului Natural din Franța [12], Ph. diversiceps
este tratat ca sinonim al speciei Ph. viridipennis din considerentul că forma și structura
aedeagusului sunt foarte asemănătoare la ambele specii. După Șavrin A., în «Lista
stafilinidelor în fauna Rusiei” [18], pentru genul Philonthus Stephens, 1829 figureză
doar specia Ph. diversiceps. În Lista stafilinidelor din Iran (actualizată în 2015), Ph.
viridipennis este tratat ca înregistrare nouă pentru fauna acestei țări [17]. După Fauna
Europae și BioLib ambele specii sunt definite în mod separat [10-11].
Concluzii
După clasificarea trofică stafilinidul Ph. diversiceps este un prădător tipic, adaptat
la microhabitat coprobiont și saprobiont cu încadrarea în clasa cavernicolilor. În timpul
migrației predomină zborul spre sursa de lumină ultravioletă, rareori – la lumină
obișnuită. Adulții speciei preferă locurile umede, grămezile de plante proaspete și în
stare de descompunere.
Specificările nesigure de tratare a speciei Ph. diversiceps ne îndeamnă spre continuarea
cercetărilor, colectării materialului entomologic mai bogat din diferite zone ale țării și
înregistrarea speciei Ph. viridipennis ca noutate pentru fauna Republicii Moldova.
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DIPTERELE (INSECTA) DIN COLECȚIA MUZEULUI DE
ENTOMOLOGIE A INSTITUTULUI DE ZOOLOGIE
Cebotari Cristina, Bușmachiu Galina
Institutul de Zoologie
Rezumat

În urma inventarierii colecției de diptere din Muzeul de Entomologie au fost identificate
424 de exemplare de diptere, care fac parte din 15 specii, atribuite la 11 genuri și 4 familii:
Tachinidae (7 specii), Tabanidae (5), Muscidae (2) și Stratiomyidae (1). În premieră pentru
Republica Moldova sunt citate patru specii Muscina stabulans, Hybomitra solstitialis,
Tabanus autumnalis și Exorista civilis din colecția muzeului. Dipterele depozitate în
colecție, au fost colectate între anii 1959 – 1980 în 10 raioane și 20 localități ale țării.
Lucrarea include lista speciilor, locul de colectare și numărul de exemplare depozitate în
colecție.
Cuvinte-cheie: colecție, diptere, lista speciilor, specii noi, Republica Moldova.
Depus la redacție: 17 noiembrie 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Bușmachiu Galina, Institutul de Zoologie, str. Academiei,
1, MD-2028 Chișinău, Republica Moldova; e-mail: bushmakiu@yahoo.com.
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Introducere
În această lucrare sunt incluse date privind Dipterele care fac parte din familiile
Muscidae, Tachinidae, Tabanidae și Stratiomyidae colectate în Republica Moldova și
depozitate în colecția de Entomologie a Institutului de Zoologie.
Din totalul de familii, conform site-lui Fauna Europaea (ulterior citată ca FE)
[27] din ordinul Diptera din țara noastră până în prezent au fost studiate, sistematizate
și publicate doar familiile Culicidae [12] și Chironomidae [24, 26]. Unele specii din
familia Tachinidae au fost incluse în lucrările [18 – 23]. Cel mai mult a contribuit la
cunoașterea diversițății tahinelor Korenev V., care a studiat diversitatea acestui grup de
insecte în livezi și păduri [15]. Studii mai aprofundate ale celorlalte familii de dipetere
nu au fost efectuate până în prezent în Republica Moldova, din familia Tabanidae
[25] fiind publicate doar speciile Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) și Tabanus
bovinus (Linnaeus, 1758), iar din familiile Simuliidae și Syrphydae doar câte o singură
specie [5, 6, 16]. Nu toate exemplarele familiilor publicate anterior au fost depozitate în
colecția de insecte a Muzeului de Entomologie al Institutului de Zoologie.
Cel mai studiat, dintre familiile incluse în această lucrare, este grupul muștelor tahine
(Diptera, Tachinidae), fiind una dintre cele mai importante familii de insecte parazitoide
din ordinul Diptera. În prezent sunt cunoscute aproximativ 10.000 de specii de Tachinidae
descrise la nivel mondial [2, 4]. Multe din ele acționează ca inamici naturali importanți
ai insectelor fitofage atât în ecosistemele naturale, cât și în cele modificate antropic, fiind
prezente în special în păduri. Speciile din această familie sunt cunoscute în diverse habitate
din toate regiunile zoogeografice și sunt deosebit de variate în America de Sud [4].
Deoarece multe specii adulte de Diptere se hrănesc cu polen, ele sunt considerate
polenizatori importanți ai plantelor spontane, în special, în munți, unde sunt relativ
puține albine [1]. În ciuda diversității și impactului lor ecologic, se cunoaște relativ
puțin despre diversitatea, biologia și ecologia speciilor de Tachinidae [15].
Taxonomia acestei familii prezintă multe dificultăți [9]. Aceasta se bazează în
mare parte pe caracteristicile morfologice ale muștelor adulte, dar și particularitățile
lor reproductive [11]. Identificarea unor grupuri se face adesea numai în baza gazdei,
particularităților biologiei speciei, morfologiei ouălor sau a formei abdomenului la
masculi și femele [10].
Din cauza diversității morfologice și a caracteristicilor variabile, multe specii de
Tachinidae sunt greu de determinat chiar și pentru experți. În prezent, a fost inițiat
un studiu, care vizează soluționarea acestei probleme prin efectuarea analizelor
filogenetice, folosind pentru determinare atât date morfologice, cât și moleculare [7, 8].
Diversitatea speciilor din familiile: Tabanidae, Muscidae și Stratiomyidae
reprezentate de exemplare incluse în colecția muzeului a fost slab studiată până în
prezent în Republica Moldova, fiind publicate două specii de Tabanidae, care au fost
colectate din bazinul Nistrului și a Prutului [25]. Date generale privind speciile de
Muscidae și Stratiomyidae sunt incluse în volumul Insecte, 1983 [14], în care este
specificată existența în Moldova a 30 de specii din familia Tabanidae, fără a se indica
denumirea speciilor, iar din familia Muscidae sunt citate trei specii.
Scopul acestui studiu a fost inventarierea dipterelor din familiile Tachinidae,
Tabanidae, Muscidae și Stratiomyidae păstrate în colecția Muzeului de Entomologie a
Institutului de Zoologie. Publicația face parte dintr-un set de lucrări dedicate publicării
colecției Muzeului de Entomologie și a revitalizării eforturilor depuse de cercetătorii
pasionați de entomologie, care și-au dedicat viața studierii insectelor depozitând exemplare
în colecția Muzeului de Entomologie, care, în prezent, au o valoare incontestabilă nu
numai pentru Republica Moldova, ci și pentru cercetătorii din întreaga lume.
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Materiale și metode
Studiul a fost efectuat pe exemplarele de diptere, care au fost colectate între anii
1959 – 1980, montate și păstrate în colecția Muzeului de Entomologie a Institutului
de Zoologie. Exemplarele depozitate în colecția muzeului au fost capturate de către:
Cernogorenco M., Versceaghin B., Stratan V. și Plugaru S. din 20 localități, care în
prezent fac parte din 10 raioane și municipiul Chișinău.
Lista localităților de colectare este prezentată în tabelul 1. Toate speciile au fost
verificate pe site-ul Fauna Europaea.
Pentru identificarea dipterelor au fost utilizate determinatoarele pentru Europa
[13], Rusia și țările adiacente [17].
Regiunea Centrală. În total colectările au fost efectuate în 6 raioane și 10
localități, din zona de centru a țării, dintre care municipiul Chișinău cu orașele Durlești
și Vadul-lui-Vodă, raionul Anenii Noi cu localitățile Calfa și Ciobanovca, raionul
Călărași cu localitatea Bahmut, raionul Hîncești cu localitățile Logănești, Mereșeni și
Leușeni, raionul Orhei cu localitatea Ivancea, raionul Strășeni cu localitățile Lozova și
Micleușeni, raionul Ungheni cu localitatea Cornești, orașele Orhei și Hîncești.
Regiunea de Nord. Din regiunea de nord au fost efectuate colectări în raionul
Edineț localitatea Ruseni, raionul Dondușeni localitatea Rediul-Mare și orașele Briceni
și Edineț.
Regiunea de Sud. Din regiunea de sud au fost efectuate investigații în raionul
Căușeni, localitatea Copanca.
Speciile inventariate și depozitate în cutiile N. 4 si 245 din colecția Muzeului de
Entomologie sunt aranjate în tabelul 1 în ordine alfabetică.
Pentru actualizarea denumirilor speciilor identificate a fost utilizat site-ul Fauna
Europaea (FE) [27].
Tabel 1. Lista dipterelor din colecția Muzeului de Entomologie
Gen

Specie

FE*

Cutia

Localitate

Ex.

Data

Colectat

Familia Muscidae
Muscina levida
(Harris, 1780)

+

Muscina stabulans
(Fallen, 1817)

-

Muscina

4

Durlești

1

06.VIII.1970

V. Stratan

4

Briceni

1

17.VIII.1969

V. Stratan

4

Briceni

1

12.IX.1969

V. Stratan

4

Edineț

1

24.VI.1969

V. Stratan

4

Calfa

1

12.VI.1977

V. Stratan

1

30.VI.1959

S. Plugaru

Familia Stratiomyidae
Pachygaster

Pachygaster atra (Panzer,
1798)

+

245

Orhei

FamiliaTabanidae

Haematopota

Haematopota pluvialis
(Linnaeus, 1758)

+

245

Copanca

5

08.VII.1961

M. Cernogorenco

245

Copanca

1

09.VII.1961

M. Cernogorenco

245

Copanca

1

19.VI.1961

M. Cernogorenco

245

Mereșeni

1

15.V.1969

S. Plugaru

245

Logănești

5

14.V.1969

S. Plugaru

245

Logănești

3

15.V.1969

S. Plugaru

245

Logănești

2

14.IV.1969

S. Plugaru

245

Leușeni

1

04.V.1966

B.Versceaghin
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Hybomitra

Hybomitra solstitialis
(Meigen, 1820)

Tabanus autumnalis
Linnaeus, 1761

Tabanus

Tabanus bromius
Linnaeus, 1758

Tabanus tergestinus
Egger, 1859

-

-

+

+

245

Copanca

4

19.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

08.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

23.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

16

08.VII.1961

М. Cernogorenco

245

Micleușeni

1

28.VI.1974

S.Plugaru

245

Micleușeni

1

11.VII.1974

S.Plugaru

245

Micleușeni

1

27.VI.1974

S.Plugaru

245

Micleușeni

1

26.VI.1974

S.Plugaru

245

Micleușeni

1

01.VII.1974

S.Plugaru

245

Cornești

33

08.VII.1961

M. Cernogorenco

245

Cornești

1

25.VI.1974

S.Plugaru

245

Cornești

1

05.VI.1974

S.Plugaru

245

Micleușeni

1

01.VII.1974

S.Plugaru

245

Copanca

1

19.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

20.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

21.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

22.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

23.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

1

08.VII.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

2

19.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

9

08.VI.1961

М. Cernogorenco

245

Copanca

16

08.VII.1961

М. Cernogorenco

245

Cornești

6

31.VII.1961

М. Cernogorenco

245

Cornești

1

09.VII.1961

М. Cernogorenco

245

Cornești

19

08.VII.1961

М. Cernogorenco

Familia Tachinidae

Blondelia

Carcelia

130

Blondelia nigripes
(Fallén, 1810

Carcelia iliaca (Ratzeburg,
1840) în colecție ca Carcelia
processioneae

+

+

4

Chișinău

1

04.VI.1973

V.Stratan

4

Chișinău

1

27.VII.1979

V.Stratan

4

Chișinău

1

28.VII.1973

V.Stratan

4

Chișinău

1

26.VI.1973

V.Stratan

4

Chișinău

1

17.V.1975

V.Stratan

245

Vadul - lui-Vodă

1

-

S.Plugaru

4

Calfa

1

12.VI.1970

V.Stratan

4

Briceni

1

22.VIII.1969

V.Stratan

4

Briceni

3

13.VIII.1969

V.Stratan

4

Calfa

1

03.VIII.1969

V.Stratan

4

Calfa

1

10.VIII.1969

V.Stratan

4

Briceni

1

12.IX.1969

V.Stratan

4

Calfa

2

23.VI.1969

V.Stratan

4

Calfa

1

21.V.1969

V.Stratan

4

Calfa

1

26.VII.1969

V.Stratan

4

Ruseni

1

16.IV.1961

S.Plugaru

4

Bahmut

1

31.VII.1962

S.Plugaru

4

Hîncești

2

03.VIII.1962

S.Plugaru

4

Calfa

1

20.VIII.1969

V.Stratan
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Compsilura

Pales

Compsilura concinnata
(Meigen, 1824)

Pales pavida
(Meigen, 1824)
în colecție Ctenophora pavida

+

+

4

Bahmut

2

11.VIII.1960

S.Plugaru

4

Lozova

1

03.VII.1972

S.Plugaru

4

Calfa

1

11.VII.1971

S.Plugaru

4

Bahmut

1

13.VIII.1960

S.Plugaru

4

Ivancea

1

13.X.1958

S.Plugaru

4

Ivancea

2

06.X.1958

S.Plugaru

4

Ivancea

2

15.IX.1958

S.Plugaru

4

Bahmut

9

23.VI.1961

S.Plugaru

4

Bahmut

5

22.VI.1961

S.Plugaru

4

Chișinău

1

05.VI.1975

V.Stratan

4

Ciobanovca

1

04.X.1977

V.Stratan

4

Calfa

1

20.VI.1969

V.Stratan

4

Calfa

5

26.VI.1969

V.Stratan

4

Rediul-Mare

2

11.VII.1970

V.Stratan

4

Calfa

2

20.VII.1969

V.Stratan

4

Calfa

4

04.VIII.1969

V.Stratan

4

Calfa

7

06.VIII.1969

V.Stratan

4

Calfa

2

01.VIII.1969

V.Stratan

4

Calfa

4

02.VIII.1969

V.Stratan

4

Briceni

1

13.VIII.1969

V.Stratan

4

Calfa

1

16.VIII.1969

V.Stratan

4

Briceni

1

12.IX.1969

V.Stratan

4

Calfa

1

29.VII.1969

V.Stratan

4

Durlești

1

15.V.1969

V.Stratan

4

Durlești

2

13.V.1969

V.Stratan

4

Durlești

2

10.V.1969

V.Stratan

4

Calfa

3

27.VI.1969

V.Stratan

4

Calfa

2

21.VI.1969

V.Stratan

4

Calfa

8

20.VI.1969

V.Stratan

4

Calfa

8

23.VI.1969

V.Stratan

4

Calfa

2

27.VII.1969

V.Stratan

4

Ivancea

1

22.VII.1959

S.Plugaru

4

Ivancea

1

27.VII.1959

S.Plugaru

4

Bahmut

1

17.VII.1959

S.Plugaru

4

Bahmut

2

20.VII.1959

S. Plugaru

4

Bahmut

1

24.VII.1961

S. Plugaru

4

Bahmut

2

21.VII.1960

S. Plugaru

4

Bahmut

4

23.VII.1960

S. Plugaru

245

Bahmut

3

31.VII.1960

S. Plugaru

245

Bahmut

2

28.VII.1961

S. Plugaru

245

Ruseni

1

28.IV.1961

S. Plugaru

245

Micleușeni

1

02.VII.1974

S.Plugaru

245

Micleușeni

1

01.VI.1974

S. Plugaru

245

Micleușeni

1

28/29.VI.1974

S. Plugaru

245

Chișinău

1

30.VII.1973

V. Stratan

245

Micleușeni

1

3/6.VI.1974

S. Plugaru

245

Micleușeni

1

25.VI.1974

S. Plugaru
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Exorista civilis
(Róndani, 1859)

-

Exorista
Exorista larvarum
(Linnaeus, 1758)

+

245

Micleușeni

1

24.VI.1974

S. Plugaru

245

Chișinău

1

09.VII.1969

S. Plugaru

245

Chișinău

1

12.VII.1975

V. Stratan

245

Ciobanovca

1

25.IX.1977

V. Stratan

245

Ciobanovca

1

29.IX.1977

V. Stratan

245

Micleușeni

1

11.VII.1974

S. Plugaru

245

Bahmut

2

24.VII.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

1

11.VI.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

1

27.VI.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

2

23.VII.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

1

11.V.1962

S. Plugaru

245

Bahmut

1

28.VII.1961

S. Plugaru

245

Calfa

1

12.VI.1971

S. Plugaru

245

Bahmut

2

01.V.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

1

09.V.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

1

29.IV.1961

S. Plugaru

245

Bahmut

4

03.V.1961

S. Plugaru

1

29.VI.1974

S.Plugaru

245
Zenillia

Zenillia libatrix (Panzer, 1798)

+

245

Bahmut

1

26.VII.1961

S. Plugaru

4

Chișinău

1

25.VI.1975

V. Stratan

Site-ul Fauna Europaea: (+) specii prezente pe teritoriul Republicii Moldova, (-) lipsește
informația pentru Republica Moldova.

Rezultate și discuții
În rezultatul inventarierii insectelor din colecția Muzeului de Entomologie au fost
evidențiate 424 de exemplare, dintre care determinate până la specie au fost doar 308
exemplare, care aparțin la 15 specii, atribuite la 11 genuri și 4 familii ale ordinului
Diptera (tab. 1).
În lucrarea de față sunt prezentate patru familii ale ordinului Diptera. Familiile
sunt analizate și prezentate în ordinea descrescătoare a exemplarelor înregistrate, astfel
că familia Tachinidae este reprezentată de 161 de exemplare ce aparțin la 7 specii și 6
genuri, urmată de familia Tabanidae din care în colecțe sunt prezente 141 de exemplare
din 5 specii și 3 genuri, familia Muscidae este reprezentată de 5 exemplare, care fac
parte din 2 specii și un singur gen. Familia Stratiomyidae este reprezentată în colecție
doar de un singur exemplar ce aparține unei specii și unui gen (tab. 1).
Primul exemplar de Tachinidae din colecție - Ctenophora pavida a fost colectat pe
teritoriul Republicii Moldova de către Plugaru S. în iulie 1959. Cele mai multe exemplare
aparțin speciei Tabanus bromus - 33 la număr și au fost colectate de către Cernogorenco
M. în localitatea Cornești la 8 iulie 1961. Destul de numeroase în colecție sunt exemplarele
speciei Compsilura concinnata cu 31 de indivizi și Pales pavida cu 16 indivizi.
Cele mai multe exemplare de insecte - 63 la număr au fost colectate din localitatea
Calfa, 62 de exemplare au fost colectate din localitatea Copanca, 61 din localitatea Cornești,
50 de exemplare sunt din localitatea Bahmut, 14 exemplare din localitatea Micleușeni.
Câte 10 exemplare au fost colectate din localitățile Logănești și Chișinău, 9 din localitatea
Briceni, 7 din localitatea Ivancea, 6 din localitatea Durlești, 3 din localitatea Ciobanovca,
câte 2 din localitățile Ruseni, Hîncești, Rediul-Mare și câte un singur exemplar din
localitățile Leușeni, Edineț, Lozova, Mereșeni, Vadul-lui-Vodă și Orhei.
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In regiunea de dezvoltare centru au fost colectate în total 230 de exemplare, în
regiunea de dezvoltare Nord 13 exemplare ce aparțin la două specii Carcelia italica
și Muscina stabulans. În regiunea de dezvoltare sud au fost colectate în total de 62 de
exemplare ce aparțin speciilor Tabanus tergestinus, T. bromius, Hybomitra solstitialis
și Chrysozona sp.
FamiliaTachinidae (muște parasite larvele cărora se dezvoltă în omizile fluturilor).
În lume, sunt cunoscute în jur de 5 mii de specii din această familie. Chiar dacă primele
lucrări științifice dedicate speciilor din familia Tachinidae colectate pe teritoriul actual
al Republicii Moldova au fost publicate în anul 1960, nu toți specimenii menționați au
fost depozitați în colecția muzeului [22].
Dintre cele 7 specii prezente în colecție 6 (marcate cu plus) sunt incluse în FE
(tab.1) ca fiind deja citate, iar o specie Exorista civilis (Róndani, 1859) nu a fost citată
până în prezent în fauna Republicii Moldova.
Reprezentanții familiei Tachinidae colectate de pe teritoriul Republicii Moldova
au fost publicate în lucrările lui Тalițkii V. (1961, 1966), care a studiat muștele
parazitoide la speciile de lepidoptere dăunătoare, aspecte ale fenologiei și ciclului lor
de viață [22,23].
În 1962 Lerer și Plugaru [3] publică primele 8 specii de Tachine, care au fost
identificate în anii 1958-60 parazitând pe omizile lepidoperelor-dăunătoare stejarului:
Actia tibialis, Blondelia nigripes, Carcelia processioneae, Pales pavida, Zenillia
libatrix, Carcelia excisa, Compsilura concinnata și Erythrocera scutellaris. În urma
verificărilor efectuate pe site-ul Fauna Europaea specia Actia tibialis este sinonimizată cu
Carcelia tibialis (Robineau-Desvoidy, 1863), C. excisa - sinonimizată cu Senometopia
excisa (Fallen, 1820). Specia citată de Plugaru S. ca Carcelia processioneae (Ratz.)
este inclusă în FE ca Carcelia iliaca (Ratzeburg, 1840).
Dintre speciile citate anterior, în colecția Muzeului de Entomologie au fost
depozitate exemplare a 5 specii: Blondelia nigripes, Carcelia iliaca, Compsilura
concinnata, Pales pavida și Zenillia libatrix colectate de Plugaru S. în anii 1958-1962,
1969, 1974 și ulterior de Stratan V. între anii 1969-1979 (tab. 1).
Dintre lucrările importante dedicate acestui grup putem menționa publicațiile lui
Plugaru S. [19, 20] despre biologia a cinci specii de Tachinidae, care reglează numărul
viermilor de mătase în RSS Moldovenească.
În cercetările efectuate de Stratan V. [21] sunt și lucrări dedicate dipterelor, în care
se descrie morfologia, modul de depunere a ouălor, ciclul vital al tahinelor parazitoide
la lepidoptere – dăunători ai stejarului. În lucrare sunt citate 10 specii, dintre care doar
primele cinci sunt prezente în colecția muzeului.
Unul dintre cele mai complexe studii asupra speciilor de Tachinidae a fost efectuat
de Korenev A. [15], care a studiat nu numai diversitatea speciilor acestui grup în livezile
Moldovei, dar a evidențiat și legătura dinte specii și gazdele lor. În lucrarea sa autorul
face o analiza amplă a celor 36 de specii de tahine parazitoide colectate în grădinile și
pădurile Moldovei. Din păcate nici un exemplar din speciile citate de Korenev A. [15]
nu a fost depozitat în colecția Muzeului de Entomologie.
Adevărata diversitate a Tachinidae depășește probabil cu mult numărul speciilor
descrise în prezent, ceea ce face ca această familie să fie printre cele mai diverse din
punct de vedere a speciilor dintre familiile de Diptera și fără îndoială cea mai reușită
print-un mod de viață parazitoid [11].
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FamiliaTabanidae. În total în FE sunt incluse 13 genuri din această familie [27].
În lucrarea noastră sunt citate doar 3 genuri - Haematopota, Hybomitra și Tabanus.
În colecția Muzeului de Entomologie sunt depozitate cinci specii de tăuni, cu câte
o singură specie sunt reprezentate genurile Haematopota, Hybomitra și cu 3 specii
genul Tabanus. Trei dintre ele în Fauna Europaea sunt menționate ca fiind prezente
pe teritoriul Republicii Moldova (tab. 1), pe când două sunt prezente în toată Europa,
inclusiv în România și Ucraina, dar nu sunt citate din Republica Moldova.
În FE sunt citate alte 8 specii de tăuni din genul Tabanidae precum T. bifarius
Loew, 1858, T. bromius Linnaeus, 1758, T. exclusus Pandelle, 1883, T. quatuornotatus
Meigen, 1820, T. spectabilis Loew, 1858, T. spodopterus subsp. spodopterus Meigen,
1820, T. tergestinus Egger, 1859, T. unifasciatus Loew, 1858 ca fiind prezente pe
teritoriul Republicii Moldova [27].
Spre diferență alte 11 specii prezente în Europa Centrală și țările din zona
mediteraneană așa ca T. cordiger Meigen, 1820, T. glaucopis Meigen, 1820, T.
maculicornis Zetterstedt, 1842, T. miki Brauer, 1880, T. paradoxus Jaennicke, 1866,
T. regularis Jaennicke, 1866, T. rousselii Macquart, 1839, T. rupium (Brauer, 1880),
T. sudeticu Zeller, 1842, T. tenuicornis (Enderlein, 1932), T. tinctus Walker, 1850 sunt
citate inclusiv la hotarele țării noastre, dar nu se regăsesc printre speciile existente în
Republica Moldova. Alte specii sunt citate ca fiind prezente în Ucraina: T. colchidicus
Olsufjev, 1970, T. indrae Hauser, 1939; ca prezente în România T. leleani Austen,
1920, T. lunatus Fabricius, 1794, T. martinii Krober, 1928; în ambele țări vecine T.
sabuletorum Loew, 1874, lipsind în Republica Moldova.
Făcând un calcul estimativ putem constata, că în cazul unui studiu taxonomic mai
aprofundat pe teritoriul Republicii Moldova putem depista cel puțin 30 de specii de
tăuni, datele similare fiind incluse în volumul de insecte [14].
Genul Haematopota în FE este reprezentat de 28 de specii, dintre care citate ca
fiind prezente în țara noastră sunt speciile: H. grandis Meigen, 1820, H. pallens Loew,
1871, H. pluvialis (Linnaeus, 1758) [27]. Ca prezente în Europa Centrală și cea sudică
sunt citate speciile: H. bigoti Gobert, 1880, H. crassicornis Wahlberg, 1848, H. csikii
Szilady, 1922, H. italica Meigen, 1804, H. ocelligera (Krober, 1922), H. pandazisi
(Krober, 1936), H. scutellata (Olsufjev, Moucha & Chvala, 1964), H. subcylindrica
Pandelle, 1883. Prezente în Ucraina și partea de sud a Rusiei sunt speciile H. pallidula
(Krober, 1922) și H. turkestanica (Krober, 1922). În așa fel, în cazul unui studiu
taxonomic mai aprofundat putem depista cel puțin 13 specii din acest gen [27], dar,
momentan în colecție este prezentă o singură specie.
Genul Hybomitra în FE este reprezentat de 42 de specii, pe când specia din
colecția muzeului H. solstitialis (Meigen, 1820) nu este citată în FE ca fiind prezentă în
Republica Moldova [27]. Ca fiind prezente în țara noastră, în FE sunt citate alte 3 specii:
H. acuminata (Loew, 1858), H. expollicata (Pandelle, 1883) și H. ukrainica (Olsufjev,
1952). Ca fiind prezente în Europa Centrală și cea sudică, inclusiv în una din tările
învecinate cu Republica Moldova cum sunt România și Ucraina sunt citate 16 specii:
H. aterrima (Meigen, 1820), H. auripila (Meigen, 1820), H. bimaculata (Macquart,
1826), H. ciureai (Seguy, 1937), H. distinguenda Verrall, 1909), H. erberi (Brauer,
1880), H. lundbecki Lyneborg, 1959, H. lurida (Fallen, 1817), H. micans (Meigen,
1804), H. montana (Meigen, 1820), H. morgani (Surcouf, 1912), H. muehlfeldi (Brauer,
1880), H. nigricornis (Zetterstedt, 1842), H. nitidifrons (Szilady, 1914), H. peculiaris
(Szilady, 1914), H. pilosa (Loew, 1858).
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În cazul unui studiu taxonomic aprofundat pe teritoriul Republicii Moldova putem
depista cel puțin 20 de specii din acest gen [27].
Familia Muscidae. Include foarte multe genuri în FE. În lucrarea dată ne limităm
doar la genul Muscina, reprezentat în colecție de 2 specii. Site-ul FE include 5 specii din
acest gen, dintre care Muscina levida și M. prolapsa (Harris, 1780), sunt citate ca fiind
prezente în Republica Moldova, iar M. stabulans, indicată ca fiind prezentă în toate țările
Europei nu este citată ca identificată pe teritoriul țării noastre [27]. Spre diferență de
datele site-lui FE în colecția Muzeului de Entomologie au fost depozitate speciile Muscina
levida reprezentată de 2 exemplare, colectate în 2 localități și M. stabulans reprezentată
de 3 exemplare, colectate în trei localități. O altă specie M. pascuorum (Meigen, 1826)
larg distribuită în toată Europa Centrală la fel nu este citată din țara noastră.
Familia Stratiomyidae. În FE sunt incluse 27 de genuri, noi ne limităm la genul
Pachygaster reprezentat de 4 specii, dintre care, ca fiind prezentă pe teritoriul Republicii
Moldova este citată specia P. atra Panzer, 1798 reprezentată de 1 exemplar în colecția
noastră, iar ca prezentă în toată Europa este citată specia P. leachii Curtis, 1824 [27].
Concluzii
Inventarierea speciilor de insecte stocate în colecția Muzeului de Entomologie al
Institutul de Zoologie au permis introducerea în baza de date a colecției a 424 de exemplare
de Diptera, care fac parte din 4 familii: Tachinidae, Tabanidae, Muscidae și Stratiomyidae.
În premieră pentru Republica Moldova sunt citate patru specii Muscina stabulans,
Hybomitra solstitialis, Tabanus autumnalis și Exorista civilis din colecția muzeului.
Exemplarele inventariate au fost colectate între anii 1959 – 1980 de pe întreg
teritoriul Republicii Moldova, în 10 raioane și 20 localități din regiunile de dezvoltare
centru, nord și sud.
În urma verificărilor efectuate pe site-ul Fauna Europaea au fost actualizate
denumirile speciilor, conform nomenclaturii moderne, pentru speciile sinonimizate au
fost incluse denumirile noi, păstrându-se și cele vechi existente în colecție.
Materialul entomologic inclus în această lucrare are o valoare incontestabilă nu
numai pentru Republica Moldova.
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Lucrarea prezintă rezultatele cercetării efectuate în scopul elucidării unor particularități
ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint cu înveliş
din polietilen glicol (AgNPPEG ) cu dimensiunea de 5 nm de către tulpina cianobacteriei
Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina). Spirulina a fost cultivată în prezența
AgNPPEG în concentrații de 1,0 - 20 µM, suplimentate în perioade diferite ale ciclului vital.
Au fost stabilite efectele nanoparticulelor asupra producerii de biomasă și a conținutului
principalelor grupuri de substanțe organice din biomasă. Concentrația nanoparticulelor și
vârsta culturii au fost parametrii identificați în calitate de factori determinanți ai procesului
de funcționalizare spontană a AgNPPEG. Au fost stabilite principalele criterii de evidențiere
a procesului de funcționalizare biologică AgNPPEG, printre care creșterea capacității de
reducere a oxidului nitric.
Cuvinte cheie: tulpina Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm),
biofuncționalizare, concentrația nanoparticulelor, vârsta culturii.
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Introducere
Nanomaterialele, și în special nanoparticulele metalice fotoactive capătă o aplicare
tot mai largă în diferite domenii, inclusiv în biomedicină în calitate de agenți diagnostici
și terapeutici, datorită proprietăților unice și potențialului enorm de biofuncționalizare
a lor [1]. Proprietățile nanoparticulelor sunt determinate de forma, dimensiunea și
caracteristicile lor de suprafață.
Procesul de biofuncționalizare conferă nanoparticulelor metalice proprietatea de
a declanșa fenomene fotofizice neconvenționale, datorită semnalelor optice puternice
și stabile. O proprietate foarte importantă a nanoparticulelor biofuncționalizate constă
în nivelul scăzut al toxicității acestora pentru organismele vii, comparativ cu cele
nefuncționalizate [1, 2, 4].
Există multiple comunicări despre diferite tehnici și strategii de biofuncționalizare,
printre care conjugarea cu acizii nucleici, diferite oligo - și polipeptide de sinteză
chimică, sau obținute din diferite materiale biologice [9 - 11, 13].
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În același timp la pătrunderea nanoparticulelor metalice în interiorul celulelor vii,
acestea produc diferite efecte biologice, inclusiv toxice, iar în calitate de strategie de
diminuare a gradului de toxicitate a lor, celulele modifică suprafața nanoparticulelor prin
adiționarea de biomolecule, ceea ce constituie esența procesului de biofuncționalizare.
Aceste mecanisme sunt caracteristice, inclusiv cianobacteriilor și microalgelor [5, 6].
S-a demonstrat, spre exemplu, că nanoparticulele de selenid de cadmiu cu dimensiunea
de 20 nm, în concentrațiile de 4-8 mg/L sporesc productivitatea microalgei Porphyridium
cruentum cu 20-47%, fapt datorat funcționalizării lor în structurile intracelulare
microalgale, în cazul dat în structura ficobiliproteinelor [12, 13].
Efectele toxice ale nanoparticulelor metalice asupra cianobacteriilor au fost
descrise în mai multe lucrări [2, 6, 7]. Cu toate acestea, majoritatea studiilor privind
toxicitatea nanoparticulelor au investigat efectul nanoparticulelor de dimensiuni mari
și lipsite de înveliș.
Scopul lucrării constă în evaluarea unei posibile funcționalizări spontane a
nanoparticulelor de Ag cu înveliș din polietilenglicol (PEG) în concentrații de la 1,0
µM la 20,0 µM de către tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis CNMN-CB-02
(spirulina) pe durata unui ciclu de cultivare în sistem închis.
Materialul și metodele de cercetare
În calitate de obiect de studiu a servit tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis
CNMN-CB-02 (spirulina) (depozitată în CNMN de pe lângă Institutul de Microbiologie
și Biotehnologie). Spirulina a fost cultivată în baloane Erlenmeyer cu capacitatea de 1,0
l, cu volumul de lucru de 500 ml, pe mediul nutritiv mineral cu următoarea compoziţie:
macroelemente (în g/l): NaNO3-2,5; NaHCO3-2,0; NaCl-1,0; K2SO4-0,6; Na2HPO4-0,2;
MgSO4•7H2O-0,2; CaCl2-0,024; 1ml/l soluţie de microelemente ce conţine (mg/l):
H3BO3-2,86; MnCl2•4H2O-1,81; CuSO4•5H2O-0,08; MoO3 - 0,015); FeEDTA-1ml/l.
Pe durata cultivării, care a constituit 6 zile, au fost respectați următorii parametri de
proces: cantitatea de cultură start de spirulină ~ 0,4-0,45g/l; temperatura ~ 28-30oC,
pH-ul optim al mediului ~ 8 - 10, iluminarea continuă ~ 37-55 µM fotoni/m2/s.
În cercetare au fost utilizate nanoparticulele de argint cu înveliș din polietilenglicol
(AgNPPEG) cu dimensiunea de 5 nm (Producător Compania M9, Tolyatti, Rusia).
Cantitatea de biomasă și a principalilor constituenți intracelulari ai spirulinei
(proteine, carbohidrați, lipide) a fost determinată cu aplicarea metodelor
spectrofotometrice adaptate la tulpina inclusă în cercetarea dată [3].
Capacitatea de reducere a oxidului nitric a fost determinată spectrofotometric cu
aplicarea nitroprusidului de sodiu [5].
Rezultate și discuții
În figura 1 sunt expuse datele experimentale referitor la conținutul de biomasă de
spirulină produs la cultivarea acesteia în prezența AgNPPEG în concentrații de 1,0 – 20,0
μM suplimentate în prima zi de cultivare (care corespunde fazei lag) și în ziua a treia
(care corespunde începutului fazei de creștere exponențială).
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Fig. 1. Cantitatea de biomasă produsă la cultivarea spirulinei în prezența AgNPPEG
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul,
biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

Rezultatele obținute au scos în evidență răspunsul specific de tipul concentrație
– efect al culturii de spirulină la acțiunea AgNPPEG. Concentrațiile mici (între 1 și 5
µM) de AgNPPEG au stimulat procesul de producere a biomasei de spirulină. Pentru
concentrațiile în intervalul de la 2,5 la 5,0 µM aplicate în prima zi de cultivare, a fost
stabilită o creștere cu peste 20% a conținutului de biomasă produsă (fig.1A). În cazul
dozelor de 15-20 µM, producerea de biomasă cianobacteriană s-a redus cu 20-24% față
de martor, ceea ce demonstrează efectul inhibitor sau toxic al concentrațiilor mai mari
de AgNPPEG aplicate.
Pentru concentrațiile de la 2,5 la 5,0 µM AgNPPEG aplicate la începutul fazei de
creștere exponențială (fig. 1B) a fost, de asemenea, stabilită o sporire a producerii
de biomasă cianobacteriană cu 18-24%. Astfel, răspunsul spirulinei la concentrațiile
menționate de AgNPPEG a fost cel de stimulare a producerii de biomasă, indiferent
de vârsta la care a avut loc contactul culturii cu acest tip de nanoparticule. În cazul
concentrațiilor de 15-20 µM AgNPPEG adăugate la ziua a treia, conținutul de biomasă nu
s-a redus, ceea ce demonstrează, că pentru concentrațiile mai mari, vârsta culturii este
un factor important care determină răspunsul spirulinei la acțiunea AgNPPEG. Astfel,
suplimentarea la cultura de spirulină a AgNPPEG, în intervalul de concentrații 1,0 – 20,0
μM, în ziua a treia de cultivare nu a modificat conținutul de biomasă, tendința generală
fiind de reducere.
Răspunsul diferit al culturii de spirulină la diferite etape de dezvoltare a culturii
statice la acțiunea concentrațiilor de 10-20 µM de nanoparticule de argint demonstrează
că implicarea nanoparticulelor este determinată atât de starea fiziologică a culturii, cât
și de o posibilă modificare / funcționalizare biologică a acestora, care nu numai că
modifică semnificativ nivelul lor de toxicitate dar și proprietățile lor biologice.
În continuare a fost studiată modificarea componenței biomasei de spirulină, în
cazul interacțiunii cu diferite concentrații de nanoparticule de argint aplicate în faza
lag și în faza de creștere exponențială. Figura 2 demonstrează nivelul de proteine în
biomasa de spirulină pentru toate variantele experimentale și pentru martor.
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Fig. 2. Conținutul de proteine în biomasa spirulinei cultivată în prezența AgNPPEG
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul,
biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

Concentrațiile de la 1,0 la 10,0 μM de AgNPPEG, aplicate în prima zi de cultivare
nu au modificat conținutul de proteine în biomasa de spirulină (fig. 2A). Concentrațiile
de 15-20 µM au produs o reducere nesemnificativă a acestui parametru, valorile fiind
cu 12-14% sub nivelul valorilor martorului. În acest caz, evoluția generală a procesului
de sinteză a proteinelor este orientată spre reducere, corelarea fiind inversă și foarte
puternică (r=-0,909).
Pentru concentrațiile în intervalul de la 1,0 la 10,0 μM AgNPPEG, aplicate în a treia
zi de cultivare, conținutul de proteine în biomasa de spirulină, la fel, nu s-a modificat
(fig. 2B). În cazul concentrațiilor de 15-20 µM a fost observată o tendință de reducere a
conținutului de proteine. Astfel, în toate variantele experimentale, conținutul proteinelor
în biomasă a variat în limita valorilor specifice pentru tulpina dată. Impactul AgNPPEG
asupra procesului de sinteză și de acumulare a proteinelor în biomasa de spirulină poate
fi demonstrat prin calculul coeficientului Pearson (r = - 0,968) care indică o corelare
inversă și foarte puternică.
Din rezultatele prezentate reiese, că factorul determinant pentru cantitatea de
proteine în biomasa de spirulină este concentrația nanoparticulelor, iar vârsta culturii
nu influențează, ori influențează nesemnificativ acest proces.
Modificarea conținutului de carbohidrați în biomasa de spirulină reprezintă unul
din indicatorii stresului, care se poate instala în cultura de spirulină la acțiunea diferitor
factori, inclusiv și la acțiunea nanoparticulelor. Rezultatele obținute la determinarea
cantității hidraților de carbon în biomasa de spirulină din variantele experimentale și
martor sunt prezentate în figura 3.
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Fig. 3. Conținutul carbohidraților în biomasa spirulinei cultivată în prezența AgNPPEG
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul,
biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

Cu excepția concentrației de 1,0 μM, toate variantele experimentale se
caracterizează printr-o creștere a conținutului de carbohidrați în biomasă. Concentrația
de 1,25 μM AgNP, aplicată în prima zi de cultivare, a provocat o creștere cu 20% a
conținutului de glucide în biomasa de spirulină (fig. 3A), iar cele de la 2,5 la 20 µM - cu
29-59% față de martor. În cazul dat a fost stabilită o dependență foarte puternică dintre
concentrația AgNPPEG din mediul de cultivare și conținutul de carbohidrați în biomasa
spirulinei, coeficientul Pearson fiind de r = 0,865.
Efectul a fost diferit în cazul culturii de spirulină aflată în faza creșterii exponențiale.
Concentrațiile de la 1,0 la 5,0 μM nu au modificat conținutul de carbohidrați în biomasa
de spirulină (fig. 3B), pe când în cazul celor de la 10 la 20 µM, conținutul de glucide
a crescut cu 34-44%, comparativ cu martorul. Coeficientul Pearson determinat pentru
relația dintre concentrația AgNPPEG și conținutul de carbohidrați indică o corelare foarte
puternică, r=0,919.
Spre deosebire de efectul asupra conținutului de proteine, în cazul carbohidraților,
efectul nanoparticulelor de argint este determinat atât de vârsta culturii cât și de
concentrația AgNPPEG. Creșterea semnificativă a conținutului de carbohidrați în
biomasa de spirulină, pe fonul unui conținut de proteine în limitele normei, indică
asupra modificării direcției proceselor biosintetice spre formarea rezervelor de carbon,
în scopul stabilizării componentelor structurale, inclusiv a celor membranare.
Conținutul lipidelor în biomasa de spirulină crescută în prezența nanoparticulelor
de argint este prezentată în figura 4.
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Fig. 4. Conținutul lipidelor în biomasa spirulinei cultivată în prezența AgNPPEG
suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de cultivare, (C) - martorul,
biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

La concentrațiile de 1,0 și 1,25 μM AgNPPEG suplimentate la cultura de spirulină din
prima zi a ciclului de cultivare, cantitatea de lipide în biomasă a crescut comparativ cu
martorul, dar este limitele valorilor fiziologice caracteristice tulpinii (fig. 4A). La aplicarea
concentrațiilor de 2,5-20,0 μM AgNPPEG, conținutul lipidelor în biomasă s-a diminuat mai
pronunțat - cu 16-18% în cazul concentrațiilor de 10-20 μM. Coeficientul de corelare
determinat pentru relația dintre concentrația AgNPPEG și conținutul de lipide, indică o
relație inversă puternică, r= -0,782, tendința fiind spre reducerea sintezei lipidelor.
Pentru concentrațiile de AgNPPEG în intervalul de la 2,5 la 20,0 μM, aplicate în a
treia zi de cultivare, conținutul de lipide în biomasă nu s-a modificat esențial, în schimb,
ca și în cazul adăugării nanoparticulelor în faza lag, concentrațiile de 1,0 și 1,25 μM au
produs o sporire cu până la 15 % față de martor a acestor componente (fig. 4B).
Cu referire la conținutul de lipide în biomasa de spirulină sub influența
nanoparticulelor de argint, putem spune, că atât concentrația acestora, cât și vârsta
culturii sunt factori care mediază răspunsul la acțiunea AgNPPEG.
Implicarea diferitor factori, inclusiv a nanoparticulelor, în activitatea biosintetică a
spirulinei poate fi însoțită de acumularea de radicali, prezența cărora poate fi demonstrată
în baza conținutului produselor degradării oxidative a lipidelor. Figura 5 reprezintă
acumularea dialdehidei malonice în biomasa de spirulină la acțiunea nanoparticulelor
de argint. În toate variantele experimentale se observă o creștere foarte semnificativă a
acestui indicator de stres.
În varianta experimentală cu suplimentarea AgNPPEG în prima zi de cultivare,
modificarea conținutului dialdehidei malonice (DAM) este una nelineară, corelarea cu
concentrațiile AgNPPEG fiind slabă, r=0,588 (fig. 5A). Conținutul produselor degradării
oxidative a lipidelor în biomasa de spirulină a crescut cu 70-97% fașă de martor în
cazul concentrațiilor de 1,0 și 1,25 μM AgNPPEG. La concentrațiile de 10 - 20 μM
AgNPPEG conținutul de DAM este de 2 ori mai mare ca martorul. Pentru concentrațiile
de 2,5 - 5,0 μM AgNPPEG a fost stabilită o creștere cu 44-70% a conținutului de DAM pe
fonul unui conținut al lipidelor în biomasă sub 4,5% din biomasă. Degradarea oxidativă
a lipidelor indică asupra acumulării în exces a speciilor reactive de oxigen ca rezultat
al acțiunii AgNPPEG.
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Fig. 5. Conținutul dialdehidei malonice (DAM) în biomasa spirulinei cultivată în
prezența AgNPPEG suplimentate: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a 3-a zi de cultivare,
(C) - martorul,biomasa de spirulină produsă la creșterea spirulinei în lipsa AgNPPEG)

La suplimentarea AgNP PEG în a treia zi de cultivare, conținutul DAM de
asemenea a crescut. Acesta s-a dublat comparativ cu martorul, modificarea produsă
fiind una lineară, iar corelarea cu concentrațiile AgNPPEG una puternică, r=0,878 (fig.
5B). Acumularea în exces a produselor degradării oxidative a lipidelor în biomasa de
spirulină este rezultatul interacțiunii culturii de spirulină cu nanoparticulele de argint.
Valorile DAM, determinate în biomasa obținută în prezența AgNPPEG adăugate în a
treia zi de cultivare sunt similare cu cele determinate în biomasa obținută în prezența
nanoparticulelor aplicate din prima zi a ciclului de cultivare.
Corelarea puternică dintre concentrația AgNPPEG și valorile DAM în biomasa de
spirulină indică, fie asupra deteriorării membranei celulare, ca urmare a impactului
cu nanoparticulele din mediul de creștere al culturii cianobacteriene, fie asupra unei
intensificări a activității biosintetice, ca rezultat al implicării nanoparticulelor în
structurile funcționale ale spirulinei.
Pentru a demonstra prezența nanoparticulelor funcționalizate în biomasa de
spirulină, în calitate de metodă indirectă, a fost utilizat testul de reducere a oxidului
nitric. Au fost preparate extracte hidro - alcoolice de 50%, cu conținutul de substanță
activă de 1,0 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml și 10 mg/ml. Capacitatea de reducere a
oxidului nitric a fost determinată prin comparare cu proba martor.
Figura 6 reprezintă valorile capacității de reducere a oxidului nitric a extractelor
hidro-alcoolice obținute din biomasa produsă în prezența a 10 μM AgNPPEG. În cazul
extractului cu concentrația de 1 mg/l substanță uscată, obținut din biomasă la care
nanoparticulele de argint au fost adăugate la prima zi de cultivare capacitatea de
reducere a oxidului nitric a crescut cu 27% comparativ cu martorul.
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Fig. 6. Capacitatea de reducere a oxidului nitric a extractelor hidro-alcoolice de
50% obținute din biomasa de spirulină, produsă la cultivare în prezența AgNPPEG
suplimentate în concentrația de 10,0 μM: (A) - în prima zi de cultivare; (B) - în a treia zi de
cultivare

Pentru același tip de extract obținut din biomasa produsă la cultivarea spirulinei în
prezența AgNPPEG (10 μM) suplimentate la a 3-a zi de cultivare, a fost stabilită o creștere
cu 60% a capacității de reducere a oxidului nitric. Pentru extractele hidro-alcoolice cu
concentrația 2,5 mg/mL, de asemenea, a fost stabilită o creștere a capacității de reducere
a oxidului nitric cu 60-80% față de martor, în dependență de perioada de adăugare a
AgNPPEG. Pentru extractele hidro-alcoolice cu concentrația de 5,0 mg/ml și de 10 mg/
ml a fost stabilită o creștere de 2-3 ori a capacității de reducere a oxidului nitric.
Concluzii:
Tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis CNMN CB-02 (spirulina) este o
matrice pentru biofuncționalizarea nanoparticulelor de AgNPPEG. Biofuncționalizarea
este realizată ca rezultat al proceselor metabolice normale în dependență de vârsta
culturii și concentrația nanoparticulelor.
Nanoparticulele de argint prezină un potențial toxic pentru spirulină, indiferent de
concentraţie și vârsta culturii, fapt demonstrat prin creșterea semnificarivă a conținutului
dialgehidei malonice în biomasă. Această concluzie este susținută de scăderea cantității
de biomasă, dar și de proteine in aceasta, în cazul concentrațiilor înalte de nanoparticule
(10-20 μM), atunci când contactul are loc pe durata fazei lag, precum şi de creșterea
conținutului de carbohidrați în toate variantele și modificarea conținutului de lipide sub
acțiunea nanoparticulelor de argint.
Biofuncționalizarea nanoparticulor de argint poate fi apreciată drept reacție
de protecție a culturii orientată spre diminuarea efectelor toxice pe care acestea le
manifestă.
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Pentru biofuncționalizarea AgNPPEG cu dimensiunea de 5 nm de către Arthrospira
platensis CNMN CB-02 în calitate de factor esențial, se evidențiază concentrația de
nanoparticule introduse și vârsta culturii.
Procesul de interacțiune a nanoparticulelor cu biomasa de spirulină și
funcționalizarea nanoparticulelor poate fi monitorizat indirect, în baza aplicării testului
de reducere a oxidului nitric.
Rezultatele expuse au fost obținute în cadrul proiectului 20.80009.5007.05
„Nanoparticule metalice biofuncționalizate – obținerea cu ajutorul cianobacteriilor
și microalgelor”.
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Rezumat

A fost studiată influența nanoparticulelor de fier zerovalent (NFZV) asupra creșterii și
dezvoltării plantelor de măzăriche în solul contaminat cu poluanți organici persistenți
(POP). S-a stabilit, că utilizarea în comun a bacteriilor de nodozități Rhizobium
leguminosarum K2 și a NFZV stimulează creșterea plantelor, inclusiv în comparație cu
variantele doar cu bacterizarea semințelor. Înălțimea medie a plantelor se majorează cu
6,8%, acumularea de biomasă uscată – până la 36,6%, iar numărul de nodozități a crescut
aproape de 3 ori (față de martorul cu sol poluat). Prin urmare, NFZV, plantele leguminoase
și bacteriile simbiotrofe din genul Rhizobium pot fi utilizate în comun în tehnologiile de
nanobioremediere a solurilor contaminate cu POP.
Cuvinte cheie: nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea
solului, măzăriche, rizobii
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Introducere
În Republica Moldova există problema acută a poluării solurilor cu substanțe
nocive, îndeosebi în apropierea fostelor depozite de pesticide [3, 10-12]. În total există
cel puțin 1604 zone potențial contaminate cu poluanți organici persistenți (POP)
[7,8,12]. Pesticidele periculoase abandonate şi depozitele devastate au un impact negativ
asupra mediului ambiant [12-13]. Existența ariilor poluate impune necesitatea elaborării
măsurilor pentru decontaminarea (remedierea) lor. La momentul dat în lume deja sunt
elaborate tehnologii pentru remedierea fizică, chimică și biologică a solurilor poluate.
Printre cele mai de perspectivă sunt tehnologiile cu utilizarea nanoparticulelor în
baza fierului (nanoremedierea) și bioremedierea [1, 5, 9, 14, 16-17]. Însă, utilizarea lor
cu succes până în prezent este limitată din cauza existenței unor probleme nerezolvate. În
special, nanotehnologiile sunt relativ costisitoare și pot fi nocive pentru mediul ambiant.
Bioremedierea, pe de altă parte, necesită relativ mult timp – mai ales când solul este
supracontaminat cu poluanți toxici [6, 21]. În legătura cu cele expuse, recent a fost propusă
o nouă abordare – nanobioremedierea [2, 4], care presupune utilizarea nanoparticulelor
nu numai și nu atât pentru distrugerea POP în sol, cât pentru stimularea proceselor de
remediere biologică a lor. Se presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor
poate accelera esențial ritmurile decontaminării și poate micșora riscurile ecologice ce țin
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de folosirea nanoparticulelor [5, 14, 16-17, 20]. Cercetările în acest domeniu se află încă
la faza începătoare și la momentul dat foarte puțin este cunoscut despre posibilitățile
reale ale nanobioremedierii [6]. În lucrarea noastră precedentă a fost demonstrat că
nanoparticulele în baza fierului au un impact pozitiv veridic asupra creșterii plantelor
de măzăriche (un potențial fitoremediator [18] în condițiile solului nepoluat tratat cu
trifluralină [21]). Mărimea efectelor (până la +63,4% față de martorul cu trifluralină)
depinde atât de forma chimică a nanoparticulelor, cât și de concentrația lor.
Reieșind din cele expuse obiectivul nostru a fost de a evalua impactul nanofierului
zerovalent (NFZV) asupra creșterii plantelor de măzăriche și formării sistemului
rizobio-radicular în condițiile solului contaminat cu un complex de poluanți organici
persistenți, colectat din preajma fostului depozit de pesticide.
Materiale și metode
Nanoparticulele de fier zerovalent (NFZV, 4 nm) au fost obținute prin metoda
coprecipitării (reacția de reducere a clorurii de Fe(III)) în prezența polimerului poli-Nvinilpirolidonă, utilizat ca stabilizator. NFZV au fost introdus în solul poluat sub formă
de praf amestecat cu talc (concentrația NFZV și talcului fiind, respectiv, 75 mg/kg și
10 g/kg de sol).
Solul contaminat cu POPs (cu trifluralină și DDTs în concentrații, respectiv, de
30,0 și 2,0 mg/kg) a fost colectat din preajma fostului depozit de pesticide din loc.
Sângera (mun. Chișinău). Imediat după colectare, solul (în stare umedă) a fost curățat
de rămășițele vegetale și pietre, cernut și ajustat aproximativ la 21,4% din capacitatea
de reținere a apei.
Experimentele vegetaționale au fost efectuate în condiții de laborator, în vase cu
sol contaminat (500 g/vas), în 5 repetiții, în climocameră cu respectarea factorilor de
iluminare (de zi), umiditate (21,4%), ventilare și temperatură (24-26oC). În total au fost
studiate următoarele variante: (1) ,,Martor”- sol poluat plantat cu semințe de măzăriche
nebacterizate; (2) ,,RHZ” – sol poluat plantat cu semințe de măzăriche bacterizate cu
tulpina Rhizobium leguminosarum K2; (3) ,,NF” – sol poluat tratat cu NFZV (75 mg/
kg) și plantat cu semințe de măzăriche; (4) ,,NF+RHZ” – sol poluat tratat cu NFZV (75
mg/kg) și plantat cu semințe de măzăriche bacterizate cu Rhizobium leguminosarum K2.
Bacteria de nodozități Rhizobium leguminosarum K2, folosită pentru bacterizarea
semințelor de măzăriche, a fost izolată din nodozitățile tulpinilor locale spontane a
mazării din zona de nord a Republicii Moldova.
Influența nanoparticulelor a fost estimată în baza măsurării capacității germinative
a semințelor, lungimii medii a plantelor, masei brute și uscate, numărului de nodozități
formate pe rădăcini.
Bacterizarea semințelor de măzăriche a fost efectuată în modul următor: tulpina
Rhizobium leguminosarum K2 a fost crescută pe mediul nutritiv agarizat solid cu
fiertură de mazăre [21] timp de 4 zile în termostat la temperatura de 28o C, apoi 2 zile
– în condiții de agitare în mediul lichid cu fiertură din mazăre la aceeași temperatură
[21]. Bacterizarea s-a efectuat reieșind din calculul: 1 mln de celule la 1 sămânță [2].
Rezultate și discuții
Prelucrarea solului cu NFZV a avut o influență pozitivă (uneori nesemnificativă)
asupra proceselor de creștere și de dezvoltare a plantelor de măzăriche și formării
complexului rizobio-radicular (tab.1).
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Tabelul 1. Influența NFZV asupra indicilor de creștere a plantelor de măzăriche
în solul poluat cu POP.
№

Varianta

Lungimea medie a
plantei (
cm)
89,67±17,80

Masa uscată medie
a plantei
(g)
0,26±0,04

Numărul nodozităților pe
rădăcina plantei
(buc)
4,53±1,76

1

Martor

2

RHZ

91,60±12,72

0,34±0,06

8,07±1,84

3

NFZV

95,27±11,64

0,36±0,10

9,47±2,59

4

RZ+NFZV

95,73±10,03

0,31±0,07

12,60±2,18

„Martor” – creșterea semințelor în solul prelucrat cu talc (fără nanoparticule); „RHZ” –
creșterea semințelor bacterizate cu tulpina Rhizobium leguminosarum K2 în solul prelucrat cu
talc; „NFZV” – creșterea semințelor în solul prelucrat cu nanofier zerovalent (în concentrațiile
de 75 mg/kg); „RHZ+NFZV” – creșterea semințelor bacterizate cu tulpina Rhizobium
leguminosarum K2 în solul prelucrat cu nanofier zerovalent (în concentrațiile de 75 mg/kg).
Analiza statistică este arătată cu ajutorul intervalului de încredere (P=0,95).

Cel mai înalt grad de stimulare a fost stabilit după numărul de nodozități formate
pe rădăcinile plantelor de măzăriche (fig.1). Introducerea nanofierului în sol (varianta
NFZV) spre deosibire de varianta tratării semințelor cu preparatul Rhizobium
leguminosarum K2 (RHZ) a sporit veridic numărul de nodozități față de martor (cu
109%). În varianta cu utilizarea în comun a biopreparatului de rizobii și a nanofierului
(RHZ+NFZV) parametrul dat a fost mai crescut față de martor de aproape de 3 ori,
și cu 56% mai mare decât în varianta cu utilizarea numai rizobiilor (RHZ). Astfel,
în experiența efectuată s-a evidențiat o capacitate semnificativă a nanofierului de a
stimula complexul rizobio-bacterian pe rădăcinile plantelor de măzăriche, atât cu
rizobii autohtoni din sol, cât și cu tulpinile exogene introduse.

Fig. 1. Numărul nodozităților pe rădăcinile măzărichii (Vicia sativa) în condițiile solului
contaminat cu POP în diferite variante de tratare („M” – martor; „Rhz” – variantele cu
tratarea semințelor cu Rhizobium leguminosarum K2; „NF” – tratarea solului cu nanofier
zerovalent în concentrația de 75 mg/kg; analiza statistică este arătată cu ajutorul intervalului de
încredere la P=0,95).

Această capacitate de a stimula endosimbioza este potențial valoroasă, deoarece
rizobiile aflându-se în nodozități aduc plantelor un mare folos, asimilând azotul din
atmosferă și transformându-l în forma accesibilă pentru plante. Prin urmare, cultivarea
plantelor leguminoase duce la restabilirea fertilității solurilor degradate, inclusiv și celor
poluate. Este cunoscut faptul, că tulpinile de Rhizobium leguminosarum, aflându-se în
simbioză cu plantele de măzăriche, pot să acumuleze anual azot în sol până la 89 kg/ha (22).
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La etapa dată putem doar să presupunem mecanismele care au cauzat aceste
efecte. Ele pot fi legate atât de micșorarea toxicității mediului din contul distrugerii
POP din sol, cât și cu schimbarea pH-lui al solului (rizobiile se dezvoltă mai bine în
mediul cu pH 6,5-7,2). În orice caz, este confirmată capacitatea NFZV de a stimula
semnificativ sistemul rizobio-radicular și, ca rezultat, de a stimula dezvoltarea plantelor
de măzăriche în condițiile solului poluat cu POP.
Potențialului nanobiotehnologic evidențiat în lucrarea dată deschide perspectiva
unor investigații mai ample în vederea realizării lui în condiții practice.
Concluzii
1. Nanofierul zerovalent (NFZV) poate stimula semnificativ dezvoltarea plantelor de
măzăriche și formarea sistemului rizobio-radicular în condițiile solului contaminat cu POP.
2. În cele mai bune cazuri, tratarea solului cu NFZV contribuie la sporirea
semnificativă a masei uscate a plantei până la 19,2%, și numărului de nodozități – de 3
ori (față de martor).
3. NFZV, plantele leguminoase și bacteriile simbiotrofe din genul Rhizobium
prezintă un interes practic în domeniul elaborării procedeelor efective de
nanobioremediere a solurilor poluate cu POP.
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NANOPROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI PREPARAT LIPOLITIC
AUTOHTON ÎN BAZA TULPINII DE MICROMICETE ASPERGILLUS
NIGER CNMN FD 01
Bivol Cezara, Ciloci Alexandra, Tiurina Janneta, Labliuc Svetlana,
Dvornina Elena, Clapco Steliana
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Republica Moldova
Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele studiului de obţinere a unui preparat enzimatic lipolitic
autohton, competitiv, în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN FD 01 cu
utilizarea nano-oxidului TiO2 în calitate de factor de influenţă. Schema integrată de obţinere
a preparatului enzimatic cu grad de puritate 10x, cu o activitate lipolitică de 750000 u/g și
o activitate specifică de 2205 u/mg proteină, include cultivarea tulpinii Aspergillus niger
CNMN FD 01 în prezanța a 10 mg/l nano-oxid TiO2 de dimensiunea 40nm timp de 5 zile,
urmată de separarea lipazelor prin sedimentare cu alcool etilic de 96%. SDS-electroforeza
proteinelor extrase din preparatele lipolitice obținute din Aspergillus niger CNMN FD
01, cultivată standard şi în prezenţa nanoparticulelor TiO2, a demonstrat asemănări şi
deosebiri evidente.
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Introducere
Enzimele lipolitice câştigă tot mai mult teren în diferite domenii ale industriei
alimentare și ușoare [3], dar şi medicină, în special în farmacoterapeutică sau ecologie,
unde în ansamblu cu alte enzime hidrolitice sunt utilizate la purificarea apelor poluate
și degradarea deșeurilor de diversă natură [11, 17].
O concepţie inovativă în obţinerea biotehnologică a lipazelor microbiene este
utilizarea nanoparticulelor (NPs) în calitate de factori stimulatori şi reglatori ai proceselor
biosintetice ale microorganismelor [5, 8-10, 12, 15, 16, 19]. Nanoparticulele prezintă
un instrument unical de manipulare a activităţii biosintetice a microorganismelor, cu
eficienţă confirmată pe obiecte biotehnologice din diverse grupe taxonomice, atât peste
hotare, cât şi la noi în ţară în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie.
Potenţialul nanomaterialelor, deşi apreciat ca enorm, este încă puţin studiat.
Gradul de influenţă şi descifrarea mecanismelor de acţiune a nanoparticulelor asupra
organismelor vii reprezintă una dintre priorităţile biotehnologiei la etapa actuală.
Efectul nanoparticulelor este atribuit în primul rând dimensiunilor acestora care
rezultă în facilitatea metodelor de străbatere a membranelor celulare, dar și capacității de
adsorbție a lor pe suprafața membranelor biologice, care poate avea impact atât pozitiv,
protector pentru celulă, cât și negativ, dereglând integritatea membranelor și, astfel,
procesele metabolice [20]. Urmărind și alte proprietăți ale nanoparticulelor (capacitatea
catalitică, potențialul ζ, solubilitatea), acestea pot fi selectate și aplicate ca reglatori
eficienți ai proceselor biotehnologice [23]. Numeroase publicații locale demonstrează
că Republica Moldova dispune de resurse teoretice și materiale valoroase necesare
pentru producerea locală a compușilor bioactivi [7, 18], inclusiv enzime lipolitice.
Elaborarea procedeelor inofensive mediului de sinteză orientată a lipazelor
microbiene, ce vizează implicarea tulpinilor producătoare locale, mediile nutritive
ieftine în bază de subproduse ale industriei alimentare şi aplicarea nanoparticulelor
ca factor eficient de dirijare a proceselor biosintetice, oferă oportunităţi în obţinerea
preparatelor lipolitice autohtone competitive, la preţ accesibil.
În contextul celor expuse, scopul cercetărilor a constat în elaborarea unor procedee
de obţinere a preparatelor lipolitice în baza tulpinii fungice locale Aspergillus niger
CNMN FD 01, cu utilizarea în calitate de factor de influenţă a nanoparticulelor.
Materiale și metode
Obiect de studiu a servit tulpina de fungi miceliali Aspergillus niger CNMN FD
01, distinsă prin capacitate înaltă şi stabilă de sinteză a lipazelor exocelulare [6]. Cultura
se păstrează în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie.
Cultivarea submersă a tulpinii a fost efectuată în baloane Erlenmeyer , capacitate
de 0,5 L cu 100 ml mediu nutritiv, pe agitatoare la viteza de rotaţie 180-200 rot./min.,
la temperatura de 28-30 °C. Stabilirea duratei optime de cultivare a micromicetei ce
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asigură manifestarea maximului de biosinteză a lipazelor s-a stabilit prin cultivarea
tulpinii timp de 6 zile, cu prelevarea zilnică a probelor, în care s-a determinat activitatea
lipazelor. Mediul lichid de fermentare a fost însămânţat cu inocul cu densitatea 2-3 x
106 spori/ml, obţinut prin spălarea cu apă distilată sterilă a culturii de 14 zile, crescută
pe coloane oblice de malț-agar. Cantitatea inoculului în fiecare balon a fost 10 % v/v.
În calitate de mediu-martor a fost utilizat mediul cu componenţa (g/l): faină de
soia - 35,0; KH2PO4 - 5,0; (NH4)2SO4 - 1,0; pH 7,0-7,2.
În calitate de medii optimizate a fost utilizat mediul de bază suplimentat cu
nanoparticulele TiO2 cu dimensiunea 40 nm, în concentraţie extinsă de 1-15 mg/l. NanoTiO2 cu dimensiunea 40 nm a fost evidențiat în studiile anterioare ca biostimulator
al procesului de lipidogeneză la tulpina A. niger CNMN FD 01 [1]. Nanoparticulele
au fost introduse în mediul de cultivare concomitent cu materialul de inoculare.
Nanomaterialele au fost sintetizate în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi
Nanotehnologii „D. Ghiţu”.
pH-ul iniţial al mediului nutritiv a fost modificat în limitele 4,0 (pH acid), 7,2
(pH neutru) şi 9,0 (pH alcalin) pentru a evidenţia condiţiile optimale de cultivare a
producătorului şi de obţinere a enzimelor lipolitice. Valorile pH-ului mediului de cultivare
au fost determinate cu utilizarea pH-metrului InoLab.pH-720 WTW Germania (2001).
Izolarea lipazelor din lichidul cultural (LC) al micromicetei, separat de miceliu
prin filtrare, a fost efectuată prin sedimentarea cu alcool etilic de 96% răcit la -15°C.
Rapoartul LC:etanol de 96% a fost de 1:4, valoarea pH-ului de sedimentare au fost 7,0.
Durata de contact dintre LC:etanol de 96% a fost 2 ore [2]. Sedimentul a fost separat
din mediul de reacţie prin centrifugare timp de 20 min. la 6000 rpm.
Cantitatea precipitatului, în g/l, a fost determinată gravimetric după uscare la
temperatura camerei (20-22 °C).
Activitatea lipolitică a fost dozată prin metoda modificată Otto-Yamad, după gradul
de hidroliză a uleiului de masline în soluţie de alcool polivinlic până la acidul oleinic.
O unitate de activitate lipolitică a fost considerată cantitatea de enzime (cantitatea de
preparat enzimatic) care determină formarea 1 μmol acid oleinic din emulsia de 40 %
ulei de măsline în alcool polivinilic în condiţiile unui pH de 7,2 şi temperaturii de 37
°C în decurs de 1 oră [21].
Proteinele totale au fost dozate conform metodei Lowry, utilizând în calitate
de standard albumina cristalină din serul bovinelor [14]. Determinarea activităţii
enzimatice specifice a fost calculată per miligram de proteină conform următoarei
ecuaţii: (u/mg) Activitatea specifică = activitatea enzimatică / cantitatea de proteine.
Analiza spectrului polipeptidic a proteinelor izolate din preparatele enzimatice
a fost efectuată prin electroforeză în gel de poliacrilamidă SDS-PAGE (15%) prin
metoda descrisa de Laemmli [13]. Gelurile au fost nuanțate cu Coomassie Brilliant Blue
R-250. În calitate de markeri proteici au servit următoarele proteine: Phosphorylase
b (97,4kDa), Bovine serum albumin (67,0kDa), Egg albumin (45,0kDa), Carbonic
anhydrase (29,0kDa), Trypsin inhibitor (21,0kDa).
Datele experimentale au fost supuse prelucrării statistice de rutină [22].
Rezultate și discuții
Studiul anterioar din cadrul laboratorului Enzimologie al IMB a evidențiat efectul
stimulator al nanoparticulelor de TiO2 de dimensiunea 40 nm asupra activității lipolitice
a micromicetei A. niger CNMN FD 01, care în concentrația de 10 mg/l au determinat
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atât un spor considerabil al activităţii enzimatice de peste 1,5 ori, cât şi o accelerare a
ritmului de biosinteză a lipazelor cu 24 ore [1].
Cercetările au continuat cu testarea unui diapazon lărgit de concentrații ale nanooxidului TiO2 de dimensiunea 40 nm. A fost investigată activitatea lipolitică a A. niger
CNMN FD 01 pe o durată mai lungă a cultivării pornind de la diferite valori ale pH inițial.
Analiza activității lipolitice a A. niger CNMN FD 01 în a 5-a zi de cultivare în
prezența unui diapazon extins de concentrații de NPs TiO2 de dimensiunea 40 nm
demonstrează cel mai favorabil rezultat pentru concentrația compusului 10 mg/l,
activitatea enzimatică a producătorului fiind cu 55,3% mai înaltă decât în proba
martor (Tabelul 1). Spor semnificativ a fost înregistrat şi pentru concentraţiile 5 şi 15
mg/l nano-TiO2, de 24,7 % şi 35,3 %, respectiv. Concentraţia nanocompusului de 1
mg/l a prezentat cel mai redus efect stimulator, de 12,2 % faţă de martor. Rezultatele
obţinute confirmă acţiunea stimulatoare înregistrată anterior a nano-oxidului TiO2 care
demonstrează cel mai înalt spor în concentraţia de 10 mg/l.
Tabelul 1. Activitatea lipolitică a A. niger CNMN FD 01 cultivată în prezența unui
diapazon extins de concentrații de NPs TiO2 de dimensiunea 40 nm (a 5-a zi de cultivare)
Concentrația nano-TiO2 (40nm)

1 mg/l

5 mg/l

10 mg/l

15 mg/l

martor

Activitatea lipolitică, u/ml

23433

26050

32433

28250

20883

% față de martor

112,2

124,7

155,3

135,3

100

Studiul dinamicii activităţii lipolitice la micromiceta A. niger pe parcursul a 2-6
zile de cultivare a prezentat în probele martor, dar şi în cele suplimentate cu NPs TiO2
o creştere a activităţii enzimatice în primele 5 zile de cultivare, urmată de o scădere
bruscă a activităţii în ziua a 6-a (Tabelul 2 şi Fig. 1).
Tabelul 2. Dinamica activității lipolitice a micromicetei A. niger CNMN FD 01
cultivată în prezența 10 mg/l nano-TiO2 de dimensiunea 40 nm
Durata cultivării, zile

Varianta martor, u/ml

2
3
4
5
6

687,5
5833
19000
20941
3187,5

Varianta optimizată cu
nano-TiO2, u/ml

937
6979
29000
32666
4675

% față de martor

136,3
119,6
152,6
156,0
146,7

Cea mai ridicată activitate lipolitică la producătorul A. niger CNMN FD 01 s-a
observat în ziua a 5-a de cultivare, efect observat şi la cultivarea tulpinii în prezenţa
nano-oxidului TiO2 de dimensiunea 40 nm, în concentraţia 10 mg/l. Totuşi, activitatea
lipolitică a micromicetei cultivate în prezenţa nano-TiO2 a fost superioară comparativ
cu probele martor pe durata întregii cultivări. Pentru zilele cu cea mai înaltă activitate
enzimatică, a 4-a şi a 5-a zi de cultivare, probele crescute în prezenţa nanocompusului
au fost cu 52,6 % şi, respectiv, cu 56,0 % superioare faţă de probele-martor ale aceloraşi
zile. Probele cu nano-TiO2 deja in ziua a 4-a de cultivare au prezentat activitate lipolitică
superioară comparativ cu rezultatele obţinute pentru proba-martor din ziua cu cea mai
înaltă activitate a lipazelor, a 5-a zi. Sporul probei experimentale din a 4-a zi a constituit
38,4% faţă de martorul zilei a 5-a. Fenomenul observat confirmă rezultatele obţinute
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anterior evidenţiind ziua a 5-a cu cea mai ridicată activitate lipolitică la A. niger CNMN
FD 01 şi influenţa semnificativă a nano-oxidului TiO2

Figura 1. Dinamica activității lipolitice a micromicetei A. niger CNMN FD 01
cultivată în prezența 10 mg/l nano-TiO2 de dimensiunea 40 nm

Varierea pH-ului iniţial al mediului de cultivare a generat modificări şi în
activitatea lipolitică a micromicetei A. niger determinată în lichidul cultural al tulpinii
în a 5-a zi de cultivare (Tabelul 3). Modificările observate au fost similare pentru
probele martor şi probele cultivate cu utilizarea nano-TiO2 în calitate de reglator al
procesului de biosinteză enzimatică. Cele mai reduse valori au fost obţinute pentru
pH-ul iniţial 4,0, activitatea lipazelor în probele care au fost suplimentate cu 10 mg/l
nano-TiO2 de dimensiunea 40 nm fiind cu 19,7 % mai înaltă decât în proba-martor.
pH-ul iniţial neutru 7,2 şi bazic 9,0 al mediului de cultivare a prezentat valori mult mai
sporite ale activităţii lipolitice, de 3,51 şi 3,24 ori, respectiv, mai ridicate în probelemartor şi de 4,38 şi 4,22 ori, respectiv, mai ridicate în probele suplimentate cu nanoTiO2. Astfel, cele mai semnificative rezultate au fost observate la pH-urile iniţiale 7,2
şi 9,0, activitatea lipolitică a micromicetei A. niger cultivate în prezenţa nano-oxidului
TiO2 fiind cu 56,0 % şi 55,9 % mai înaltă faţă de activitatea lipolitică a tulpinii crescute
standard în aceleaşi condiţii de pH. Cel mai înalt indice al activității lipolitice a fost
determinat, totuși, pentru pH-ul inițial 7,2, activitatea lipazelor în a 5-a zi de cultivare
a A. niger în prezența nano-oxidului TiO2 fiind cu 8,4 % superioară față de probele
optimizate cu TiO2 la pH-ul inițial 9,0.
Tabelul 3. Influența pH-ului inițial al mediului de cultivare asupra activității lipolitice a
A. niger CNMN FD 01 cultivată în prezența 10 mg/l nano-TiO2 (40 nm)
pH-ul inițial
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Varianta martor, u/ml Varianta optimizată, u/ml

% față de martor

4,0

5395

6458

119,7

7,2

18958

29583

156,0

9,0

17500

27292

155,9

Microbiologia şi Biotehnologia

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

În baza rezultatelor a fost elaborat un procedeu de cultivare submersă a tulpinii de
fungi Aspergillus niger CNMN FD 01– producătoare de lipaze, care include pregătirea
suspensiei de spori a tulpinii crescute timp de 14 zile pe mediu de malţ-agar înclinat;
inocularea ei pe un mediu nutritiv cu compoziția, g/L: făină de soia – 35,0, K2HPO4 –
5,0, (NH4)2SO4 – 1,0; cultivarea la temperatura de 28-30 ºC timp de 96 ore. Caracteristic
pentru acest procedeu este faptul, că suspensia de spori înainte de inoculare se tratează
cu nanoparticule de dioxid de titan TiO2 cu dimensiunea de 40 nm, în concentrație de
0,0010 %.
Avantajul invenţiei constă în sporirea nivelului de biosinteză a lipazelor sintetizate
de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cu 55,3-57,5 % faţă de probele-martor,
prezentând, astfel, o activitate lipolitică de 35330 u/ml și 33862 u/ml, respectiv [4].
La etapa ulterioară au fost integrate rezultatele de determinare a condiţiilor optime
de cultivare a tulpinii de fungi A. niger CNMN FD 01 cu utilizarea nano-oxidului
TiO2 de dimensiunea 40 nm şi concentraţia 10 mg/l ca factor de influenţă, dar şi cele
anterioare de stabilire a condiţiilor optime de recuperare a enzimelor lipolitice din
lichidul cultural al micromicetei prin fracţionarea cu alcool etilic de 96 % [2] şi a fost
preparată o mostră de preparat lipolitic optimizat.
Proprietățile lipolitice ale preparatului optimizat cu nano-TiO2 obținut din A. niger
CNMN FD 01 prezintă activitate lipolitică totală şi activitate lipolitică specifică sporită
comparativ cu preparatul enzimatic obţinut în condiţii similare, la fel optime pentru
cultura dată, dar în lipsa aplicării nano-oxidului TiO2 ca factor de influenţă (Tabelul 4).
Activitatea lipolitică a preparatului optimizat a fost mai înaltă cu 50,0 %, iar activitatea
specifică cu 58,8 % față de preparatul-martor. Conținutul determinat de proteine a fost
nesemnificativ mai sporit în preparatul-martor, cu 5,8 % mai ridicat decât în probele
optimizate.
Tabelul 4. Proprietățile lipolitice ale preparatelor obținute din A. niger CNMN FD 01
Varianta
Preparat optimizat cu10 mg/l
nano-TiO2 (40nm)
Preparat-martor

Proteine,
%

Activitate lipolitică, u/g

Activitate specifică, u/mg
proteină

34

750000

2205,8

36

500000

1388,8

În baza rezultatelor obţinute a fost elaborată schema integrată de obţinere a unui
preparat lipolitic din tulpina Aspergillus niger CNMN FD 01 cu utilizarea nano-oxidului
TiO2 ca factor de influenţă (Figura 2).
Procedeul respectiv asigură obţinerea preparatelor lipolitice cu un grad de puritate
de 10x acceptabil pentru zootehnie, industria alimentară, industria uşoară şi în procesele
de bioremediere /39/.
SDS-electroforeza proteinelor extrase din preparatele lipolitice obținute din
Aspergillus niger CNMN FD 01 (Figura 3) a prezentat numeroase benzi polipeptidice,
caracteristice preparatelor cu un grad de puritate 10x, obținute prin sedimentare cu
etanol 96% şi a dezvăluit asemănări și deosebiri între probele cultivate în lipsa și în
prezența NPs TiO2. Dintre benzile polipeptidice identice au fost observate cele cu masa
moleculară aparentă de 100,5 kDa, 87 kDa, 54,5 kDa, 45 kDa, 43 kDa. Diferență evidentă
au prezentat polipeptidele cu masa moleculară 27,5 kDa, în probele optimizate cu nanoTiO2, și polipeptidele cu masa moleculară 39 kDa și 22,5 kDa, în probele martor.
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Figura 2. Schema integrată de obţinere a unui preparat lipolitic în baza micromicetei A.
niger CNMN FD 01

Figura 3. SDS-electroforeza proteinelor extrase din preparatele lipolitice obținute
din A. niger CNMN FD 01. M. Marker; 1. Martor; 2. Proba cu NPs TiO2

Concluzii
A fost elaborată schema integrată de obţinere a unui preparat enzimatic lipolitic cu
grad de puritate 10x cu o activitate lipolitică de 750000 u/g și o activitate specifică de
2205 u/mg proteină, ce include cultivarea tulpinii fungice Aspergillus niger CNMN FD
01 în prezanța a 10 mg/l nano-oxid TiO2 de dimensiunea 40 nm, urmată de separarea
lipazelor prin sedimentare cu alcool etilic de 96 %.
Spectrul polipeptidic al preparatelor obținute din micromiceta Aspergillus
niger CNMN FD 01 cultivate standard și în prezența nano-oxdului TiO2 prezintă atât
asemănări, cât şi deosebiri.
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ELABORAREA ATLASULUI TOPOCLIMATIC
„REGIMUL TERMIC ȘI PLUVIOMETRIC
DIN SUDUL REPUBLICII MOLDOVA
(RAIONUL CAHUL ȘI COMUNA ZÎRNEȘTI)”
Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie și Geografie
Rezumat

Atlasul topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova
(raionul Cahul și comuna Zîrnești)”, unul din puținele atlase tematice de acest gen din lume,
conține un set de hărți ce reflectă repartiția spațială a temperaturii medii lunare, sezoniere și
anuale a aerului, a cantității medii a precipitațiilor atmosferice lunare sezoniere și anuale,
a evaporabilității lunare, anuale și a perioadei active de vegetație, numărul zilelor uscate,
Indicele perioadelor uscate, Izu. Setul de hărți a fost elaborat în baza datelor colectate
pentru o perioadă de 57 ani (1961-2018). Fiecare hartă este precedată de o pagină cu
informații suplimentare privind estimarea tendinței de modificare ai parametrilor climatici
sus nominalizați. Pe exemplul raionului Cahul și a comunei Zîrnești, este demonstrată
variabilitatea climatică la nivel local, necesară a fi luată în considerație în adaptarea
adecvată către noile condiții climatice.
Cuvinte cheie: hărți digitale, Indicele perioadelor uscate, Izu, regimul termic, precipitații
atmosferice, atlas topoclimatic.
Depus la redacţie 12 noiembrie 2020
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Academiei, 1, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova: tel.(+373 22) 739838;
e-mail: maria.nedealcov@yahoo.com,

Introducere
Schimbările climatice regionale prezintă o adevărată amenințare la adresarea
dezvoltării durabile, prin faptul că ritmul cu care se manifestă acest fenomen este
accelerat și prin incapacitatea noastră de a ne adapta, la fel, de rapid către aceste
schimbări. Cel mai afectat teritoriu este sudul Republicii Moldova, unde încălzirea
climatică a devenit deja un fenomen obișnuit. În aceste condiții, se cere o nouă viziune,
o nouă evaluare a regimului termic și pluviometric la nivel local (topoclimatic), cu
scopul utilizării pretabilităţii climei pentru diversele activități cotidiene.
Pe exemplul raionului Cahul și a comunei Zîrnești, este demonstrată variabilitatea
climatică la nivel local, informație extrem de utilă în luarea măsurilor de adaptare către
noile condiții climatice.
Materiale și metode
Atlasul topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova
(raionul Cahul și comuna Zîrnești)” este realizat în baza Sistemelor Informaționale
Geografice, capabile să vizualizeze un volum imens de date referențiate spațial către
coordonatele geografice reale [2, 5, 13]. De menționat, că acest instrument de cercetare
a parcurs o cale lungă de dezvoltare, sub conducerea primei femei academician din
Republica Moldova, Tatiana Constantinov, înlocuind perioada tradițională de efectuare
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a cercetărilor microclimatice, care erau de bază în cercetările cu caracter geografic în
anii ‚70-’80 ai secolului precedent. Obținerea coeficienţilor de recalcul ai parametrilor
climatici în diferite forme de relief au fost decisivi în estimarea gradului de veridicitate
a modelelor cartografice elaborate mai târziu prin tehnicile de calcul. În perioada
anilor 90 din secolul precedent are loc elaborarea şi realizarea conceptului „Sisteme
Informaţionale Geografice Regionale” în cadrul Institutului de Geografie al AȘM, iar
anul 1993 a semnificat începutul unei colaborări fructuoase a geografilor de pe
ambele maluri ale Prutului în acest domeniu [3, 4, 5, 6, 7]. Sistemele Informaționale
Geografice au fost și sunt suportul de bază în restituirea câmpurilor climatice, pe acele
areale, unde observațiile meteorologice lipsesc. Deoarece relieful accidentat (circa
75% din teritoriu), redistribuie și amplifică valorile parametrilor climatici, obținerea
modelelor cartografice, cu un nivel înalt de semnificație ai factorilor fizico-geografici
locali ce contribuie la redistribuirea câmpurilor climatice, au plasat investigaţiile
autohtone printre cercetările climatice de pionierat din lume, climatologia regională
„îmbrăcând”, astfel, straiele unei ştiinţe moderne. Actualmente, a devenit posibilă
estimarea componentelor climatice la nivel de țară, regiune fizico-geografică, unitate
teritorial administrativă sau chiar comună [1, 9, 10, 11].
Ca material inițial au servit datele înregistrate la stațiunile și posturile meteorologice
ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Toate hărțile au fost elaborate la scara 1:1500000
în proiecția Universală Transversală Mercator (UTM), utilizând metoda modelării
cartografice. Datele colectate corespund înălțimii adăpostului meteorologic (2 m).
Indicii evaporației potențiale au fost calculați conform Ivanov, iar Indicele
perioadelor uscate conform Nedealcov. Drept zile uscate sunt considerate zilele când
temperatura diurnă este egală sau mai mare decât 250C, iar umiditatea relativă a aerului
este sub 30% [1, 8, 12].
Pentru obținerea hărților digitale a fost utilizată modelarea cartografică, pentru care
inițial au fost obținute ecuațiile de regresie prin metoda regresiei multiple cu mai multe
proceduri de pas. Scopul analizei regresionale este de a scoate în evidență dependența
valorilor ce reflectă temperatura, precipitațiile atmosferice, evaporația potențială și
perioadele uscate de mai mulți factori fizico-geografici locali. Elaborarea propriu zisă
a hărților digitale are pe de o parte ca suport straturile informaționale privind factorii
fizico-geografici locali „responsabili” de redistribuirea câmpurilor climatice, iar pe de
altă parte ecuațiile de regresie care permit obținerea produsului final.
Analiza statistică a datelor a fost efectuată în cadrul programului Statgraphics
Centurion XVI, iar modelările cartografice și elaborarea hărților digitale - în programul
ArcGIS 10.2.
Rezultate și discuții
Așadar pe exemplul evaporației potențiale anuale din cadrul Atlasului topoclimatic
„Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și
comuna Zîrnești)” este demonstrată posibilitatea de obținere pe teritorii concrete a
informației climatice actualizate. Pentru fiecare parametru climatic susmenționat,
pe paginile pare, este inclusă informația privind analiza temporală și spațială, iar pe
paginile impare sunt prezentate hărțile digitale ce caracterizează altitudinile absolute
ale raionului și comunei, adică principalul factor în redistribuirea locală și produsul
final al interpolărilor, deci, hărțile digitale ce caracterizează (în cazul nostru) evaporația
potențială anuală a raionului Cahul și a comunei Zîrnești.
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Analiza temporală a rezultatelor obținute demonstrează, că acest parametru
climatic în limitele raionului Cahul înregistrează o creștere cu 3,0391 mm/an pe
parcursul anilor 1961-2018.
În ultimele două decenii, devierile pozitive prevalează, ceea ce denotă că la etapa
actuală are loc procesul de aridizare climatică (fig. 1).

Fig. 1. Evoluția anomaliilor evaporației potențiale anuale raportate către
perioada de referință 1961- 1990

Cele mai înalte valori de 1264,5 mm s-au înregistrat în anul 2012, în timp ce,
în anul 1980 acestea au constituit doar 654,9 mm (tab. 1). Deci, în limitele raionului,
variabilitatea acestui parametru este substanțială de la an la an, când practic valorile se
pot dubla. Aceste rezultate sunt extrem de utile la reglarea normelor de irigare, ținând
cont de resursele de apă potabilă limitate din regiune.
Tabelul 1. Topul anilor umezi și uscați înregistrați în perioada 1961-2018, st. Cahul
Ani
umezi
Ani
uscați

1980

1991

1978

1988

1976

1997

1984

1981

1977

1987

654,9

665,3

672,2

719,8

744,1

750,0

766,8

784,0

788,6

791,4

2012

2007

2009

2015

1990

2011

1994

2000

1963

2008

1264,5

1191,4

1176,4

1129,9

1097,1

1055,7

1044,4

1038,3

1013,8

978,6

În modelul de regresie elaborat pentru perioada ultimilor ani 1981-2018, ca
variabile independente semnificative au fost scoase în evidență altitudinea absolută și
latitudinea geografică.
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b

Fig. 2. Repartiția spațială a evaporației potențiale anuale

S-a constatat, că în aspect spațial cursurile inferioare a râurilor mici din sudul
raionului Cahul și a râului Prut se caracterizează prin cele mai semnificative cantități
anuale. Diferențele maxime în limitele raionului sunt de 42,7 mm, iar la nivel de
comună, această valoare este de 11,5 mm (fig .2), datorită diferențelor de altitudine mai
mici (60 m) comparativ cu ale raionului în întregime (237 m).
Concluzii
În concluzie constatăm, că estimarea resurselor climatice locale în paralel cu cele
funciare ar putea contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale regenerabile. De
aceea, considerăm că pe exemplul Atlasului topoclimatic „Regimul termic și pluviometric
din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)” este necesar de a
elabora asemenea atlase cu conținut topoclimatic pentru restul teritoriului Republicii
Moldova. Doar prin cunoașterea reală a condițiilor climatice locale putem realiza măsuri
concrete și adecvate de adaptare și atenuare a efectelor schimbărilor climatice.
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POSIBILITĂȚI DE ÎNCORPORARE A CARACTERIZĂRII
CLIMEI ÎN STRATEGIILE LOCALE DE DEZVOLTARE
Țurcanu Viorica
Institutul de Ecologie și Geografie
Rezumat

Pentru prima dată, la nivel de raion administrativ au fost identificate caracteristicile climei
actuale și a celei prognozate pentru viitorii ani apropiați, conform scenariilor climatice
prezentate de Comisia Interguvernamentală privind Schimbările Climatice. A fost elaborat un
set de hărți digitale privind regimul termic și al precipitațiilor atmosferice ce caracterizează
clima în aspect anual și sezonier ca urmare a modelării climatului modern, cât și a utilizării
proiecției RCP4.5, care evidențiază diferențele spațiale în funcție de înălțimea absolută,
orientarea și gradul de înclinare a versanților. Având în vedere necesitatea de a utiliza rezultatele
obținute în dezvoltarea raionului Ialoveni cu menținerea echilibrului ecologic, aceste date
au fost prezentate Consiliului raional pentru includerea în viitoarea Strategie de dezvoltare,
confirmate printr-un Certificat de încorporare.
Cuvinte cheie: hărți digitale, modelare cartografică, regimul termic, precipitații atmosferice,
proiecția RCP4.5, Strategie de dezvoltare.
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email: tviorelia@gmail.com; tel. (+373 22) 731550
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Introducere
În pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră, temperatura medie globală va continua să crească în perioada următoare,
fiind necesare măsuri cât mai urgente de adaptare la efectele schimbărilor climatice.
Consecințele acestora, exprimate prin alternările frecvente ale perioadelor reci-calde
și a celora uscat-umede, argumentează necesitatea evidențierii particularităților spațiotemporale de manifestare a verilor într-un proces continuu la nivel local, având la bază
diferite proiecții climatice elaborate la nivel global și regional. Luând în considerație
faptul, că ritmul accelerat al schimbărilor climatice este însoțit de pierderi materiale
substanțiale în diversele activități cu caracter practic, evidențierea arealelor vulnerabile
la nivel local, prezintă un interes aparte, îndeosebi, la luarea diverselor decizii de
adaptare către noile condiții climatice.
Materiale și metode
Lipsa unei rețele de stațiuni meteorologice extinse pe teritoriul Republicii Moldova,
precum și condițiile orografice exprimate prin alternările frecvente ale colinelor cu
formele depresionare de relief determină marea variabilitate climatică pe teritorii
concrete. De aceea în studiu au fost necesare interpolările climatice, cele din urmă,
fiind posibile a fi elaborate datorită dezvoltării Sistemelor Informaționale Geografice.
Straturile informaționale din cadrul Programului ArcGIS, elaborate pentru fiecare
factor fizico-geografic aparte (latitudinea și longitudinea geografică, altitudinea relativă
și absolută, orientarea și înclinația versanților, etc.) împreună cu modelele regresionale
calculate în cadrul Programului Statgraphics Centurion XVI, au stat la baza elaborării
hărților digitale ce reflectă starea actuală a climei la nivel de raion administrativ (raionul
Ialoveni), precum și clima pronosticată pentru viitoarele decenii. La elaborarea hărților
digitale s-a ținut cont de calitatea modelului obținut în întregime, precum și de nivelul
semnificației fiecărui factor fizico-geografic important care contribuie la redistribuirea
în spațiu a parametrilor climatici supuși studiului. Relatăm, că în limitele raionului
Ialoveni altitudinile constituie circa 31m...316 m, iar orientarea majoritară a versanților
este nord-vest, nord-est și sud-est cu gradul de înclinație de până la 10°.
Rezultate și discuții
Conform proiecțiilor climatice [2], incluse în Atlas of Global and Regional Climate
Projections a ultimului Raport de evaluare IPCC (AR5) privind schimbările climatice,
în viitorii ani apropiați (2016-2035), în limitele Republicii Moldova, temperatura
medie anuală va constitui 11,1...11,60C, față de media de referință de 10,10C (19862005). În același timp, constatăm, că în ultimii ani 2016, 2017, 2018, 2019 temperatura
medie anuală până la limita municipiului Chișinău a constituit deja 12,00C ceea ce încă
odată confirmă faptul, că ne aflăm în pragul unor schimbări climatice substanțiale, în
care, luarea măsurilor de adaptare, ar putea contribui esențial la asigurarea dezvoltării
durabile la nivel local [1].
În limitele raionului Ialoveni, conform modelelor cartografice elaborate, se
constată că actualmente (fig.1a), temperatura medie anuală variază de la 9,19...10,30C,
față de media de referință pe țară de 10,10C. Ținând cont de faptul, că pe teritoriul
Republicii Moldova se atestă o tendință stabilă de majorare a valorilor termice cu
0,010C/an, aceste valori în limitele ariei, la fel, vor crește.
Simulările climatice conform proiecției RCP 4.5 pentru viitorii ani apropiați relevă, că
în viitoarele decenii (2016-2035), temperatura medie anuală va crește de la 11,20C...12,30C
corespunzător (fig.1b) comparativ cu perioada de referință (1986-2005). Așadar, datorită
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orografiei compuse, care înregistrează diferențieri mari spațiale de la 31m la 316 m,
variabilitatea termică spațială în limitele raionului Ialoveni este de 1,10C (fig. 4.2).
Menționăm, că atât în perioada actuală (fig.1a), cât și în viitorul apropiat (20162035) (fig.1b), văile rîurilor mijlocii și mici vor însuma cele mai semnificative valori
termice, iar cele mai echilibrate condiții termice se vor stabili la altitudini.
În cazul temperaturii medii sezoniere a verii, anotimp, în care în ultimii ani se
atestă o variabilitate semnificativă a regimului termic, aceasta variază de la 21,50C
în formele depresionare de relief până la 19,90C, diferențierile spațiale fiind de 1,60C
(fig. 2a). Temperatura medie a verii, proiectată cu scenariul climatic RCP 4.5, pentru
anii 2016-2035 indică că valorile termice vor crește cu un grad și vor constitui până la
22,50C în formele depresionare și 20,90C la altitudini (fig. 2b).

Fig.1. Raionul Ialoveni (a- temperatura medie anuală în perioada 1986-2005,
b- temperatura medie anuală proiectată cu scenariul RCP 4.5 pentru anii 2016-2035)

Fig.2. Raionul Ialoveni (a- temperatura medie a verii în perioada 1986-2005, btemperatura medie a verii proiectată cu scenariul RCP 4.5 pentru anii 2016-2035)
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Fig.3. Raionul Ialoveni (a-cantitatea anuală de precipitații în perioada 1986-2005, bcantitatea anuală de precipitații proiectată pentru anii 2016-2035 )

Cantitatea anuală a precipitațiilor atmosferice (fig. 3 a,b), unul din indicatorii de
bază ce caracterizează resursele de umiditate indică, că pe o bună parte din teritoriu
acestea variază de la 600,2...659,2 mm la 477,5...519,6 mm, față de media pe țară (540
mm). În cazul precipitațiilor atmosferice, la etapa actuală altitudinile (fig. 3a), însumează
și cele mai mari cantități pluviometrice, cu diferențieri spațiale de 181,7 mm în teritoriu.
Proiecțiile climatice pentru viitoarele decenii (2016-2035), conform RCP 4.5,
indică (fig. 3b) la o majorare cu 10% a cantității anuale de precipitații la altitudini și o
scădere cu 10% în formele joase de relief. Acestea ar constitui în teritoriu la diferențieri
substanțiale de 301,0 mm, adică formele înalte de relief vor însuma circa 659,2 mm,
în timp ce văile rîurilor se vor caracteriza prin sume doar de 477,5 mm, devenind
vulnerabile către asigurarea teritoriului cu resurse de umiditate.
În perioada de vară, actualmente, cantitatea precipitațiilor atmosferice constituie
176,2 mm...221,9 mm, diferențierile spațiale constituind 55,7 mm, iar în cazul
simulărilor climatice se așteaptă o majorare a cantităților pluviometrice în limitele
194,4 mm...250,9 mm (fig. 4 a,b).

Fig.4. Raionul Ialoveni (a-cantitatea de precipitații vara în perioada 1986-2005, bcantitatea de precipitații vara proiectată pentru anii 2016-2035 )
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Constatăm, că asemenea realizări climatice cu referire la raionul Ialoveni sunt
efectuate pentru prima dată. Reieșind din faptul, că acest teritoriu se afla la limita unde
multe provocări climatice actuale afectează și raionul dat, rezultatele obținute sunt
incluse în elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Ialoveni pentru anii
2021-2024, confirmat cu certificat de încorporare.
Concluzii
Atenuarea efectelor schimbărilor climatice în agricultură reprezintă un obiectiv
prioritar în cadrul acţiunilor strategice de dezvoltare la nivel local. Considerăm, că o
asemenea abordare a problemei date ar putea preveni sau atenua impactul schimbărilor
climatice ce se manifestă din ce în ce mai accentuat pe teritoriul Republicii Moldova.
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.Introducere.
Elaborarea suportului methodologic privind studiul diagnostic al stabilității
ecosistemelor urbane și suburbane, prevede elaborarea metodologiei (totalitatea
metodelor) necesare în stabilirea diagnosticului, sau identificării precise a stării
ecologice a ecosistemelor urbane și suburbane. La baza acestei metodologii stă
procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) care reprezintă un instrument
important al managementului de mediu, și ofera informatiile necesare pentru luarea
unei decizii in ceea ce priveste asigurarea conceptului de dezvoltare durabilă si
implementarea principiului de prevenire si controlul integrat al poluarii. Realizarea
EIM este necesară pentru asigurarea bazei de date necesare în pregătirea și includerea
considerentelor ecologice in procesul decizional si in informarea publicului privind
politicile de mediu la nivel local, regional si pe plan european. EIM ofera informatiile
necesare pentru elaborarea propunerilor de prevenire sau eliminarea daunelor cauzate
mediului si de conservare a sanătatii publice, bunastarii oamenilor; asigura un grad
înalt de cunoaștere a stării sistemelor ecologice si a resurselor naturale, importante
pentru dezvoltarea prezentă și a generatiilor viitoare. EIM asigură obținerea volumului
de date necesare în stabilirea diagnosticului (stării ecologice reale a componenetelor de
mediu) și constă în identificarea și cuantificare impactului de mediu cauzat de fiecare
întreprindere (pe poluanți) în parte și a stării ecologice în ansamblu în ecosistemele
urbane cercetate și care sunt necesare în evaluarile de mediu, ca o cerința in elaborarea
Planului de Management de Mediu si servesc ca bază pentru implementarea celor mai
performante metode și tehnologii de producere.
Anterior, autorii [5], au elucidat specificul orașului și privirea acestuia ca
ecosistem, iar în [4] au fost efectuate studii privind impactul ecosistemului urban și
prooblemele necesare [1] de soluționat pentru asigurarea dezvoltării durabile (DD) a
acestuia. Însă până în present nu exsistă o metodologie de studiu privind evaluarea
complexa a impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra mediului.
Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea suportului metodologic privind
studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și rurale.
1. Noțiunea și elementele suportului metodologic privind studiul diagnostic
al stabilității ecosistemelor urbane și suburbane.
Definirea domeniului evaluării impactului se realizează ţinând cont de efectele
potenţiale asupra mediului generate de activitățile antropice, de amplitudinea şi
importanţa acestor efecte, de luarea în considerare a diverselor activități antropice care
au loc în ecosistemele urbane. Evaluarea studiului diagnostic reprezintă un proces
sistematic de cuantificare a factorilor cu influenţă pozitivă sau negativă asupra mediului
natural, social, economic, cultural şi estetic şi o condiţie de aplicare a legislaţiei mediului
pentru întreprinderile industriale publice sau private. [3,7,8, 10].
Elementele suportului methodologic ale evaluării impactului urban de mediu
sunt:
- metodologia specifică de lucru;
- procesul de desfăşurare a EIM reprezentat de o succesiune de faze şi etape;
- fazele de desfăşurare; de reţinut faptul că fiecare fază este alcătuită din mai multe
etape;
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- etapele de desfăşurare ale EIM pentru un obiectiv cuprind: descrierea iniţială a
obiectivului, evaluarea impactului acestuia, stabilirea scopurilor evaluării, evaluarea de
impact propriu-zisă, clasificarea formelor de impact, identificarea magnitudinii fiecărei
categorii de impact şi ordonarea lor în funcţie de intensitatea impactului, analiza
rezultatelor, decizia, implementarea, urmărirea;
- procedurile de lucru cu caracter de obligativitate (legi şi norme) sau de recomandare
(standarde);
- metodele sau tehnicile de transpunere în practică a metodologiilor de lucru.
2.0. Metodologia și Fazele de desfăşurare ale studiul diagnostic al stabilității
ecosistemelor urbane și suburbane
Metodologia studiului diagnostic reprezintă[3] modul practic de realizare a
obiectivelor propuse într-o formă sistematică și organizată; ea trebuie să fie formulată în
conformitate cu obiectivele principale ale EIM şi să cuprindă etape şi faze. Menționăm
faptul, că fiecare fază de desfăşurare a EIM urban poate avea o metodologie specifică de
lucru cum ar fi spre exemplu: metodologia de realizare a activității antropice, metodologia
de realizare a studiului de impact urban aferent activității antropice, metodologia
culegerii datelor pentru elaborarea studiului de impact urban, metodologia evaluării şi
analizei rezultatelor, metodologia comunicării şi post-comunicării rezultatelor.
Fazele de desfăşurare ale studiului diagnostic sunt : a) Descrierea activității urbane;
b)Formularea obiectivelor studiului diagnostic; c) Culegerea datelor; d) Elucidarea
proceselor tehnologice de producere; e) Metodologia expertizării procesului tehnologic
al unei întreprinderi pentru EIM; f) Descrierea metodelor de estimare folosite pentru
evaluarea impactului asupra mediului; g) Conţinutul informaţiei privind EIM; h)
Procedura de calcul al prejudiciului emisiilor întreprindrii asupra componentelor de
mediu; j) Evaluarea impactului cauzat aerului atmospheric; i) Evaluarea impactului cauzat
apelor de suprafață. k) Metodologia studiului impactului antropic asupra biocenozelor.
a). Descrierea activității antropice urbane se referă la: tipul activităţii
antropice ce se realizează prin activitatea economică; scopul activității antropice sau
al proceselor tehnologice;utilitatea publică sau privată;titularul, executantul şi/sau
beneficiarul activității antropice; locul unde este realizată, activitatea antropică; detalii
de amplasament: elemente geografice de delimitare a amplasamentului; accesul în
zonă, suprafaţa de teren ocupată.
b). Formularea Obiectivelor studiului de impact. Obiectivele studiului de
impact au scopul prevenirii poluării viitoare prin realizarea activității antropice cu
impact minim asupra mediului. Obiectivele studiului de impact urban asupra mediului
au în vedere modul de amplasare a activităților în ecosistemul urban, de încadrare
în planurile de sistematizare urbană, amenajare, de valorificare a resurselor naturale
existente în zonă; modificările pozitive sau negative care au loc în calitatea factorilor
de mediu prin promovarea activității antropice urbane; nivelul de afectare a factorilor
de mediu şi a sănătăţii populaţiei din ecosistem, precum şi al riscului declanşării unor
accidente sau avarii cu impact major asupra mediului; măsurile ce pot fi luate pentru
a se asigura protecţia mediului; posibilităţile de acceptare a continuității sau nu a
activităţii antropice urbane
c). Culegerea datelor
A. În această etapă se au în vedere [3,10]date privind starea componenetelor de mediu:
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- sol: tipuri de sol, caracteristici (rezistenţa la infiltraţii) structura geologica a subsolului,
potenţialul seismic al zonei, perioada de colt, resurse minerale;
- apa: apa dulce; apa subterană - nivelul şi adâncime a pânzei freatice, variaţii sezoniere,
calitate, posibilităţi de folosire, utilizatori actuali; - apa de suprafaţă: resurse, calitate,
posibilităţi de folosire, utilizatori actuali, gradul de inundabilitate (existenţa digurilor
de protecţie, şanţurilor de scurgere, bazinelor de retenţie);
- apa sărată (apa de mare + lacuri sărate): nivel şi adâncime, grad de poluare, grad de
inundabilitate;
- aer: calitatea aerului; concentraţii ale diverşilor poluanţi; surse zonale de poluare fixe
şi mobile; receptori sensibili la poluare;
- clima: caracteristicile climatologice (temperaturi, umiditate, precipitaţii, vânturi,
presiunea atmosferică etc.)
- vegetaţia: tipuri, specii predominante, specii ameninţate cu dispariţia în ecosistemul
urban, arii protejate, ecosisteme specifice;
- fauna: specii caracteristice zonei urbanistice, specii rare ocrotite, ameninţate cu
dispariţia;
- flora: specii caracteristice zonei urbanistice, specii rare ocrotite, ameninţate cu
dispariţia; - specii şi biotipuri specifice bazinelor acvatice.
B. Date privind vecinătatea întreprinderii faţă de aşezările umane:
- Populaţia afectată; distanţele faţă de aşezările umane, monumente istorice şi de
arhitectură, parcuri, scuare, spitale, şcoli, etc.;
- Demografie, numărul de cazuri de boală din cauza poluării, mortalitatea infantilă şi
a adulţilor etc.;
- Sursele şi nivelul de zgomot din zona urbană; căile de transport şi alte facilităţi de
care dispune activitatea antropică.
C. Date privind sursele de poluare a întreprinderii şi protecţia factorilor de mediu
- Surse de poluanţi a apei şi protecţia calităţii apelor; emisii de poluanţi în aer şi protecţia
calităţii acestuia; sursele şi protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor; sursele şi
protecţia împotriva radiaţiilor;
- Gospodărirea deşeurilor; Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase.
D. Impactul produs asupra mediului înconjurător prin realizarea activităților
antropice
- Impactul produs asupra apelor: dispersia poluanţilor, aria de extindere, modificările
calitative ale receptorilor naturali, afectarea ecosistemelor; efecte pozitive asupra
calităţii apelor;
- Impactul produs asupra aerului: dispersia poluanţilor, efecte asupra omului, florei,
faunei; aşezămintelor de valoare istorică sau culturală;
- Impactul produs asupra solului şi subsolului;
- Impactul produs asupra aşezărilor umane: evaluare, măsuri şi programe de prevenire
[2]
d) Procesele tehnologice de producţie. Pentru elaborarea suportului metodologic
privind studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și rurale corect, este
necesară cunoașterea proceselor tehnologice care au loc la fiecare întreprindere
industrială din ecosistemul urban studiat și care constă în următoarele:
- descrierea proceselor tehnologice care au loc la întreprinderea evaluată, a tehnicilor
şi echipamentele tehnologice care funcționează la întreprinderea dată; - caracteristicile
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tehnice şi tehnologice a proceselor de producţie, cantitatea de producţie, numărul locurilor
de muncă); - caracteristica soluţiilor tehnice implementate la întreprinderea evaluată; natura proceselor tehnologice utilizate la întreprindere: fizice, chimice, biologice, etc;
- fizice (mecanice, procese termice, de vibraţie, de radiaţie ionizantă, etc.); - chimice
(transformări chimice cu emisii în formă gazoasă, lichide, aerosoluri solide); - biologice
(procese aerobe şi anaerobe, microorganisme, ştamuri de diverse microorganisme şi
alge). - valorile limita atinse prin tehnicile de epurare prezente la întreprinderea data şi
prevederea pentru implementarea celor mai bune tehnici disponibile.
e) Metodologia expertizării procesului tehnologic al întreprinderii industriale
Evaluarea studiului diagnostic asupra mediului se bazează pe expertizarea tuturor
activităţilor economice a intreprinderii asupra mediului. Metodologia efectuării
expertizării ecologice constă în executarea corectă a EIM pentru fiecare etapă a
procesului tehnologic, care stă la baza activităţilor economice. Metodologia expertizării
procesului tehnologic prevede realizarea consecutivă a următoarelor etape [2].
1. Cunoaşterea componenţei chimice a substanţelor utilizate ca materie primă
(formula chimică corectă, care include formula şi numărul de molecule de apă sau
alte grupe funcţionale chimice din componenţa substanţei chimice a materiei prime
care participă la reacţiile chimice a procesului tehnologic), în baza căreia se efectuează
calculul conţinutului de masă a elementelor chimice, care iau parte în reacţiile chimice.
2. Conţinutul procentual al substanţei chimice active care participă la reacţia
chimică a procesului tehnologic (din materia primă) utilizată în procesul chimic care
stă la baza procesului tehnologic al activităţii economice.
3. Condiţiile în care derulează fiecare etapă a procesului chimic care stă la baza
procesului tehnologic: temperatura, valoarea pH, mediul oxidant, reducător, alte
condiţii. Aceste date sunt necesare pentru a determina conţinutul chimic al emisiilor ce
se generează şi se elimină în mediu în rezultatul transformărilor chimice, care stau la
baza procesului tehnologic.
4. Determinarea componenţei chimice, a volumului, a concentraţiilor şi a gradului
de agresivitate a poluanţilor care se generează şi forma lor de emisie (gazoasă, aerosol,
vapori, alte forme).
5. Stabilirea naturii şi proprietăţilor chimice ale poluanţilor care se generează
în procesul tehnologic al activităţii economice: explozibili, inflamabili, toxici (HCN,
(CN)2, Hg(CH3)2, HF), pentru a evalua influenţa acestora asupra mediului şi, în primul
rând, asupra omului.
6. Stabilirea coraportului compuşilor chimici formaţi în procesul tehnologic de
producere în formă gazoasă : lichidă : solidă, care se generează în procesul tehnologic
de producere, necesar pentru calculul emisiilor în mediu.
7. Analiza sistemelor de purificare a întreprinderilor evaluate şi gradul de captare
(înlăturare) prin aceste metode a poluanţilor emişi.
8. Determinarea coeficientului de agresivitate a poluanţilor, necesar pentru
calculul corect al impactului (prejudiciului).
9. Analiza ecologică a fiecărei etape a procesului tehnologic integral. Aceasta
se efectuează în scopul evaluării impactului pentru fiecare etapă în parte a procesului
tehnologic, a naturii, gradului de nocivitate şi cantităţii de poluanţi care se generează şi
se emit în mediul înconjurător.
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10. Evaluarea impactului general al întreprinderii asupra mediului - se efectuează
pentru fiecare etapă a procesului tehnologic de producere al întreprinderii în baza datelor
privind cantitatea reală a poluanţilor emişi în aerul atmosferic, deversaţi în apele de
suprafaţă, a deşeurilor solide generate, coeficientului de agresivitate a poluanților şi
cuantumul de plată pentru localitatea dată.
f) Descrierea metodelor de estimare folosite pentru evaluarea impactului [3].
Pentru calculul concentraţiilor de poluanţi emiși în atmosferă, este necesară
utilizarea modelării matematice a dispersiei poluanţilor prin Programul “Ecolog”sau alt
program. Aceast Program permite obţinerea izoliniilor pentru fiecare poluant în parte
(NOx, SO2, CO) şi pentru poluanţii cu efect sinergetic, ca de exemplu (NOx + SO2) şi
vor furniza următoarele informații: stabilirea impactului emisiilor oxizilor de azot, de
sulf, hidrogen sulfurat, clorură de hidrogen altor poluanţi obţinuți prin metoda de calcul;
- obţinerea datelor privind concentraţiile poluanţilor indicaţi la nivelul pământului şi
nivelul acestora exprimate prin concentraţiile maximal admisibile (CMA); - obţinerea
nomogramei izoliniilor privind concentraţiile poluanţilor la diverse distanţe de sursa de
poluare; - stabilirea practică a zonei de protecţie sanitară a întreprinderii;
- pentru cercetările pedologice se utilizează metodele fizice, chimice şi fizicochimice;
- acestea permit stabilirea stării structurale a solului; gradului de poluare cu diverși
poluanți (metale grele, pesticide, fungicide şi alţi poluanţi); - stabilirea conţinutului de
humus a solului, carbonaţilor în solul analizat și a valorii pH a solului;
- stabilirea calităţii apelor de suprafaţă, freatice şi subterane și se efectuează prin
metode chimice şi fizico-chimice, acestea permit stabilirea gradului de poluare a apei cu
metale grele și alți poluanți; - utilizarea metodelor chimice pentru determinarea poluanţilor
organici: CCO-Cr, CCO Mn, CBO5; - evaluarea gradului de toxicitate cauzat de prezența
de pesticide, fungicide, nitriţi, nitraţi, amoniu ş.a. Pentru stabilirea gradului de toxicitate
a apelor reziduale se utilizează metode biologice, de biotestare (cu organisme vii), care
constă în aprecierea reacţiei organismelor acvatice (gammaridelor) în condiţiile instalării
acţiunii toxice a substanţelor chimice pe un termen experimental scurt (24-96 ore).
g) Conţinutul informaţiei acumulate la evaluarea impactului asupra
mediului [3]. În procesul de EIM a întreprinderii evaluate sunt stabilite următoarele
informații privind: producţia care se obține şi resursele de materii prime utilizate în
procesele tehnologice; categoria de periculozitate a materiilor prime, coeficientul lor de
agresivitate; poluanţii fizici, chimici şi biologici care se generează și afectează mediul
în procesul tehnologic; date privind impactul fizic generat în procesul tehnologic
(zgomot, vibrații, radiaţie electromagnetică, radiaţie ionizantă); date privind poluarea
biologică (microorganisme, viruşi, alte microorganisme periculoase); informația
privind descrierea principalelor efecte a poluării de întreprindere stabilite în procesul
EIM; localizarea geografică şi administrativă a blocurilor întreprinderii industriale
evaluate în cadrul ecosistemului urban; date privind alte impactuturi asupra terenului
și infrastructurii existente: asupra valorilor naturale (landșafturi, obiecte arheologice),
valorilor istorice, culturale, arii naturale protejate/zone protejate, zone de protecţie
sanitară, etc.; informaţii despre documentele/reglementările existente privind
planificarea/amenajarea teritorială (a blocurilor industriale) în zona amplasamentului
întreprinderii; despre modalitățile de conectare la infrastructura urbană existentă;
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informații privind dotarea întreprinderii cu sisteme de purificare, tipul poluanților
prevazuți de înlăturat, randamentul de captare a poluaților; caracterul activităţii (un
obiect vechi, nou, reconstruit, extins, reutilizat, modernizat, reprofilat, conservat); date
privind natura şi domeniul de activitate a obiectului economic: domeniul de activitate,
suprafaţa întreprinderii, ha, numărul de blocuri, numărul de secţii, etc.; informații
privind principalele caracteristici ale procedeelor tehnologice de producere.
h) Procedura de calcul a impactului cauzat mediului de emisiile care au loc
la întreprinderea evaluată. Pentru evaluarea prejudiciului cauzat mediului de orice
întreprindere este necesară stabilirea tipurilor de poluanţi emişi în mediu la desfăşurarea
procesului tehnologic. Pentru calcul este necesară stabilirea cantităţii (a masei fizice) a
poluantului, reieşind din volumul, concentraţia sau conţinutul acestuia într-un anumit
volum de emisii. Ulterior, se determină coeficientul de agresivitate (A) a poluantului
dat. Cunoscând masa reală şi coeficientul de agresivitate a poluantului, este calculată
masa convenţională, mconv, t = mreală, t × Ai, unde mconv este masa convenţională, mreală
– masa reală a poluantului şi Ai – coeficientul de agresivitate. După stabilirea masei
convenţionale, cunoscînd cuantumul de plată „N” pentru localitatea (raionul) dată se
calculează valoarea prejudiciul (P) cauzat mediului conform formulei: P, lei = mconv, t
× N, lei.[2].
Suportul metodologic privind studiul diagnostic include şi metodele de evaluare
a prejudiciului cauzat mediului la gestionarea diverselor tipuri de deşeuri generate în
procesul tehnologic al întreprinderii și a ecosistemului urban, în general [2].
Evaluarea impactului cauzat aerului atmospheric de emisiile de la depozitele
de deșeuri menajere solide (DMS). La impactul cauzat în ecosistemele urbane de
întreprinderile industriale este necesar de sumat și impactul cauzat de depozitele de
deșeuri, care se generează de către acest ecosystem prin depozitarea DMS. Aceste
deșeuri reprezintă o sursă de poluare nu numai a apelor şi solului, dar şi a atmosferei.
Conform autorilor [13] în condiţiile Republicii Moldova, dintr-o tonă de DMS în
rezultatul fermentării anaerobe se degajă 200 m3 de gaze care conţin circa 58 % metan,
39,2% CO2 , 0,5% O2 şi 2% N2. În rezultatul proceselor biochimice, la depozitul de
DMS are loc formarea a câtorva sute de substanţe organice şi anorganice, din care circa
50 substanţe chimice periculoase.Către acestea se referă: CH4, NH3, H2S, CO, C6H6,
CHCl3, CCl4, iar în apele de suprafaţă şi subterane – NH4OH, SO42-, Mg2+, Cd3+, Cr6+,
Pb2+, Hg2+, As3+, Ba2+, Cu2+, NO22-, NO3 -, CN -, Cl- [15,2]. În ansamblu emisiile acestor
gaze în atmosferă duc la efectul de seră, și la distrugerea stratului de ozon. Metalele
grele, nimerind în apă duc la intoxicarea populaţiei, plantelor şi a animalelor.
Pentru calculul impactului este necesară cunoașterea masei deșeurilor[2] care se
determină conform relației: m = V x d, unde, m- masa deșeurilor, d –densitatea lor,
V- volumul acestora. În condiţiile climaterice ale RM o tonă de DMS degajă circa
200 m3 de biogaz [13]. Calculul prejudiciului cauzat de DMS se efectuează conform
metodei elaborate [2]. Q = m x 200 m3 biogaz emis de DMS timp de 20 ani, unde Qvolumul total de biogaz generat de DMS. Cantitatea de biogaz generată timp de un an
constituie: Q/20, m3 . Luând în consideraţie că biogazul are componenţă: CH4 – 58%;
CO2 – 39,2%; O2 – 0,5%; N2 – 2%, cantitatea de metan şi dioxid de carbon ce se degajă
în atmosferă timp de 1 an: va constitui: Q/20 m3 x 0,58 m3. Masa metanului generată
de DMS se determinnă conform relaţiei (1): mCH4 = MCH4  44,64  VCH4  10-6, t , (1),
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unde: m CH4 – masa totală a metanului; MCH4 – masa moleculară a metanului, g; 44,64 –
coeficientul, care indică numărul de gram- molecule de metan într-un 1 m3 de gaz; VCH4
– volumul total a metanului degajat anual. Prejudiciul cauzat atmosferei de emisiile de
metan şi dioxidul de carbon se determină conform relaţiei (2). P=N  (mrCH4  A1+m
 A2 ) (2), unde: P – prejudiciul; N – normativul plăţii regionale pentru 1 tonă
convenţională de emisii, mr CH4 – masa reală de CH4, t; m
- masa reală de CO2, t; A1,
A2 – coeficienţii de agresivitate pentru CH4 şi CO2, corespunzător [2].
Evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmospheric în rezultatul funcționării
Stației de epurare biologic(SEB) a apelor reziduale. Metoda de calcul a prejudiciului
cauzat aerului atmospheric de SEB prin emisiile gazoase depinde de coeficientul de
agresivitate a poluanţilor emiși și este descriză în [1].
Evaluarea impactului cauzat apelor de suprafață de activitatea SEB. Pentru
evaluarea acestui impact este necesară efectuarea analizei dinamicii procesului de epurare
a AR la SEB și se stabilește dependenţa gradului de epurare a AR la SEB de natura
poluanţilor care se conţin în apele supuse epurării. Aceasta metoda este elucidate în [1].
Evaluarea prejudiciului cauzat apelor de suprafaţă de coeficientul de degradare
a bazinului acvatic în caz de deversare a AR neepurate, în locul deversării. Valoarea
prejudiciului în acest caz (când AR generate în ecosistemul urban cercetat) nu sunt
supuse epurării, fiind deversate direct în albia râului (caz de hazard) [2], în formula
pentru determinarea prejudiciului se propune ca valoarea „Cn” de a fi considerată
egală cu CMA pentru apa potabilă şi piscicolă.. Prejudiciul (P) se calculează conform
autorilor [9].. Pentru a aprecia calitatea apelor în râu la deversarea AR direct în râu,
(în caz de hazard) se aplică coeficientul (K) ce caracterizează gradul de poluare a apei
râului, conform formulei K= Cr/CMA, [2,6] (Cr - concentraţia reală). Prejudiciul cauzat
mediului în caz de deversare directă a AR fără epurare este egal cu suma prejudiciului
cauzat de fiecare poluant în parte
k. Metodologia studiului impactului ecosistemului urban asupra biocenozelor
Studiul Indicelui care exprimă impactul antropic asupra ecosistemelor. Acest studiu
se efectuează pentru teritoriile afectate de impactul antropic asupra diverselor
specii(plante, animale) în aria cercetată exprimat prin intermediul speciilor prezente în
localitatea afectată în comparație cu aria de referință. Evaluarea impactului antropic
asupra mediului reflectat asupra biocenozelor se efectuează conform formulei:
, unde, Ieco-sistem – impactul asupra ecosistemului; A – numărul de
specii (plante, animale) în aria de referinţă; B – numărul de specii (plante, animale) în
aria poluată. [14].
Evaluarea impactului antropic asupra ecosistemelor în baza indicelui biologic.
Evaluarea impactului antropic asupra ecosistemului indică la dependenţa valorii
impactului (exprimat prin numărul de specii în sectoarele de râu investigate) de
gradul de poluare în sectoarele date. Analiza indicelui biologic caracterizează prezența
coraportului speciilor spontane, ruderale, ruderal-segetale și segetale, al florei vascularelitorală din albia râului pe sectoarele cercetate. Acest indice demonstrează dependenţa
numărului de specii spontane de valoarea impactului antropic asupra ecosistemului
cercetat. În dependență de gradul de poluare are loc diminuarea numărului speciilor
spontane(Sp) și creșterea numărului celor ruderale(R) și ruderale-segetale(R,Se)
și segetale(Se). Are loc și scăderea numărului general de specii. Acest fapt conform
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[4,6] confirmă faptul, că scăderea numărului de specii este proporţională cu valoarea
impactului antropic.
Evaluarea impactului antropic asupra ecosistemelor în baza indicelui de
semilititudine. Studiul dependenţei valorii indicilor de similitudine a sectoarelor
cercetate de impactul antropic asupra ecosistemulu se efectuează conform formulei
unde, a – numărul de specii din sectorul A; b – numărul de specii
din sectorul B; c – numărul de specii comune pe ambele sectoare. În baza analizei
indicelui de similitudine Jacard a sectoarelor cercetate este stabilită dependenţa care
reflectă valoarea indicelui de similitudine de gradul de poluare a ecosistemului: cu cât
valoarea indicelui de similitudine a sectoarelor studiate este mai mare, cu atât este mai
mică diferenţa gradului de poluare a sectoarelor, şi vice-versa, valoarea minimală a
indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate indică la o diferenţă mare a gradului de
poluare a sectoarelor studiate [4,14]
Evaluarea Impactului antropic asupra vegetaţiei litoral vasculare în albia râurilor
în baza Indicelui Margalef. Studiul privind Indicele Margalef constă în stabilirea
numărului de specii de alge prezente în diverse filumuri (Cyanophyta, Bacilariophyta,
Xantophyta, Pyrophyta, Euglenophyta, Chlorophyta ș.a) în sectoarelea râului de gradul
de poluare a apei. Acesta reflectă numărul de specii de alge prezente în sectoarele
râului studiat de gradul de poluare a apei, și se efectuează conform formulei: Dmg =
unde: Dmg - indicele de diversitate Margalef; S - numărul de specii înregistrate în proba
,.
respectivă; N - numărul total de indivizi din toate speciile [1,11] Indicile Margalef are
valori maxime dacă toţi indivizii aparţin diferitor specii (S=N), şi minime sau egale cu
zero când indivizii aparţin unei singure specii (S=1)[14.]. Valoarea indiceului Margalef
depinde de numărul speciilor de alge prezente în sectoarele de râu cercetate. Valoarea
maximală a indicelui indica la prezența unui număr maximal de specii de alge în apa
râului(apă curată) și vice-versa, numărul minimal de specii de alge determinate în
sectorul râului cercetat indică la valoarea minimală a indicelui Margalef (apă poluată).
Evaluarea impactului antropic asupra râului în baza numărului plantelor hidrofite
Studiul Impactului antropic asupra speciilor de plante vasculare acvatice (hidrofite)
demonstrează, că el este destul de pronunţat (gradul înalt de poluare a apei). Numărul
acestor specii este maximal iniţial, și este de 7 în sectorul I [1], după care urmează
descreşterea lor până la dispariţia completă la locul confluenţei râului Bâc cu canalul
de scurgere a apelor de la SEB şi în aval de aceasta. În baza acestor rezultate, a fost
formulată dependența numărului plantelor hidrofite de gradul de poluare a apei râului.
În acest context se poate constata, că numărul plantelor hidrofite (vasculare acvatice)
servesc ca un indicator a gradului de poluare a apelor. Cu cât numărul de plante hidrofite
este mai mare cu atât gradul de poluare a apei este mai mic, şi viceversa[1, 14].
În concluzii se poate de afirmat, că pentru ca suportul metodologic privind studiul
diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și suburbane să reflecte obiectiv starea
mediului pentru evaluarea stabilității ecosistemelor cercetate, acesta (studiul) trebuie
să reflecte obiectiv starea ecologică a fiecărui componenet de mediu, ceea ce prevede
evaluarea globală, a tuturor surselor de poluare prezente, care activează și duc la
poluarea ecosistemelor urbane sau rurale evaluate.
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Concluzii.
1. A fost elaborată Metodologia privind studiul diagnostic al stabilității
ecosistemelor urbane și suburbane care include Metodologia și Fazele de efectuare a
evaluării impactului de mediu (EIM).
2. Este prezentată Metodologia expertizării procesului tehnologic al întreprinderilor
industriale, metodele de estimare folosite în evaluarea impactului, și conţinutul
informaţiei privind EIM.
3. Sunt elucidate metodele de calcul al impactului cauzat de emisiile întreprinderilor
industriale și a depozitelor cu deșeuri menajere solide asupra mediului și prezentată
Metodologia studiului impactului antropic asupra biocenozelor terestre și a plantelor
acvatice.
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CALITATEA APELELOR DE SUPRAFAŢĂ DIN ARIILE
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STRĂŞENI)
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Rezumat

Apele de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat sunt un component important
pentru protejarea biodiversităţii. În studiu a fost evaluată starea ecologică şi procesul de
nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră CăprianaScoreni şi Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure, ocolul silvic de scumpie
Scoreni. Apa din RP Căpriana-Scoreni este de clasele III-IV de calitate (poluată moderat poluată), iar din r. Botna, s. Costeşti, şi lacurile din Ocolul Silvic Scoreni ˗ de clasele II-III
(bună - poluată moderat) cu diferită durată de oxidare NH4+ → NO3-. Conform coeficienţilor
de irigare apa surselor evaluate este de la bună la satisfăcătoare pentru irigare.
Cuvinte cheie: ape de suprafaţă, Arie Naturală Protejată de Stat, procesul de nitrificare,
clasa de calitate, indicele de poluare.
Depus la redacţie 08 decembrie 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: Sandu Maria, Institutul de Ecologie şi Geografie, str.
Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: sandu_mr@yahoo.com;
tel. (+373 22) 72 55 42

Introducere
Problemele conservării mediului sunt reglementate prin Convenţia pentru
protejarea patrimoniului natural şi cultural, încheiată în a. 1978 la Paris. Impactul
activităţilor economice din Republica Moldova asupra mediului, inclusiv Ariile
Naturale Protejate de Stat (ANPS), le influenţează direct şi afectează procesele de
mediu ce decurg în mod natural. Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor
naturale protejate de stat (art. 6) prevede ca prin crearea fondului de arii protejate se
urmăreşte, inclusiv b) studierea profundă a proceselor naturale din biocenoze [11].
Un component important al ANPS sunt apele de suprafaţă şi subterane, starea
ecologică a cărora necesită a fi periodic evaluată, deoarece poluarea cu diferite substanţe
produce un impact semnificativ prin schimbarea compoziţiei speciilor, scăderea
biodiversităţii lor, eutrofizarea apelor, precum şi reducerea utilizării resurselor de apă.
Calitatea apelor şi evaluarea ei este reprezentată prin Legea apelor nr.
272 din 23.12.2011 [10]. Monitorizarea stării ecologice a apelor de suprafaţă în
Republica Moldova se realizează prin integrarea parametrilor fizico-chimici şi
microbiologici în 5 clase de calitate [6, 7].
Un criteriu standard al calităţii apei a fost propus cu valoarea de 0,01-0,02 mg
NH4-N/L pentru protecţia speciilor acvatice sensibile, iar nivelul de azot total mai mic
de 0,5-1,0 mg/L ar putea preveni acidifierea şi eutrofizarea ecosistemelor acvatice (cu
excepţia ecosistemelor cu nivel al azotului în mod natural ridicat [3, 4].
Astfel în cercetare a fost evaluată starea ecologică şi procesul de nitrificare a ionilor
de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră Căpriana–Scoreni (raionul
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Străşeni şi com. Truşeni, mun. Chişinău) şi ocolul silvic de scumpie Scoreni (raionul
Ialoveni), studiu realizat în cadrul proiectului aplicativ 15.817.02.21A: „Evaluarea
integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării
şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”.
Rezervaţia peisajeră (RP) Căpriana-Scoreni cu o suprafaţă de 1762,4 ha este o
arie protejată, amplasată între satele Lozova, Vorniceni, Pănăşeşti, Truşeni şi Cojuşna,
ocolul silvic Căpriana (Căpriana, parcela 21, subparcelele 7-14; parcela 27, subparcelele
4-13; parcela 33, subparcelele 2, 3, 5; parcelele 28-30, 34-36) şi ocolul silvic Scoreni
(Scoreni, parcelele 1-8).
Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure este o arie protejată cu suprafaţa
de 110,2 ha, care se află între satele Malcoci şi Condriţa, ocolul silvic de scumpie Scoreni,
(Scoreni, parcela 22, subparcelele 1, 2, 4, 7; parcela 23, subparcela 3) [11].
Potenţialul ecologic valoros al Rezervaţiei peisajere Căpriana-Scoreni, specific
categoriei de protecţie, este prezentat de peisajele de luncă (redate de r. Işnovăţ cu
numeroase meandre) şi colină (pante şi ravene) care determină condiţiile climaterice
ale habitatului şi particularităţile componentelor acestei rezervaţii.
Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure este prezentată de arboretele
natural fundamentale de gorun şi stejar pedunculat cu speciile rare de scoruş (Sorbus
domestica) şi cărpiniţă (Carpinus orientalis).
Reieşind din faptul că prin Rezervaţia peisajeră Căpriana-Scoreni şi ocolul silvic
Scoreni traversează r. Botna şi r. Işnovăţ, plus la aceasta, la nord de s. Costeşti, pe coasta
stângă a văii r. Botna, se află Aflorimentul Costeşti, iar pe malul stâng al r. Işnovăţ este
Reciful Ialoveni (monumente ale Naturii), în studiu a fost inclusă şi apa din r. Botna
(s. Costeşti) şi r. Işnovăţ (s. Scoreni), fiind constatat că calitatea apei râurilor mici se
caracterizează printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu, nitriţi, etc, iar r. Botna
- ca unul dintre cele mai poluate râuri după majoritatea parametrilor monitorizaţi [14].
Materiale şi metode
Recoltarea probelor de apă şi indicii de calitate determinaţi.
Recoltarea probelor de apă a fost efectuată conform cerinţelor normative
respectând tipul de veselă, condiţiile de conservare şi transportare. În probele de apă au
fost determinaţi parametrii fizico-chimici (pH, reziduu fix, calciu, magneziu, duritate,
cloruri, sulfaţi, amoniu, azotiţi, azotaţi, bicarbonaţi, sodiu şi potasiu) în conformitate cu
Standardele naţionale [5, 19-30].
Determinarea clasei de calitate a apei de suprafaţă.
Clasa de calitate a apelor de suprafaţă a fost evaluată conform Regulamentului cu
privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă [6]
Evaluarea procesului de nitrificare a ionilor NH4+ în apele de suprafaţă.
Nitrificarea este procesul prin care se realizează oxidarea biochimică a ionilor de
amoniu. Soluţiile de apă naturală au fost expuse luminii solare (s-au exclus razele solare
directe) la temperatura variabilă de zi şi noapte. Deoarece schimbarea conţinutului de
microorganisme în procesul biochimic în funcţie de viteza procesului nu are caracter
liniar, rezolvarea analitică a problemei s-a realizat urmărindu-se concentraţiile de NH4+,
NO2-, NO3- şi valoarea pH-ului [12, 20, 22, 28].
Determinarea Indicelui de poluare a apei (IPAcc) şi clasificarea calităţii apei
de suprafaţă.
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Indicele de Poluare a Apelor de suprafaţă (IPAcc), s-a calculat după formula:
IPAcc = ∑ VNCi / Ni,
unde ∑VNCi este suma valorilor intermediare ale nivelului de calitate pentru
concentraţia concretă a parametrilor fizico-chimici, iar Ni este numărul parametrilor
utilizaţi pentru calculul IPAcc. Clasificarea calităţii apei de suprafaţă a fost evaluată
după pontajul IPAcc, % [17].
Coeficienţii de irigare a apei au fost calculați după Stebler şi SAR (Sodium
adsorption ratio) [31].
Rezultate şi discuţii
Sursele majore de poluare a apelor în raioanele Străşeni şi Ialoveni
Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane este cauzată, în special, de evacuările
apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în receptorii naturali. O problemă
severă în Republica Moldova este lipsa instalaţiilor suficiente şi moderne de epurare
a apelor uzate, fiind încălcat astfel Regulamentul privind cerinţele de colectare,
epurare şi deversare a apelor uzate [8].În raioanele Ialoveni din 4 şi Străşeni din 10
complexe de epurare a apelor uzate cca 50% (2 şi respectiv 4) nu funcţionează sau au
epurare insuficientă, fiind lipsă totalmente a epurării normative [9]. O altă problemă
în republică este şi managementul neadecvat al deşeurilor, în special celor menagere
prin depozitarea neregulamentară a lor. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică
cantitatea de deşeuri menajere solide formate a crescut de la 155,9 mii tone în a. 2009
la 276,010 mii tone în a. 2016 [1].
În raionul Ialoveni la sfârşitul a. 2015 existau 3100 t de deşeuri de producţie şi
consum formate şi depozitate, iar în raionul Străşeni existau 12500 t. Deşeuri toxice
la întreprinderi şi organizaţii pe clase de toxicitate în raionul Ialoveni au fost formate
în total 1040 t, în raionul Străşeni fiind 7,9 t [15]. În a. 2017, în aceste raioane s-au
înregistrat 67 gunoişti neautorizate cu suprafaţa totală de 6,045 ha (în r-nul Ialoveni 29
un. – 6,0 ha; r-nul Străşeni – 38 un. – 0,045 ha).
Astfel în raioanele Străşeni şi Ialoveni există diferite categorii de presiuni
antropice, surse de poluare, care pătrund în mediul înconjurător, inclusiv cel acvatic.
Apele de suprafaţă din RP Căpriana-Scoreni şi Ocolul Silvic Scoreni.
În studiu au fost recoltate şi analizate apele de suprafaţă din iazul (băltoacă) din
RP Căpriana-Scoreni (r-nul Străşeni); lacul (secţiunea nord: N 47°02.016; E 028°37.023
şi secţiunea sud: N 47°02.090; E 028°36.962) din Ocolul Silvic Scoreni (r-nul Ialoveni).
Deoarece prin raioanele Străşeni şi Ialoveni, RP Căpriana-Scoreni şi Ocolul Silvic
Scoreni, traversează râurile Botna şi Işnovăţ a fost evaluată şi starea de calitate a apei
lor. Râul Botna este un afluent al fl. Nistru şi izvorăşte pe panta sud-estică a unui versant
glisant într-o pădure de fag-carpen şi străbate mai multe localităţi, proba pentru studiu
fiind recoltată lângă s. Costeşti (N 46°52.440; E 028°45.786). Proba pentru studiu din r.
Işnovăţ a fost recoltată lângă s. Scoreni (N 47°06.47; E 28°60.86) [13].
Parametrii de calitate şi nivelul de poluare a apelor de suprafaţă în studiu.
Apa din iaz (băltoacă) şi r. Işnovăţ (s. Scoreni) RP Căpriana-Scoreni (r-nul
Străşeni) după diferiţi parametri de calitate se încadrează în clasele III-IV de calitate
(de la poluată moderat la poluată); apa lacurilor din Ocolul Silvic Scoreni (nord şi
sud) - în clasele II-III de calitate şi r. Botna, s. Costeşti (r-nul Ialoveni) - de la afectată
uşor de activitatea antropică la moderat poluată [6]. Conform coeficienţilor de irigare
Stebler şi SAR apa este de la excelentă la satisfăcătoare pentru irigare (tab. 1).
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Tabelul 1. Componenţa fizico-chimică, calitatea şi nivelul de poluare a apei din RP
Căpriana-Scoreni şi Ocolul Silvic Scoreni (anotimpul de primăvară).
Parametrii

RP Căpriana-Scoreni
Iaz

r. Işnovăţ

pH
Duritate, me/L
Ca2+, mg/L
Mg2+, mg/L
Na+, mg/L
Cl-, mg/L
SO42-, mg/L
HCO3-, mg/L
Mineralizarea, mg/L
NH4+, mg/L
NO2-, mg/L
NO3-, mg/L
CCO-Cr, mg/LO
Turbiditatea, gr.

7,45
8,0
2,0
10,2
24,0
116
9,5
53,0
75,0
41,0
11,0
46,0
24,0
51,0
134,0
585,0
211,0
601,0
1,03
0,041
0
0,37
0
2,5
33,0
61,0
0
193,0
III-IV: poluată moderatClasa de calitate
poluată
IPAcc, % - starea apei
59 - poluare
73 - bună
(nutrienţi şi CCO-Cr)
medie

Ocolul Silvic Scoreni
Lac-nord
8,25
5,0
62,0
22,0
28,0
21,0
14,0
323,0
308,0
0,16
0,007
0,03
86,0
11,0

Lac-sud
8,15
5,2
66,0
23,0
34,0
23,0
17,0
354,0
340,0
0,11
0,02
0
103,0
19,0

r. Botna
8,1
11,5
80,0
90,0
139,0
101,0
184,0
640,0
917,0
0,08
0,21
3,7
31,0
43,0

II-III: bună - poluată moderat
81- bună

78- bună

63 - poluare
medie

Coeficienţii de irigare:
Stebler

32 -bună

17 - satisfă
cătoare

42 - bună

31 - bună

10 - satisfă
cătoare

SAR

3 - bună

0,7 - bună

0,7 - bună

0,85 - bună

2,3 - bună

Specific este că apa din iazul RP Căpriana-Scoreni r-nul Străşeni conţinea cca
1 mg/L ioni de amoniu, în celelalte probe fiind doar 0,041-0,16 mg/L NH4+, fapt ce
a servit drept motiv de evaluare a procesului de nitrificare în apele de suprafaţă în
studiu Indicele de poluare a apei conform clasei de calitate (IPAcc) pentru 4 parametri
(nutrienţi şi CCO-Cr) [17] variază de la 73% la 81% (stare bună, Lac-nord) în apa
lacurilor/iazului în studiu, iar în r. Işnovăţ (RP Căpriana-Scoreni) şi r. Botna, (s.
Costeşti), este egal cu 59% şi, respectiv, 63%, ceea ce denotă o poluare medie.
Procesul de nitrificare a ionilor NH4+ în apele de suprafaţă.
Deoarece compuşii azotului sunt prezenţi în elementele principale ale biosferei
(atmosfera, hidrosfera, scoarţa terestră şi ţesuturile biosferei), iar activitatea umană
(apele uzate, reziduurile menajere, industriale, deşeurile animaliere, etc.) reprezintă una
din sursele de poluare continuă a hidrosferei, inclusiv cu ioni de amoniu, a fost evaluat
procesul de nitrificare a lor în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră Căpriana–
Scoreni, r. Botna (s. Costeşti) şi r. Işnovăţ (s. Scoreni).
În sol nitrificarea este importantă deoarece plantele pot utiliza numai azot sub
forma de nitrat. În apele naturale însă procesul de nitrificare se caracterizată printr-un
consum mare de oxigen (1 mg NH4-N necesită 4,6 mg O2) şi printr-o producţie mare
de acizi (1 mol de NH4-N formează 2 moli de H+) [2]. Evaluarea conţinutului ionilor
de amoniu/amoniacului şi al procesului de nitrificare (transformarea ionilor de amoniu
şi de azotiţi în ioni azotat mai puţin toxici) în apele de suprafaţă este considerată
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cercetare utilă deoarece amoniacul, ionii de amoniu, de azotit, sunt toxice atât pentru
macroorganismele acvatice, mamiferele tinere, cât şi pentru om [16].
În Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de
suprafaţă [6] din Republica Moldova este prevăzută concentraţia azotului de amoniu,
nitrit şi nitrat specificată pentru 5 clase de calitate a apei, fiind menţionat că funcţionarea
ecosistemelor şi protecţia ihtiofaunei Salmonide este sigură în apele naturale doar de
clasa I şi II, iar a Ciprinidelor – clasa I, II şi III.
Apele RP Căpriana-Scoreni, r-nul Străşeni.
Oxidarea ionilor de amoniu (NH4+ → NO2-), etapa I a procesului de nitrificare, în
apa din iaz (băltoacă) RP Căpriana-Scoreni a avut loc timp de 15 zile, iar etapa II (NO2+ 0,5O2 = NO3-) a durat 31 de zile (fig. 1).

Un caz ieşit din comun a fost evidenţiat la evaluarea procesului de oxidare a
ionilor de amoniu în apa din r. Işnovăţ (Căpriana-Scoreni), care iniţial era tulbure. Fiind
adăugat de 7 ori câte 2,0-2,5 mg/L NH4+, ionii de amoniu se oxidau (etapa NH4+ →
NO2-) de fiecare dată în 1-3 zile. În total experimentul a durat 30 de zile, fiind adăugat
cca 19 mg/L ioni NH4+. În ziua a 18-a a început să se descompună substanţele ce conţin
azot, prezente în apa naturală, şi a crescut conţinutul ionilor de amoniu de la 2,62 mg/L
la 7,5 mg/L (ziua a 22-a), oxidându-se timp de 3 zile (fig. 2 a). În procesul de oxidare a
ionilor NO2- până la NO3- în apa din r. Işnovăţ (Căpriana-Scoreni) variază concentraţia
nitriţilor din motiv că s-a adăugat de mai multe ori (7 ori) ioni de amoniu, procesul în
total a durat 31 de zile (fig. 2 b).

În rezultatul procesului de nitrificare în probele de apă din RP Căpriana-Scoreni,
r-nul Străşeni a crescut pH-ul apei cu 0,4-1,0 un. şi conţinutul nitraţilor cu cca 8,5 –
123,0 mg/L, cel mai mult fiind în apa din r. Işnovăţ (Căpriana-Scoreni), în care s-a
adăugat de 7 ori câte 2,0-2,5 mg/L NH4+. Astfel, în apele naturale la o concentraţie
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mare de ioni de amoniu/amoniac (de ex. pe 07.09.2018 r. Răut, aval or. Bălţi – 11
mg/L; r. Bâc, s. Gura Bâcului, pe 20.07.2018 – 16,5 mg/L) [14, 18]. concomitent cu un
conţinut mare de nitriţi şi apoi nitraţi, creşte valoarea pH-ului, fenomene care necesită
a fi monitorizate, îndeosebi în cazuri de poluare accidentară.
Apele din Ocolul Silvic Scoreni şi r. Botna, s. Costeşti, r-nul Ialoveni.
Oxidarea ionilor de amoniu (NH4+ → NO2-) în apa din r Botna, s. Costeşti, a avut
loc (temperatura variabilă de zi şi noapte) timp de 8 zile, în apa din lacurile Ocolului
Silvic Scoreni durând 14 zile (fig. 3 a). Oxidarea ionilor NO2- până la NO3- în apa din r.
r Botna a durat 18 zile, în lacul din sud cu alge verzi (verdeaţă) – 26 de zile, iar în lacul
din nord – 33 de zile (fig. 3 b).
Un argument al duratei mai mari a oxidării nitriţilor în apa din lacul-nord (Ocolul
Silvic Scoreni) poate fi prezenţa substanţelor organice în apa (CCO-Cr 86,0 mg/L O),
iar a algelor verzi în apa lacului din sud (CCO-Cr este 103,0 mg/L O) este un stimul al
procesului.
Rezultatele obţinute în studiu sunt utile pentru perfectarea paşapoartelor ecologice
ale ANPS. Pentru o stare ecologică bună a apelor din ANPS este utilă mobilizarea
factorilor responsabili de protecţie a mediului.

Concluzii:
• Apa din lacul din nord şi r. Işnovăţ (RP Căpriana-Scoreni) după diferiţi
parametri de calitate se încadrează în clasele III-IV de calitate, de la poluată
moderat la poluată în anotimpul de primăvară. Apa din r. Botna, s. Costeşti, şi
lacurile de nord şi sud din Ocolul Silvic Scoreni, r-nul Ialoveni - în clasele II-III
de calitate: de la afectată uşor de activitatea antropică la moderat poluată.
• Conform coeficienţilor de irigare Stebler şi SAR apa din sursele evaluate este
de la bună la satisfăcătoare pentru irigare.
• Oxidarea ionilor de amoniu (NH4+ → NO2-) în apa din lacul din nord (băltoacă)
RP Căpriana-Scoreni a avut loc timp de 15 zile, în apa din r. Işnovăţ, fiind adăugat
de 7 ori câte 2,0-2,5 mg/L NH4+, ionii de amoniu se oxidau în 1-3 zile. În ziua a
18-a a început să se descompună substanţele ce conţin azot şi a crescut conţinutul
ionilor de amoniu de la 2,62 mg/L la 7,5 mg/L (ziua a 22-a), oxidându-se timp de
3 zile; în apa din r. Botna, s. Costeşti, r-nul Ialoveni, a avut loc timp de 8 zile, în
apa din lacurile Ocolului Silvic Scoreni durând 14 zile.
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• Oxidarea ionilor NO2- până la NO3- a durat de la 18 zile în apa r. Botna la 2633 de zile din lacul din nord şi sud al RP Căpriana-Scoreni şi r. Işnovăţ, variind
concentraţia nitriţilor din motiv că s-a adăugat de mai multe ori (7 ori) ioni de
amoniu, procesul în total a durat 31 de zile.
• În rezultatul procesului de nitrificare în probele de apă din RP CăprianaScoreni, r-nul Străşeni a crescut pH-ul apei cu 0,4-1,0 un. şi conţinutul nitraţilor
cu cca 5,5 – 123,0 mg/L, cel mai mult în apa din r. Işnovăţ.
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ABSTRACTS
UDC: 633.85:575(043.2)
CURRENT STATUS OF SUNFLOWER DOWNY MILDEW (Plasmopara halstedii)
IN THE WORLD AND IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Duca Maria, Clapco Steliana.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 7-21
Sunflower downy mildew, caused by the fungus Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese
et de Toni., is one of the main diseases affecting Helianthus annuus L. In the case of severe
infections the productivity losses caused by the pathogen are about 85-100%. P. halstedii is
a constraint on sunflower production, especially in European countries, being subjected to
quarantine regulation in the European Union. The most effective way to control this disease
is the breeding for resistance. By the other hand, the resistance genes are effective against one
or several pathotypes and the continuous cultivation of resistant hybrids leads to the rapid
emergence of new races with increased virulence, which overcome the host resistance. Another
effective method of pathogen management is the treatment of sunflower seeds with fungicides
such as metalaxyl, mefenoxam, or recently proposed Lumisena. However, the excessive
application of fungicides can favored the development of downy mildew isolates resistant to the
action of chemicals and inefficiency of pathogen control measures. In this context, the studies
focused on the evaluation of the variability of the sunflower germplasm and of the populations of
pathogens, revealing the genetic-molecular mechanisms of the defensive response, identifying
the new sources of resistance and combining them with the existing ones are of great interest.
The researches in this field have been and remain an important prerogative both at the world
level and for the researchers from the Republic of Moldova.
The present paper represents a synthesis of some studies with reference to the spreading,
biology, diversity, impact and methods of control of the sunflower downy mildew performed at
the national and international level.
65 references, 2 tables, 4 Figures.
Keywords: sunflower downy mildew, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, pathotypes,
races, resistance genes, differential lines.
Received November 24, 2019.
UDC: 577.2(075.8)
DIFFERENTIATED GENE EXPRESSION AS A PRIMARY FACTOR IN
TRIGGERING EMBRYONIC DEVELOPMENT. PART I. ROLE OF EPIGENETIC
FACTORS. (review article). Vrabie Valeria, Ciochina Valentina. // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 22-39
The article presents a synthesis of research on epigenetic mechanisms that regulate the
differentiated expression of genes in the early stages of development. Recent experimental data
in the field of molecular biology, genetics, embryology, etc. revealed that molecular signals
play a significant role, perhaps most importantly in the complex processes that occur during
embryonic development, such as cell differentiation and migration, which contribute to the
formation of various specific cell types, and later tissues. The use of molecular approaches
has allowed researchers to investigate in detail these physical and chemical mechanisms and
to elucidate the determining role of differentiated expression of genes and factors involved in
this process in initiating the development and development of living organisms. One of the
decisive factors in the expression of genes in the transition of the genetic program of gametes
to that of the zygote, later of the embryo, belongs to epigenetic changes, which involve a
massive reprogramming from the general structure of chromatin to the complete change of
DNA methylation and histone modification profiles.
60 references.
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Key words: gene expression, embryogenesis, chromatin, DNA methylation, histone
modifcations.
Received November 19, 2020
UDC: 581.526.324/.325 (478:282.247.314)
DETERMINANT FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF FITOPLANKTON IN
THE PRUT RIVER. Ungureanu Laurentia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Bagrin Nina,
Ciorba Petru, Ungureanu Grigore.//Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții.
2020, № 2(341), p. 39-46
The results of investigations on the influence of ecological factors on the phytoplankton
from the Prut River during 2020 are presented. It has been found that the spatial development
and distribution of phytoplankton in the Prut River was influenced by a wide range of interacting
abiotic and biotic ecological factors. During the growing season, the phytoplankton number
ranged from 0.59 to 18.8 mln. cel/l, and biomass between 0.84 and 14.11 g/m3. Seasonal
variations in primary production values of phytoplankton were within the limits of 0.06-2.52
gO2/m-2/24h. It has been established that the presence of nutrients in certain concentrations
in the Prut River influences the quantitative parameters of phytoplankton, the physiological
state of algae cells and their photosynthetic activity, thus directly or indirectly influencing their
productivity.
14 references, 6 figures
Key words: Prut River, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic
nutrients, nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter.
Received November 27, 2020
CZU: 616.89-02:616.98:578.834.1-036.21
PSYCHOGENIC DISORDERS CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC. Ciochina
V. Ch., Furdui T. I., Vudu S. G., Vrabie V. G., Furdui V. T. // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2 (341), p. 47-53
The main psychogenic disorders caused by the COVID-19 pandemic in people in selfisolation, in doctors directly involved in the treatment of patients with coronavirus, and in
patients with this infection are considered in the paper.
It has been established that the coronavirus pandemic, after a person realizes it is dangerous
for themselves and others, has a psychopathogenic effect on the human organism, causing high
emotional anxiety, acute stress disorders, emotional burnout of doctors, post-traumatic disorders,
and depressive states. The impact of the pandemic extends to social health, causing suppression
of public mood, alienation, socio-psychological stress and disruption of ritual behavior.
It is proposed to treat psychopathogenic disorders caused by the coronavirus pandemic, the
pathology of the coronavirus not only as an infectious and somato-vegetative disease, but also
as psychogenic disorders.
8 references
Keywords: the COVID-19 pandemic, psychogenic disorders, psychogenic factor, mental
health, social health.
Received December 14, 2020.
UDC 633.11:631.524.821:58.036.5
MOBILIZATION OF RESERVE SUBSTANCES OF SEEDS FOR GERMINATION
AND GROWTH OF SEEDLINGS IN WHEAT VARIETIES WITH DIFFERENT FROST
RESISTANCE. Dascaliuc Alexandru, Jelev Natalia, Ralea Tudor, Parii Yaroslav, Parii Yulia. //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 54-67
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We studied the different wheat (Triticum aestivum L.) cultivars seeds germination and the
biomass accumulation at the age of five days seedlings, originated from the control and exposed to
shock with negative temperatures (SNT) seeds. Suppression of shoot and roots growth increased
with the decreasing temperature that caused SNT. To assure the method’s high resolution of
separation of the cultivars by frost resistance, we determined the optimal temperature of exposure
to SNT (SNTo). After the exposure of the seeds of different wheat cultivars to SNTo, the dry
matter distributed in shoots, roots and eliminated via respiration allows arranging cultivars by
their resistance to frost. The higher the resistance to SNTo of the variety, the higher was the
germination percentage of the seeds exposed to SNTo. With increasing the temperature value of
SNT’s, the seed endosperm mass included in the seedling, or eliminated by respiration during
seed germination and seedling growth, decreased, effects of SNT being more pronounced on the
endosperm substances included in the seedling. The higher was the cultivar’s frost resistance,
the higher was the ratio between the mass of endosperm substances included in seedling and
spent for respiration after seeds of different wheat cultivars exposure to SNTo. With increasing
the cultivar’s frost resistance, the rate of endosperm mass included in the seedling also increases
when the one “spent” for respiration, on the contrary, decreases during seed germination and
seedling growth of wheat varieties exposed to SNTo. After exposition to SNTo, seeds of frosttolerant cultivars attained a higher level of metabolic efficiency than those of frost-sensitive
cultivars. All parameters that separately characterize the resistance of shoots and roots to SNT
confirm that the resistance of roots is lower than that of shoots. The method for determining the
frost resistance of wheat varieties based on seeds exposed to SNTo to mobilize a reserve for
germination and growth is sensitive, characterized by high resolution, and makes it possible to
distribute wheat varieties according to their primary resistance to frost.
24 references, 6 figures, 1 table
Key wards: Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated
method
Received December 16, 2020.
UDC: 633.11:631.524.85
APPLICATION OF THE METHOD OF FLUORIMETRY FOR ESTIMATION OF
THE PRIMARY HEAT RESISTANCE OF FLAG LEAVES OF HEXAPLOID WHEAT
DEPENDING ON THE TEMPERATURE OF THE HEAT SHOCK. Platovschii N.N.,
Zdioruk N.V., Ralea T.E. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, №
2(341), p. 67-72
The heat resistance of hexaploid wheat is estimated by the activity of photosystem 2 on the
effect of heat shock. Critical zones of resistance of flag leaves of wheat to various doses of heat
shock (intensity factor) and duration of exposure (extension factor) have been established. It was
found that with an increase in the temperature of the heat shock, the activity of the photosystem
2 decreases steadily. The possibility of using this method for preliminary determination of the
resistance of various wheat genotypes to high temperatures has been evaluated.
15 reference, 1 figures
Key words: wheat Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves.
Received December 02, 2020.
UDC: 578.856.2:578.865.1:631.532.4
TRANSGENERATIONAL EFFECTS OF VIRAL INFECTION ON QUANTITATIVE
TRAITS MANIFESTATION IN TOMATO OFFSPRING DERIVED FROM INFECTED
PLANTS. Marii Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana. // Buletinul Academiei de Științe
a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 72-79
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Statistic differences were established for the average values of quantitative traits in G4
generation descended from TAV or TMV infected plants compared to the control of 5 tomato
genotypes with different reactivity to viral infection. The traits’ rate with differences depends on
the virus-genotype combination. TAV contributed to the manifestation of a higher rate of traits
with deviations from control comparatively to TMV. Reinfection of plants in G3 generation with
TAV or TMV led to the manifestation of a relatively lower rate of traits with deviations in G4
compared to the not subject to reinfection.
9 references, 3 figure, 1 table.
Key words: TAV-tomato aspermy virus, TMV- tobacco mosaic virus, viral infections,
quantitative traits, transgenerational effects
Received November 24, 2020
UDC: 633.11+632.938
THE INFLUENCE OF THE ONTOGENETIC STAGE OF THE HOST-PLANT AND
CLIMATE CONDITIONS ON THE FUNGAL COMPLEX THAT CAUSES WHEAT
ROOT ROT. Lupascu Galina, Gavzer Svetlana. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 80-86
The fungal complex involved in the rot of the stem base in the common winter wheat
(Triticum aestivum L.) is different in the ontogenesis of the plants, the diversity index being 1.49;
2.10 and 2.05, and the dominance – 0.52; 0.52 and 0.38, respectively, the stages of elongation
of the straw, baking in milk and complete baking of the grains. In the first stage in the fungal
complex dominated Fusarium solani, in the 2nd – Alternaria alternata, and in the 3rd stage –
Drechslera sorokiniana (2019). The comparative study of the composition of the fungal species
at the stage of complete ripening of the grains in the years 2019 and 2020 demonstrated the
dominance of the species Dreschlera and F. equiseti, respectively.
13 references, 3 figure, 3 tables.
Key words: wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage.
Received November 24, 2020
UDC: 577.2.08:631.52
IDENTIFICATION THE SPREAD OF INSECTS INFECTED WITH
PHYTOPLASMA DURING THE TOMATO GROWING.. Bahsiev Aighiuni, Zamorzaeva
Irina. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 86-91
Molecular diagnosis of two species of phytoplasmas was carried out in insects of the
order Hemiptera as potential vectors of phytoplasmosis during the growing season of tomato.
In parallel, the tomato plants were analyzed for the presence of the pathogen ‘Candidatus
Phytoplasma solani’.The positive dynamics of the appearance of ‘Ca. P. solani’ in insects
during the tomato growing season was determined. It was found the absence of ‘Ca. P. solani’
at the initial stages of plants vegetation. At the end of the growing season, the level of infection
reached about 58% in the analyzed insects and 70% in tomato plants. The pathogen ‘Ca. P.
asteris’ was not identified in analyzed insects.
14 references, 3 figures, 2 tables.
Key words: ‘Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, molecular
diagnosis, insects, tomato, growing season.
Received Deceber 11, 2020
CZU: 597.2/.5:639.2.0534(478)
ICHTHYOFAUNA OF THE DUBASARI AND COSTESHTI-STANCA
ACCUMULATION LAKES AND THE RECOMMENDATIONS FOR VALORIZATION
OF FISH RESOURCES. Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenția, Zubcov Elena,

187

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Abstracts

Usatîi Marin, Saptefrati Nicolae, Cebanu Aureliu. . // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 92-101
The present work represents the results of the research of the ichthyofauna of the largest
accumulation lakes in the Republic of Moldova (Dubăsari on the Dniester River and CosteștiStânca on the Prut River) under the conditions of climate changes and intensification of
anthropogenic pressure. The state of profound change in the ichthyocenosis of the Dubasari
reservoir is demonstrated, where it is currently dominated by small species (gobius species,
bleak, bitterling, black-striped pipefish), and indicates the urgent need to carry out ameliorating
measures of populating the ecosystems with economically valuable species of fish. The higher
share of oxyphilic and reophilous fish species in the fish catches from the Costești-Stânca
accumulation lake reveals a more favourable ecological status of this ecosystem compared to
the Dubasari accumulation.
10 references, 3 figures, 7 tables.
Key words: ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity,
valorization
Received December 1, 2020
CZU: 599.323.42:575
PASSERIFORM BIRD PREFERENCES IN THE ECOTON AREA AND IN THE
ADJACENT FOREST AND MEADOW ECOSYSTEMS. Munteanu Andrei, Zubkov Nikolay.
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 101-107
The article provides information on the preferences of passerines from various types of
ecosystems (forest, meadow, ecotone), expressed by the fidelity index, in three ecological
categories: typical, preferential, and indifferent. The number of bird species increases from the
first to the third category. In forest habitats bird species from the characteristic categories and
preferred fidelity prevail, while in ecotones and meadows – the indifferent one.
7 references, 6 figures, 1 table.
Keywords: habitat, fidelity to the biotope, birds, forest, ecotone, meadow, typical, neutral,
indifferent.
Received December 11, 2020
UDC: 616.995.1:636.2
THE DIVERSITY OF THE PHEASANT PARASITOFAUNA FROM VARIOUS
NATURAL AND ANTHROPIZED BIOTOPES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Rusu
Ștefan. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 108-118
The aim of the research was to study the diversity of the pheasant parasitofauna from
various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova. The taxonomic
composition of parasitic fauna is formed from various parasitic agents: Class Trematoda one
species (Prosthogonimus ovatus with EI-12.4% and II-2.8 ex.); Class Secernentea - 6 species
(Capillaria annulata with EI-5.1% and II-6,6 ex., Syngamus tracheia with EI-9.5% and II-3.7
ex., Heterakis isolonche with EI-10.3% and II-8.4 ex., Ascaridia galli with EI-82.3% and II14.4 ex., Heterakis gallinarum with EI-21.8% and II-11.9 ex., Trichostrongylus tenuis with
EI-11.1% and II-3.6 ex.) and Class Conoidasida - 3 species (Eimeria colchici with EI-11.9%
and II-19.4 ex., E. duodenalis with EI-27.0% and II-14.7 ex., E. phasiani with EI-9.3% and II15.2 ex.). The researches on the pheasant ectoparasitic fauna from the Center - North Zone of
the Republic of Moldova highlighted a rich range of ectoparasites from the following families:
Family Philopteridae - 7 species (Cuclotogaster cinereus with EI-15.3% and II-18.0 ex.,
Cuclotogaster heterographus with EI-71.9% and II-133.0 ex., Goniocotes chrysocephalus with
EI-56.9% and II-78.5 ex., Goniocotes microthorax with EI-32.3% and II-65.4 ex., Goniodes
colchici with EI – 41.7% and II-96.0 ex., Goniodes dissimilsis with EI-11.8% and II-9.0 ex.,
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Lipeurus caponis with EI-31.2% and II-43.0 ex.); Family Menoponidae - 3 species (Amyrsidea
perdicis with EI-32.7% and II-93.0 ex., Menacanthus stramineus with EI-74.1% and II-109.0
ex., Menopon gallinae with EI-32.5 % and II-64.0 ex.); Family Ceratophyllidae - 2 species
(Ceratophylus gallinae with EI-14.3% and II-27.0 ex., Ceratophylus hirundinis with EI-23.8%
and II-42.1 ex.) and Family Dermanyssidae - 2 species (Dermanyssus gallinae with EI-56.9%
and II-76.2 ex., Dermanyssus hirundinis with EI-17.2% and II-32.6 ex.).
29 references, 4 figures, 3 tables
Key words: parasitic fauna, pheasant, natural and anthropized biotopes.
Received Deceber 03, 2020
UDC: 576.895.122:597.2/.5
PARASITIC INVASIONS IDENTIFIED IN SOME OCEAN FISH SPECIES. Gologan
Ion. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 118-123
The larvae of nematodes from the family Anisakidae were detected in the abdominal
cavity and on the internal organs in the following fish species: hake - Merlucius merlucius
(Linnaeus, 1758) (EI-79.0%, II-1-54 ex.), Alaska pollock - Gadus chalcogrammus Pallas, 1814
(EI-88.0%, II-1-22 ex.), Atlantic herring - Clupaea harengus Linnaeus, 1758 (EI-88.23%, II-262 ex.), mackerel - Scomber scombrus Linnaeus, 1758 (EI-95.12%, II-2-66 ex.), blue whiting
- Micromesistius poutassou (Risso, 1827) (EI-100%, II-8-203 ex.), giant grenadier - Albatrossia
pectoralis ( Gilbert, 1892) (II-1-3 ex.), red perch - Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772) (EI35%, II-1-12 ex.), greater argentine - Argentina silus (Ascanius, 1775) ( II-1 ex.), kingklip
- Genypterus blacodes (Forster, 1801) (II-1-5 ex.). From the examined fish specimens, the
rainbow trout - Oncorrhychus mykiss (Walbaum, 1792), butterfish - Stromateus brasiliensis
Fowler, 1906 and squid were not infested with anisakides. 1-2 larvae were detected in muscle
tissue in hake, blue whiting and kingklip.
8 references, 3 figures, 2 tables.
Keywords: anisakides, parasitological examination, larvae, life cycle.
Received Deceber 03, 2020
UDC: 595.76+574(478)
THE SPECIES Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (COLEOPTERA,
STAPHYLINIDAE, STAPHYLININAE) IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Mihailov
Irina. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 123-127
The paper presents the results of the faunal study of the species Philonthus diversiceps
Bernhauer, 1901, (Coleoptera, Staphylinindae, Staphylininae) based on materials obtained
during 2010-2014 in various sites in all areas of the Republic of Modova. The research results
on this species are presented in the following order: biotopic distribution (point, date, year of
collection, biotope, number of specimens), historical research aspects, taxonomic classification,
morphological characteristics, bioecology, etc.
18 references, 1 figure.
Keywords: Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republic of Moldova
Received November 16, 2020
UDC: 595.77.77:069.014(478)
DIPTERA (INSECTA) FROM THE ENTOMOLOGICAL MUSEUM OF
INSTITUTE OF ZOOLOGY. Ceborati Cristina, Bușmachiu Galina. // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 127-136
The inventory of Diptera from the Museum of Entomology, allow us to reveal 424 specimens,
belonging to 15 species, 11 genera and 4 families: Tachinidae (7 species), Tabanidae (5),
Muscidae (2), and Stratiomyiidae (1). Four species Muscina stabulans, Hybomitra solstitialis,
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Tabanus autumnalis and Exorista civilis are cited for the first time for the Republic of Moldova.
Diptera deposited in the collection were collected between 1959-1980 years in 10 districts and
15 localities of the country. The paper includes the list of species, the place of collection and the
number of specimens stored in the museum.
27 references, 1 table.
Keywords: collection, Diptera, list of species, new species.
Received Deceber 11, 2020
UDC:573.7:543.9
SOME
ASPECTS
OF
THE
PROCESS
OF
SPONTANEOUS
BIOFUNCTIONALIZATION OF SILVER NANOPARTICLES BY CYANOBACTERIUM
ARTHROSPIRA PLATENSIS. Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Djur Svetlana,
Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Valuța Ana, Dumbrăveanu Veronica, Cepoi Anastasia, Rotari
Ion, Rudic Valeriu. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, №
2(341), p. 137-145
The purpose of this reseach was to elucidate some peculiarities of the process of spontaneous
biofunctionalization of polyethylene glycol silver nanoparticles 5 nm diameter (AgNPPEG) by
cyanobacterial strain Arthrospira (spirulina) platensis CNMN-CB-02. The experiments were
performed in the presence of AgNPPEG in the concentration range of 1.0-20 μM, that was applied
at different stages of spirulina,s life cycle. The nanoparticles concentration and spirulina age were
identified as a determinant factor of spontaneous functionalization of nanoparticles. Reduced
values of malonic aldehyde and increased nitric oxide reduction capacity were identified as the
criteria for establishing the biological functionalization of 5 nm AgNPPEG.
24 references, 4 figures.
Keywords: Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm), biofunctionalization,
nanoprticles concentration, culture age.
Received November 30, 2020.
UDC: 577.1:[633.358; 631.445.74]
THE INFLUENCE OF NANOSCALE ZERO-VALENT IRON ON THE
GROWTH OF VETCH PLANTS AND THE FORMATION OF THE RHIZOBIAL
ENDOSYMBIOSIS IN SOILS CONTAMINATED BY PERSISTENT ORGANIC
POLLUTANTS. Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraș Vasile, Gutul Tatiana. //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 146-150
The influence of nanoscale zero-valent iron (NZVI) on the growth and development of
vetch plants in soils contaminated by persistent organic pollutants (POPs) was studied. It was
found that the combined application of the nodular bacteria Rhizobium leguminosarum K2 and
NZVI stimulated the plant growth, including in comparison with the control with bacterization
only. The average height of the plants increased by 6.8%, the accumulation of dry biomass –
up to 36.6%, and the number of nodules was almost 3 times bigger (comparing to the polluted
soil in the control). The results demonstrated that the combined use of NZVI, legumes and
symbiotrophic bacteria of the genus Rhizobium can be used in nanobioremediation technologies
for soils contaminated 22 references, 1 figure by POPs.
22 references, 1 figure, 1 table.
Key words: nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, vetch, rhizobia
Received November 17, 2020
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UDC: 577.152.311
NANO-METHOD FOR OBTAINING OF LOCAL LIPOLYTIC PREPARATION
FROM ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01 FUNGI STRAIN. Bivol Cezara, Ciloci
Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana. // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 150-157
The purpose of the study to obtain a competitive, local lipolytic enzyme preparation based
on the micromycete strain Aspergillus niger CNMN FD 01, with the use of TiO2 nanoxide as an
influencing factor. The integrated scheme for obtaining the enzyme preparation with a degree of
purity of 10x, with the lipolytic activity of 750000 U/g and the specific activity of 2205 U/mg
protein, includes the cultivation of the Aspergillus niger CNMN FD 01 strain in the presence
of 10 mg/L nanooxide TiO2 with dimension of 40 nm for 5 days, followed by lipase separation
by sedimentation with 96% ethanol. SDS-electrophoresis of proteins extracted from lipolytic
preparations obtained from Aspergillus niger CNMN FD 01, cultivated standard and in the
presence of TiO2 nanoparticles, demonstrated obvious similarities and differences.
23 references, 6 figures, 4 tables.
Keywords: Aspergillus niger, lipase, nanoparticles, TiO2, nano-methods.
Received November 26, 2020
UDC: 551.583.1.634.1
THE ELABORATION OF THE TOPOCLIMATIC ATLAS „THERMAL AND
PLUVIOMETRIC REGIME FROM THE SOUTH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
(CAHUL REGION AND ZÎRNEȘTI COMMUNE)” Nedealcov Maria. // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 158-162
The topoclimatic Atlas „The thermal and rainfall regime in the Southern of Moldova (Cahul
Region and Zîrnesti Commune)”, one of the few atlases thematic of its kind in the world,
content a set of maps that reflect the spatial distribution of of monthly, seasonal, and annual
mean air temperature, the average amount of monthly, seasonal and annual precipitations sums,
potential evaporation of monthly, annual and during the active period of vegetation, number of
dry days, Dry periods Index, Izu. The set of maps were elaborated based on data collected for
a period of 57 years (1961-2018). Each map is preceded by a page with additional information
on estimating the changing trend of the above-mentioned climatic parameters. On the example
of Cahul region and Zîrnești commune, is demonstrated the climatic variability at local level,
necessary to be taken into account in the adequate adaptation to the new climatic conditions.
13 references, 1 table, 2 figures.
Key words: digital maps, Dry periods Index, Izu, thermal regime, rainfall regime,
topoclimatic atlas.
Received November 12, 2020
UDC: 551.583.1.634.1
POSSIBILITIES OF INCORPORATING CLIMATE CHARACTERIZATION IN
LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES. Țurcanu Viorica. // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 162-166
For the first time, at the level of the administrative district, the features of the current
climate and those predicted in the coming years according to climatic scenarios presented by
the Intergovernmental Commission on Climate Change were identified. A set of digital maps of
thermal regime and precipitation was developed, characterizing the annual and seasonal climate,
obtained as a result of modeling both the modern climate and using the RCP4.5 projection,
which emphasize spatial differences depending on the absolute height, orientation and degree
of inclination of slopes. Considering, the need to use the results obtained in the development of
the Ialoveni District to restore the ecological balance, the results obtained were presented to the
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regional council for inclusion in the future development strategy, confirmed by a Сertificate of
Incorporation.
2 references, 4 figures.
Key words: digital maps, cartographic modeling, thermal regime, atmospheric precipitation,
RCP4.5 projection, Development strategy.
Received November 10, 2020
UDC: 574.4 : 504.062(478)
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE DIAGNOSTIC STUDY OF THE
STABILITY OF URBAN AND RURAL ECOSYSTEMS IN THE STUDY REGION.
Bulimaga Constantin. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, №
2(341), p. 166-175
The methodology for the diagnostic study of the stability of urban and suburban ecosystems
includes the Methodology and Phases of Environmental Impact Assessment (EIA), including,
Methodology of expertise of the technological process of industrial enterprises for EIA,
estimation methods used in impact assessment, content of EIA information. The method for
calculating the impact of emissions from industrial enterprises and landfills on solid household
waste has been elucidated. The Methodology of the study of the anthropic impact on the
terrestrial biocenoses based on the biological and semi-latitude index, and of the aquatic plants
through the Margalef Index and of the hydrophytic plants is presented. 17 references.
Keywords: methodological support - environmental impact assessment - technological
process expertise - biological index - Margalef index - hydrophytic plants
Received Deceber 07, 2020
UDC: 551.495; 551.428.214
THE QUALITY OF SURFACES WATERS IN STATE PROTECTED NATURAL
AREAS (IALOVENI AND STRĂŞENI RAIONS). Sandu Maria, Tarita Anatol, Mosanu
Elena, Lozan Raisa. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, №
2(341), p. 176-183
Surface waters in the State Protected Natural Areas are an important component for
protecting biodiversity. The study assessed the ecological status and the nitrification process
of ammonium ions in the waters of the Capriana-Scoreni Landscape Reserve and the Natural
forest reserve Forest sector. The water from the LR Capriana-Scoreni is of class III-IV quality
(polluted moderately - polluted), and from river Botna (Costesti village), and the lakes of the
Scoreni Forest sector - class II-III (good - polluted moderate) with different duration of oxidation
NH4 + → NO3-. According to irrigation coefficients the water of the evaluated sources is from
good to satisfactory for irrigation.
31 references, 1 table, 3 figures
Key words: surface waters, State Protected Area, nitrification process, quality class,
pollution index.
Received Deceber 08, 2020
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РЕФЕРАТЫ
УДК: 633.85:575(043.2)
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ
РОСЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА (Plasmopara halstedii) В МИРЕ И В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА.
Дука Мария, Клапко Стелиана. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни.
2020, № 2 (341), с. 7-21
Ложная мучнистая роса подсолнечника, вызваемая грибом Plasmopara halstedii
(Farlow) Berlese et de Toni., является одним из основных заболеваний, поражающих
Helianthus annuus L. В случае тяжелых инфекций потери урожая подсолнечника от
ложной мучнистой росы могут составлять около 85-100%. P. halstedii препятствует
производству подсолнечника, особенно в европейских странах, являясь карантным
объектом в Европейском Союзе. Наиболее перспективным решением в борьбе с этим
патогеном является выращивание устойчивых гибридов подсолнечника. С другой
стороны, гены устойчивости эффективны против одного или нескольких патотипов, а
непрерывное культивирование устойчивых гибридов приводит к быстрому появлению
новых рас с повышенной вирулентностью, которые преодолевают устойчивость хозяина.
Другим эффективным методом борьбы с ложной мучнистой росой является обработка
семян подсолнечника фунгицидами, такими как металаксил, мефеноксам или недавно
предложенным Lumisena. Несмотря на их положительный результат, чрезмерное
применение фунгицидов может способствовать появлению изолятов микромицета,
устойчивых к действию химических веществ, и соответственно, к снижению эффективности
мер борьбы с патогеном. В данном контексте исследования сосредоточеные на оценке
изменчивости гермоплазмы подсолнечника и популяций патогенных микроорганизмов,
выявлении генетически-молекулярных механизмов защитного ответа, выявлении новых
источников устойчивости и объединении их с существующими представлют огромный
интерес. Исследования в этой области были и остаются важной прерогативой как на
мировом уровне, так и для исследователей из Республики Молдова.
Настоящая статья представляет собой обобщение некоторых исследований,
касающихся распространения, биологии, разнообразия и методов борьбы с ложной
мучнистой росой подсолнечника, проведенной на национальном и международном
уровнях. Библ. - 65, табл. – 2, рис. – 4.
Ключевые слова: ложная мучнистая роса подсолнечника, Plasmopara halstedii,
Helianthus annuus, патотипы, расы, гены устойчивости, дифференциальные линии.
Поступила в редакцию: ноябрь 2019.
УДК: 577.2(075.8)
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ КАК ПЕРВИЧНЫЙ
ФАКТОР НАЧАЛА ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ I. РОЛЬ
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (обзорная статья). Врабие Валерия, Чокинэ
Валентина. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 22-39
В статье представлен синтез исследований эпигенетических механизмов,
регулирующих дифференцированную экспрессию генов на ранних стадиях развития.
Последние экспериментальные данные в области молекулярной биологии, генетики,
эмбриологии и др. показали, что молекулярные сигналы играют наиболее важную роль
в сложных процессах, происходящих во время эмбрионального развития, таких как
дифференцировка и миграция клеток, которые вносят вклад в формирование различных
специфических типов клеток, а затем и тканей. Использование молекулярных подходов
позволило исследователям подробно изучить эти физические и химические механизмы
и выяснить определяющую роль дифференцированной экспрессии генов и факторов,
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участвующих в этом процессе, в инициации развития живых организмов. Один из
решающих факторов в экспрессии генов при переходе генетической программы гамет
к программе зиготы, а затем эмбриона, принадлежит эпигенетическим механизмам,
которые включают общее перепрограммирование структуры хроматина, изменения
паттерна метилирования и химических модификаций гистоновов в геноме. Библ.- 60.
Ключевые слова: экспрессия генов, эмбриогенез, хроматин, метилирование ДНК,
модификация гистонов.
Поступила в редакцию: 19 ноября 2020
УДК: 599.323.4:591.5(478.9)
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ФИТОПЛАНКТОНА В РЕКЕ ПРУТ.
Унгуряну Лауренция, Зубков Елена, Туманова Дарья, Багрин Нина, Чорба Петру, Унгуряну
Григорий.// Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 39-46
В статье представлены результаты исследований влияния экологических факторов
на фитопланктон реки Прут в 2020 году. Пространственное развитие и распределение
фитопланктона в р. Прут находится под влиянием широкого спектра экологических
абиотических и биотических факторов, действующих в комплексе. В течение
вегетационного периода значения численности фитопланктона варьировали в пределах
от 0,59 до 18,8 млн кл/л, а биомассы - от 0,84 до 14,11 г/м3. Сезонные колебания значений
первичной продукции фитопланктона находились в пределах 0,06-2,52 г О2/м-2/24 ч.
Установлено, что наличие питательных веществ в определенных концентрациях в р. Прут
влияет на количественные параметры фитопланктона, физиологическое состояние клеток
водорослей и их фотосинтетической активности, тем самым прямо или косвенно влияя на
их продуктивность. Библ. - 14, рис.- 6.
Ключевые слова: Река Прут, биотические и абиотические факторы, продукция
фитопланктона, биогенные питательные вещества, азот, фосфор, взвешенные вещества,
органическое вещество.
Поступила в редакцию: 27 ноября 2020
CZU: 616.89-02:616.98:578.834.1-036.21
ПСИХОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ
COVID-19. Чокинэ В. К., Фурдуй Ф. И., Вуду С. Г., Врабие В. Г., Фурдуй В. Ф. // Известия
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), p. 47-53
В статье рассмотрены основные психогенные нарушения, обусловленные
пандемией COVID-19, у людей, находящихся в самоизоляции, у врачей, непосредственно
участвующих в лечении больных коронавирусом, и у пациентов, болевших этой инфекцией.
Установлено, что пандемия коронавируса после того, как человеком она осознается
опасной для себя и других, оказывает психопатогенное влияние на организм человека,
вызывая высокую эмоциональную тревожность, острые стрессогенные расстройства,
эмоциональное выгорание медиков, посттравматические расстройства, депрессивные
состояния. Влияние пандемии распространяется и на социальное здоровье, вызывая
подавление настроения общества, отчужденность, социо-психологическое напряжение и
нарушение ритуального поведения.
Психопатогенные расстройства, обусловленные пандемией коронавирусной
инфекции, патологию коронавируса предлагается лечить не только как инфекционную и
сомато - вегетативную болезнь, но и как психогенные расстройства. Библ. - 8.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, психогенные расстройства, психогенный
фактор, психическое здоровье, социальное здоровье.
Поступила в редакцию: 14 декабря 2020
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УДК:633.11:631.524.821:58.036.5
МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ СЕМЯН ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ
И РОСТА ПРОРОСТКОВ У СОРТОВ ПШЕНИЦЫ С РАЗЛИЧНОЙ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ. Даскалюк А., Желев Наталия, Раля Тудор, Парий Ярослав,
Парий Юлия. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 54-67
Мы изучали всхожесть семян различных сортов пшеницы (Triticum aestivum L.)
и накопление биомассы в пятидневных проростках, происходящих из контрольных и
подвергшихся шоку отрицательными температурами (ШОТ) семян. Подавление роста
побегов и корней усиливалось с понижением температуры, вызвавшей ШОТ. Для
повышения разрешающей способности метода разделение сортов по морозостойкости
была определена оптимальная температура ШОТ (ШОТо). После воздействия ШОТo на
семена различных сортов пшеницы сухое вещество, распределенное в побегах, корнях
и выделенное при дыхании, позволяет упорядочить сорта по их морозостойкости.
Чем выше устойчивость сорта к ШОТo, тем выше был процент прорастания семян,
подвергшихся воздействию ШОТo. С увеличением величины температуры ШОТ масса
эндосперма семени, включенная в проросток или выделенная путем дыхания во время
прорастания семени и роста проростка, уменьшалась, причем влияние ШОТ было
более выраженным на вещества эндосперма, включенные в проросток. Чем выше была
морозостойкость сорта, тем выше было и соотношение между массой веществ эндосперма,
включенных в проросток и затраченных на дыхание после воздействия ШОТo на семена
разных сортов пшеницы. С повышением морозостойкости сорта доля эндосперма,
включенного в проросток, также увеличивалась, тогда как масса, «затраченная» на
дыхание, напротив, уменьшалась во время прорастания семян и роста проростков у
сортов пшеницы, подвергшихся воздействию ШОТо. После воздействия ШОТо семена
морозоустойчивых сортов проявили более высокую метаболическую эффективность
зерна, чем у чувствительных к морозу сортов. Все параметры, отдельно характеризующие
устойчивость побегов и корней к ШОТ, подтверждают, что устойчивость корней
ниже, чем побегов. Метод определения морозостойкости сортов пшеницы на основе
мобилизации запасных веществ подвергнутых воздействию ШОТо семян для прорастания
и роста проростка, чувствителен, характеризуется высокой разрешающей способностью и
позволяет распределить сорта пшеницы по их первичной морозостойкости.
Библ. -24, рис. -6, табл. -1.
Ключевые слова: Triticcum aestivum L., сорта, запасные вещества, морозостойкость,
ускоренный метод.
Поступила в редакцию: 16 декабря 2020
УДК: 633.11:631.524.85
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФЛУОРИМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРВИЧНОЙ
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ
ФЛАГОВЫХ
ЛИСТЬЕВ
ГЕКСАПЛОИДНОЙ
ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВОГО ШОКА.
Платовский Николай, Здиорук Нина, Раля Тудор. // Известия Академии Наук Молдовы.
Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 67-72
Теплостойкость гексаплоидной пшеницы оценивается по активности фотосистемы 2
при действии теплового шока. Установлены критические зоны устойчивости флаговых
листьев пшеницы к различным дозам теплового шока (коэффициент интенсивности) и
длительности воздействия (коэффициент растяжения). Установлено, что с повышением
температуры теплового шока активность фотосистемы 2 неуклонно снижается.
Оценена возможность использования этого метода для предварительного определения
устойчивости различных генотипов пшеницы к высоким температурам. Биб. -15, рис.-1
Ключевые слова: Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья.
Поступила в редакцию: 02 декабря 2020
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УДК: 578.856.2:578.865.1:631.532.4
ТРАНСГЕНЕРАЦИОННЫЕ
ЭФФЕКТЫ
ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ
В ПРОЯВЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В ПОТОМСТВЕ
ИНФИЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ ТОМАТА. Марий Лилиана, Андроник Лариса, Смеря
Светлана. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 72-79
Статистические различия были установлены для средних значений количественных
признаков в поколении G4, происходящем от растений инфицированных ВАТ или ВТМ,
по сравнению с контролем, 5 генотипов томатa с разной реактивностью к вирусной
инфекции. Частота признаков с различиями зависит от комбинации вирус-генотип.
ВАТ способствовал проявлению более высокой частоты признаков с отклонениями от
контроля по сравнению с ВТМ. Реинфекция растений поколения - G3 ВАТ или ВТМ
привела к проявлению относительно более низкой частоты признаков с отклонениями в
G4R по сравнению с вариантами G4, не подверженными повторному заражению. Библ. –
20, рис. – 4, табл. – 8.
Ключевые слова: ВАТ – вирус аспермии томатов, ВТМ – вирус табачной мозаики,
вирусные инфекции, количественные характеристики, трансгенерационные эффекты.
Поступила в редакцию: 24 ноября 2020.
УДК: 633.11+632.938
ВЛИЯНИЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА И
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СОСТАВ ГРИБОВ - ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ПШЕНИЦЫ. Лупашку Галина, Гавзер Светлана. // Известия
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 80-86
Состав грибов, вовлеченных в корневую гниль основания стебля озимой мягкой
пшеницы, разнообразен на разных этапах онтогенеза растений - индекс разнообразия
составил 1,49; 2,10 и 2,05, а доминантности – 0,52; 0,52 и 0,38 соответственно этапам
удлинение стебля, молочная спелость и полная спелость зерен. На первом этапе в видовом
составе грибов доминировал Fusarium solani, на втором – Alternaria alternata, а на третьем
– Drechslera sorokiniana (2019 год). Сравнительный анализ видового состава грибов на
этапе полной спелости зерен в 2019 и 2020 годы продемонстрировал доминирование
видов Dreschlera и F. equiseti соответственно. Библ.– 3, рис.– 3, табл. – 3.
Ключевые слова: пшеница, корневые гнили, грибы, онтогенетический этап.
Поступила в редакцию: 24 ноября 2020.
УДК: 577.2.08:631.52
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАСЕКОМЫХ, ЗАРАЖЕННЫХ
ФИТОПЛАЗМОЙ, В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ ТОМАТОВ. Бахшиев Айгюнь, Заморзаева
Ирина. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 86-91
Была проведена молекулярная диагностика двух видов фитоплазмы у насекомых из
отряда Hemiptera, являющихся потенциальными переносчиками фитоплазмоза, в течение
сезона вегетации томатов. Параллельно растения томатов были проанализированы на
присутствие патогена ‘Candidatus Phytoplasma solani’. Была показана положительная
динамика появления зараженных ‘Ca. P. solani’ насекомых в течение вегетации томатов.
На начальных стадиях вегетации растений заражение ‘Ca. P. solaniʹ выявлено не было, но
к концу сезона вегетации уровень зараженности насекомых достиг показателя в 58%, а
растений томатов - 70%. Патоген ‘Ca. P. asteris’ не был обнаружен в проанализированных
насекомых. Библ.– 15, рис.– 3, табл. – 2.
Ключевые слова: ‘Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’,
молекулярная диагностика, насекомые, томаты, сезон вегетации.
Поступила в редакцию: 14 декабря 2020 г.
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УДК: 597.2/.5:639.2.0534(478)
ИХТИОФАУНА ВОДОХРАНИЛИЩ ДУБОССАРЫ И КОСТЕШТЬ-СТЫНКА И
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ. Булат Дмитрий,
Булат Денис, УнгурянуЛауренция, Зубков Елена, Усатый Марин, Крепис Олег, Шаптефраць
Николае. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 92-101
В статье представлены результаты исследования ихтиофауны крупнейших
водохранилищ Республики Молдова (Дубоссарское на реке Днестр и Костешть-Стынка
на реке Прут) с точки зрения изменения климата и усиления антропогенной нагрузки.
Показано состояние глубокой модификации ихтиоценозаДубоссарского водохранилища,
где в настоящее время преобладают короткоцикловые виды рыб (бычки, уклея, горчак,
пухлощекая рыбы-игла, экоформа прибрежного окуня и др.), что указывает на острую
необходимость проведения мелиоративных работ по зарыблению хозяйственно-ценными
видами рыб. Более высокая доля оксифильных и реофильных видов рыб в водохранилище
Костешть-Стынка свидетельствует о более благоприятном экологическом состоянии
данной экосистемы.
Библ. - 10, рис. - 3, таб. - 7.
Ключевые слова: ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство,
биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов
Поступила в редакцию: 1 декабря 2020
УДК: 599.323.42:575
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ В ЗОНЕ ЭКОТОНА И
БЛИЗЛЕЖАЩИХ ЛЕСНЫХ И ЛУГОВЫХ БИОТОПОВ. Мунтяну Андрей, Зубков
Николай. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 101-107
В статье представлена информация о предпочтениях воробьиных птиц из различных
типов экосистем (лес, луг, экотон), выраженная индексом верности, в трех экологических
категориях: характерная, преферентная, индифферентная. Количество видов птиц
увеличивается от первой к третьей категории. Виды птиц из характерных категорий
и индексов предпочтительной верности преобладают в лесных местообитаниях, а
индифферентные виды - в экотонах и лугах.
Библ. – 7, рис. – 6, таб. -1.
Ключевые слова: среда обитания, верность биотопу, птицы, лес, экотон, луг,
характерный, нейтральный, безразличный.
Поступила в редакцию: 11 декабря 2020 г.
УДК: 616.995.1:636.2
ПАРАЗИТОФАУНА У ФАЗАНОВ (PHASIANUS COLCHICUS L.) ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ БИОТОПОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Русу
Штефан. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 108-118
Работа представляет результаты исследования паразитофауны у фазанов
(Phasianuscolchicusl.), из различных природных и антропогенных биотопов Республики
Молдова. Таксономический состав паразитофауны представлен различными
паразитарными агентами: из классаTrematoda один вид (Prosthogonimusovatus, ЭИ
12,4%, ИИ-2,8 экз.); из классаSecernentea - 6 видов (Capillariaannulata, ЭИ-5,1%, ИИ6,6 экз., Syngamustracheia, ЭИ-9,5,1%, II-3,7 экз., Heterakisisolonche, ЭИ-10,3%, ИИ8,4 экз., AscaridiagalliЭИ-82,3%, ИИ-14,4 экз., Heterakisgallinarum, ЭИ-21,8%, ИИ11,9 экз., Trichostrongylustenuis, ЭИ-11,1%, II-3,6 экз.) и 3 вида из класса Conoidasida
(Eimeriacolchici, ЭИ-11,9%, ИИ-19,4 экз., E. duodenalis, ЭИ-27,0%, ИИ-14,7 экз.,E. phasiani,
ЭИ-9,3%, ИИ-15,2 экз.). Исследования фауны эктопаразитов у фазанов из центральных
и северных регионов Молдовы выявили разнообразие эктопаразитов из следующих
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семейств: семейство Philopteridae - 7 видов (Cuclotogaster cinereus,ЭИ-15,3%, ИИ-18,0
экз., Cuclotogaster heterographus, ЭИ-71,9%, ИИ-133,0 экз., Goniocotes chrysocephalus, ЭИ56,9%, ИИ-78,5 экз., Goniocotes microthorax, ЭИ-32,3%, ИИ-65,4 экз., Goniodes colchici,
ЭИ-41,7%, ИИ-96,0 экз., Goniodes dissimilsis, ЭИ-11,8%, ИИ-9,0 экз.,Lipeurus caponis,
ЭИ-31,2%, ЭИ-43,0 экз.); семейство Menoponidae- 3 вида (Amyrsidea perdicis, ЭИ-32,7%,
ИИ-93,0 экз., Menacanthus stramineus, ЭИ-74,1%, ИИ-109,0 экз., Menopon gallinae, ЭИ32,5%, ИИ-64,0 экз.); семейство Ceratophyllidae- 2 вида (Ceratophylus gallinae, ЭИ-14,3%,
ИИ-27,0 экз., Ceratophylus hirundinis, ЭИ-23,8%, ИИ-42,1 экз.) исемейство Dermanyssidae
c 2 видами (Dermanyssus gallinae, ЭИ-56,9%, ИИ-76,2 экз., Dermanyssus hirundinis, ЭИ17,2%, ИИ-32,6 экз.). Библ. – 29, табл.– 3, рис.- 4.
Ключевые слова: паразитофаунa, фазан, природные и антропогенные биотопы.
Поступила в редакцию: 03 декабря 2020 г.
УДК: 576.895.122:597.2/.5
ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ИНВАЗИИ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОКЕАНИЧЕСКИХ
РЫБ. Гологан Ион. // Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341),
с. 118-123
Личинки нематод семейства Anisakidae обнаружены в брюшной полости и на
внутренних органах следующих видов рыб: хек - Merlucius merlucius (Linnaeus, 1758) (EI79.0%, II-1-54 экз.), минтай - Gadus chalcogrammus Pallas, 1814 (EI-88.0%, II-1-22 экз.),
сельдь - Clupaea harengus Linnaeus, 1758 (EI-88.23%, II-2-62 экз.), скумбрия - Scomber
scombrus Linnaeus, 1758 (EI-95,12%, II-2-66 экз.), путассу - Micromesistius poutassou
(Risso, 1827) (EI-100%, II-8-203 экз.), малогла́зый долгохво́ст - Albatrossia pectoralis (
Gilbert, 1892) (II-1-3 зкз.), морской окунь - Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772) (EI-35%,
II-1-12 экз.), Аргентина - Argentina silus (Ascanius, 1775) ( II-1 экз.), кингклип - Genypterus
blacodes (Forster, 1801) (II-1-5 зкз.). Радужная форель - Oncorrhychus mykiss (Walbaum,
1792), масляная рыба - Stromateus brasiliensis Fowler, 1906 небыли заражены. В мышечной
ткани хека, путассу и кингклипа обнаружено 1-2 личинки. Библ.-8, рис.-3, фото.-2.
Ключевые слова: анисакиды, паразитологическое исследование, личинки, жизненный
цикл.
Поступила в редакцию: 03 декабря 2020
UDC: 595.76+574(478)
ВИД Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE,
STAPHYLININAE) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. Mихайлов Ирина. //Известия
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 123-127
В статье представлены результаты изучения вида Philonthus diversiceps Bernhauer,
1901 (Coleoptera, Staphylinindae, Staphylininae) по материалам, собранным в период
2010-2014 годов в различных пунктах из всех зон Республики Молдова. Результаты
исследования этого вида представлены в следующей последовательности: биотопическое
распределение (пункт, дата, год сбора, биотоп, количество особей), исторические аспекты
исследований, таксономическая принадлежность, морфологические характеристики,
биоэкология и др. Библ. – 18, рис. – 1.
Ключевые слова: Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Республика Молдова
Поступила в редакцию: 16 ноября 2020
UDC:595.77.77:069.014(478)
ДИПТЕРЫ (INSECTA) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЭНТОМОЛОГИИ
ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ. Чеботарь Кристина, Бушмакиу Галина. //Известия
Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 127-136

198

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Рефераты

После инвентаризации коллекции Диптера в Музее энтомологии было выявлено
425 образцов диптера, которые в составе 15 видов, приписанных к 11 родам и 4 семьям:
Tachinidae (7 specii), Tabanidae (5), Muscidae (2) и Stratiomyiidae (1). Впервые для
Республики Молдова приведены четыре вида Muscina stabulans, Hybomitra solstitialis,
Tabanus autumnalis и Exorista civilis из коллекции музея. Мухи, хранящиеся в коллекции,
были собраны в период с 1959 по 1980 год в 10 районах и 15 населенных пунктах страны.
Работа включает в себя список видов, место сбора и количество образцов, хранящихся в
коллекции. Библ. – 27, табл.– 1.
Ключевые слова: коллекция, Diptera, список видов, новые виды.
Поступила в редакцию: 11 декабря 2020
УДК:573.7:543.9
НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ
ПРОЦЕССА
СПОНТАННОЙ
БИОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ЦИАНОБАКТЕРИЕЙ
ARTHROSPIRA PLATENSIS. Рудь Людмила, Чепой Лилиана, Кирияк Татьяна, Джур
Светлана, Миску Вера, Кодреану Светлана, Валуца Ана, Думбрэвяну Вероника, Чепой
Анастасия, Ротарь Ион, Рудик Валерий. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о
жизни. 2020, № 2 (341), с. 137-145
Выявлены некоторые особенности процесса спонтанной биофункциональности
наночастиц серебра в полиэтиленгликоле (AgNPPEG) с диаметром 5 нм штаммом
цианобактерии Arthrospira (спирулина) platensis CNMN-CB-02. Спирулину
культивировали в присутствии концентраций 1,0-20 мкмоль AgNPPEG, добавленных в
культуру спирулины в разные периоды ее жизненного цикла. Концентрация и возраст
культуры были определены как детерминирующие факторы процесса спонтанной
функционализации AgNPPEG (5 нм). Установлены основные критерии биологической
функционализации AgNPPEG (5 нм) - низкие значения малонового диальдегида и
повышенная способность восстанавливать оксид азота. Библ. - 13, рис. - 6.
Ключевые слова: Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPpeg (5 нм),
биофункционализация, концентрация наночастиц, возраст культуры.
Поступила в редакцию: 30 ноября 2020
УДК: 577.1:[633.358; 631.445.74]
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НОЛЬ-ВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА НА РАЗВИТИЕ И
ОБРАЗОВАНИЕ КЛУБЕНЬКОВ НА КОРНЯХ РАСТЕНИЙ ВИКИ В УСЛОВИЯХ
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПЕСТИЦИДАМИ ПОЧВЫ. Корчмару Сергей, Присакарь Светлана,
Тодираш Василий, Гуцул Татьяна. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.
2020, № 2 (341), с. 146-150
Изучено влияние наночастиц ноль-валентного железа на рост и развитие растений
вики в почве, загрязненной стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). Было
показано, что совместное применение клубеньковых бактерий Rhizobium leguminosarum
К2 и наночастиц ноль-валентного железа стимулировало рост растений, в том числе по
сравнению с вариантами, где применяли только бактеризацию. Средняя высота растения
увеличилась на 6,8%, накопление сухой биомассы – до 36,6%, а количество клубеньков
возросло почти в 3 раза (все по сравнению с загрязненной почвой в контроле). Полученные
результаты показали, что совместное использование наночастиц ноль-валентного железа,
бобовых растений и эндосимбиотрофов из рода Rhizobium может быть использовано в
технологиях по нанобиоремедиации почв, загрязненных СОЗ.
Библ.-22, рис.-1, табл.-1
Ключевые слова: нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии.
Поступила в редакцию: 17 ноября 2020
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УДК: 577.152.311
НАНОМЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ЛИПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ШТАММА МИКРОМИЦЕТА ASPERGILLUS NIGER
CNMN FD 01. Бивол Чезара, Чилочи Александра, Тюрина Жаннета, Лаблюк Светлана,
Дворнина Елена, Клапко Стелиана. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.
2020, № 2 (341), с. 150-157
Целью работы было получение конкурентоспособного местного липолитического
ферментного препарата на основе штамма микромицета Aspergillus niger CNMN FD
01 с использованием наноксида TiO2 в качестве фактора влияния. Интегрированная
схема получения ферментного препарата со степенью очистки 10х, с липолитической
активностью 750000 ед/г и специфической активностью 2205 ед/мг белка, включает
культивирование штамма Aspergillus niger CNMN FD 01 в присутствии 10 мг/л нанооксида
TiO2 с размером 40 нм в течение 5 дней с последующим выделением липазы путем
осаждения с 96% этанолом. SDS-электрофорез белков, изолированных из липолитических
препаратов, полученных из Aspergillus niger CNMN FD 01, выращенного в стандартных
условиях и в присутствии наночастиц TiO2, продемонстрировал очевидные сходства и
различия. Библ. – 23, рис. – 6, таб. – 4.
Ключевые слова: Aspergillus niger, липазы, наночастицы, TiO2, нанометоды.
Поступила в редакцию: 26 ноября 2020
УДК: 551.583.1.634.1
РАЗРАБОТКА ТОПОКЛИМАТИЧЕСКОГО АТЛАСА „ТЕРМИЧЕСКИЙ И
ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ЮГА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА (Кагульский район
и комунна Зырнешть)”. Недялков Мария. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о
жизни. 2020, № 2 (341), с. 158-162
Топоклиматический атлас „Термический и влажностный режим юга республики
Молдова (Кагульский район и комунна Зырнешть)”, один из немногих тематических
атласов такого рода в мире, содержит набор карт, отражающих пространственное
распределение месячной, среднесезонной и годовой температуры воздуха, среднее
количество месячных, сезонных и годовых сумм осадков, потенциальное испарение
за месяц, год и за активный период вегетации, количество засушливых дней, индекс
засушливых периодов, Izu. Набор карт разработан на основе данных, собранных за 57 лет
(1961-2018 гг.). Каждой карте предшествует страница с дополнительной информацией по
оценке тенденции изменения вышеупомянутых климатических параметров. На примере
Кагульского района и коммуны Зырнешть демонстрируется климатическая изменчивость
на местном уровне, которую необходимо учитывать при адекватной адаптации к новым
климатическим условиям. Библ.-13, таб. -1, рис. - 2.
Ключевые слова: цифровые карты, Индекс засушливых периодов, Идзу, термический
режим, режим осадков, топоклиматический атлас.
Поступила в редакцию: 12 ноября 2020
УДК: 551.583.1.634.1
О ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТА В
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ. Цуркану Виорика. //Известия
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 162-166
Впервые на уровне административного района были выявлены особенности
текущего и прогнозируемого климата на ближайшие годы согласно климатическим
сценариям, представленным Межправительственной комиссией по изменению климата.
Был разработан набор цифровых карт теплового режима и осадков, характеризующих
годовой и сезонный климат полученные в результате моделирования как современного

200

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Contents

климата, так и с помощью проекции RCP4.5, которые подчеркивают пространственные
различия в зависимости от абсолютной высоты, ориентации и степени наклона склонов.
Принимая во внимание необходимость использования полученных результатов в
развитии Яловенского района для восстановления экологического баланса, полученные
результаты были представлены в районный совет для включения в будущую стратегию
развития, подтвержденные сертификатом внедрения. Библ. - 2.
Ключевые слова: цифровые карты, картографическое моделирование, термический
режим, атмосферные осадки, проекция RCP4.5, стратегия развития.
Поступила в редакцию: 10 ноября 2020
УДК 574.4 : 504.062(478)
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ЭКОСИСТЕМ В
ИССЛЕДУЕМОМ РЕГИОНЕ. Бульмага Константин. // Известия Академии наук
Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 166-175
Методология диагностического исследования устойчивости городских и
пригородных экосистем включает методологию и этапы проведения оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), в том чиcле, метод расчета влияния выбросов от
промышленных предприятий и полигонов твердых бытовых отходов. Представлена
методология изучения антропогенного воздействия на наземные биоценозы на основе
биологического и полуширотного индекса, а также водных растений по индексу
Маргалефа и гидрофитных растений. Библ. 17.
Ключевые слова: методическое обеспечение, оценка воздействия на окружающую
среду, экспертиза технологического процесса, биологический индекс, индекс Маргалефа,
гидрофитные растения.
Поступила в редакцию: 03 декабря 2020.
УДК: 551.495; 551.428.214
КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД
В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
(ЯЛОВЕНСКИЙ
И
СТРАШЕНСКИЙ РАЙОНЫ). Санду Мария, Тэрыцэ Анатол, Мошану Елена, Лозан
Раиса. // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2020, № 2 (341), с. 176-183
Поверхностные воды в Государственных Охраняемых Природных Территориях
являются важным компонентом защиты биоразнообразия. В исследовании оценивались
экологическое состояние и процесс нитрификации ионов аммония в водах ландшафтного
заповедника Каприана-Скорень и Природного лесного заповедника, Лесной сектор
Скорень. Вода из ЛЗ Каприана-Скорень имеет качество III-IV класса (загрязнена
умеренно - загрязнена), из р. Ботна (село Костешть) и озера Лесного сектора Скорень - IIIII класс (хорошая - загрязнена умеренно) с разной продолжительностью окисления NH4+
→ NO3-. По коэффициентам орошения исследуемая вода характеризуется от хорошей до
удовлетворительной для полива. Библ.– 31, Таб. – 1, Рис.- 3.
Ключевые слова: поверхностные воды, Государственная Охраняемая Природная
Территория, процесс нитрификации, класс качества, индекс загрязнения.
Поступила в редакцию: 09 декабря 2020
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